
ЬРЯПТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

АВСТИЙСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ СЪРБИЯ ДНЕС ЗА ПРЪВ 

ПЪТ ЧЕСТВА СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ КАТО ДЕН 

НА СВОЯТА 

ДЪРЖАВНОСТ

ПОДКРЕПА НА ЕДИНСТВОТО НА 

СР ЮГОСЛАВИЯ
* Томас Клестил подчерта, че Австрия подкрепя трансформацията на СР Югославия в 
модерна федерация, която наскоро трябва да влезе в Съвета на Европа * Тъждествени 
становища относно източниците на нестабилността на Балканите

зачленяване в Съвета на Европа, а малко по-дъл
госрочно ”не само Югославия, но и цяла Югоиз
точна Европа” и в Европейския съюз.

Поради исторически, културни и стопан
ски причини Австрия има и особен интерес 
за това, каза Кощуница и добави, че е запоз
нал президента Клестил със становищата за 
преустройството на югославската федерац
ия. Спирайки се върху обстановката в ре
гиона, двамата президенти изнесли тъждест
вени становища, че Косово и Метохия е глав
ният източник на нестабилността на Балкан
ите.

Стерение Господне в Сърбия днес празнуват и вярващите и 
атеистите. За Сръбската православна цръква това е датата, когато 
хората в Ерусалим за пръд п-ът са видели малкия Исус. Миналата 
година тази дата беше обявена и за централен празник - Ден на 
държавността на Сърбия, защото обединява две ключуви събития 
в по-иовата сръбска история.

- Посочен беше интересът към регионални ко
нсултации и регионална конференция, която да се 
занимава с въпросите за ненарушимост ма гра
ниците и защита правата на националните мал
цинства, каза Кощуница.

Президентът Клестил говори и за развитието 
на икономическите връзки между двете страни, 
като особено подчерта голямото ангажиране на

ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ: Томас Клестил и 
Воислав Кощуница

Австрийският президент Томас Клестил, 
който във вторник посети Белград по покана 
на президента Воислав Кощуница подчерта, 
че Австрия всестранно подкрепя пътя на СР

австрийското стопанство в това отнощенне.
След разговорите с президента Воислав Кощу- 

Югославия към европейските структури и шща авсртийският държавен глава разговаря в 
организации. Същевременно австрийският Белград със сръбския премиер Зоран Джииджич. 
държавен глава даде и пълна подкрепа на с президента на Черна гора Мило Джуканович и 
интегритета на Югославия и нейната транс- с-ьс съюзния премиер Драгиша Пеншч.В следо- 
формация в модерна федерация. бедните часове президентът Клестил посети Съ-

На пресконференция след разговорите с ви- 
президентът Кощуница подчерта,

РАЯТА СТАВА Ь'АРОД: Въстанието в Орашац

Първото е въстанието па Карагеорги Петровпч в Орашац 1804 
година, а второто - приема пето на Конституцията през 18о5 година 
в Крагусвац. Поради това тази дата представлява границата между 
турската епоха п модерната сръбска държава, в която раята става 
народ. Стерение Господне обединява значи епохата на Карагеорги 

Милош Обренович - Първото сръбско въстаниеюзната скупщина, където разговаря с председа
теля на Съвета ма гражданите Драголюб Мпчу-

и законо-п на
дателната дейност на Милош.Сокия си гост 

че СР Югославия се радва на подкрепата за скоро нович.

ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРИБУНАЛ В = 
ХАГА

ЗАПОЧНА ПРОЦЕСЪТ 
СРЕЩУ СЛОБОДАН 

МИЯОШЕВИЧ

ПРЕМИЕРЪТ
ДЖИНДЖИН В

РУМЪНИЯ

* в обвинителния си акт Прокуратурата представи ;
властник без идеали и морал . 

Вашият съд не е легитимен :
Милошевич като 
Милошевич: 1_

(Стр. 3) *
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ШЕФЪТ НА 
ЮГОСЛАВСКАТА 
ДИПЛОМАЦИЯ В 

СКОПИЕ
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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА СЕ ЗАВЪРНА ОТ АМЕРИКА
1Г ...г. .з

НОВИНИ ОТ ВЪЛГАРИИ
СТАНОВИЩАТА НА САЩ И ЕВРОПА СА 

ТЪЖДЕСТВЕНИ БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ-ВИСОК СТОПАНСКИ 
РЪСТ СРЕД СТРАНИТЕ В ПРЕХОДА

Становищата па американските официални лица 
относно бъдещето иа югославската федерация 
различават много от европейските и мога да кажа, че 
те се доближават, заяви югославският президент 
Воислав Кощуипца след завръщането си от Вашинг
тон. където по покана на американската админис
трация участва на традиционната молебна закуска.

Нашата страна получи косвена подкрепа.
- Известно е как САЩ помага на СРЮгославня, 

чрез законите, които се гласуват в Конгреса. Ние 
посочихме диспропорцията, която съществуваше пр
ез последните няколко години и получихме подкрепа 
за настояванията ни помощта да бъде уравновесена.

Тазгодишната традиционна манифестация се 
проведе под знака на болезнените спомени за терор- 
истнчееките Злодеяния от 11 септември . каза Ко- 
щуннца и добави, че неговото присъствие иа молеб- 
ната закуска е н жест на солидарност н подкрепа, 
която нашата страна оказва на борбата против те
роризма.

По време па двудневното си посещение във Ва
шингтон президентът Кощуиица е имал срещи с ня
колко влиятелни членове на американската админис
трация п иа Конгреса.

В тези разговори е повдигнат и въпроса Югос
лавия да получи статута на най-облагодетелствана 
нация в търговията със САЩ.

Оказа се, че съществува политическа воля, но че 
също така има п инертност на двете страни този 
проблем да се реши по-бързо. Статутът най-обла- 
годсте летва на нация ще ни спомогне за нормали
зация па търговските ни отношения, каза Кощуиица.

Сред темите, които били обсъдени е и борбата 
против тероризма н терористическите организации, 
чиито пипала достигат и до нашите Балкани.

По време на пребиваването си във Вашингтон 
президентът Кощуиица е имал среща и с президен
тите па Румъния и па Македония - Йон Илисску и 
Борис Трайкоискп.

ПО-МАЛКО КОРУПЦИЯ, 
ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ

не се

I *На листата на "Транспаренси интернешънъл' България 
скокнала от 66 на 47 място

Клкто оповести стопанският миниегьр Николай Василев, гази 
година България ще осъществи малко по-нисък стопански ръст (4 

сто) в сравнение с миналата (4,9%) и по-миналата година (5,8 %,), 
бяха надхвърлени не само правителствените проекции

на
, нокогато

бе постигнат и рекорден стопански ръст сред страните в прехода. 
Миналата година България е постигнала още един изключи- 

”Трансиаренси интернешенел”,телен успех: според оценките на 
благодарение иа по-ефикасното осуетяване на корупцията стра- 

от 66 място през 1998 г. на 47 място през 2001 г. на 
организация. По този начин България е достиг

нала по-развитнтс страни в прехода, каквито са Чехия и Хърватия.
Планът за борба с корупцията в държавните служби, поли- 

партии, правосъдието, здравеопазването и образова
телната система в България, както обясни премиерът Симеон 
Сакскобургготски на състоялата се тези дни в София конференция 
на инвеститорите, включва модернизиране на общественото уп
равление, засилен финансов контрол и много по-строги наказания 
за нарушителите. Стопанските успехи и постиженията в борбата с 
корупцията все пак не са достатъчни да се ускори присъединява
нето на България към Европейския съюз (тя не е сред 10-те ст
рани-кандидатки за първия тур на разширяването на ЕС през 2004 
г.), но са положителен сигнал за чуждестранните инвеститори и 
международните организации. Програмата на ООН за развитие 
например ще финансира 5000 нови работни места в 24 български 
града, в които е най-остър проблемът с безработицата, предаде 
агенция Франс-прес.

мата е скокнала 
листата на тази

тичсскитеСРЪБСКИЯТ ПРЕМИЕР ПОСЕТИ РУМЪНИЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛНАТА СИЛА НА 
БАЛКАНИТЕ

| * Предстои подписване на споразумение за свободна търговия с Румъния&
Миналия петък на еднодневно официално и де

лово посещение в Румъния пребивава правителст
вена делегация на Сърбия, водена от премиера Зоран 
Джинджич.

В разговорите с премиера Андрнан Наета се аз не 
видях нито един проблем, вито един въпрос, по който 
да не можахме да се договорим.. Това след разгово
рите с домакина си - румънския премиер Нпстасе - 
заяви премиерът Джинджич. Сумирайки резултати
те от разговорите си с премиера Нпстасе, Джинджич 
посочи, че най-голямо внимание било посветено на 
предстоящото подписване иа спогодбата за свободна 
търговия между нашите две страни.

- Доколкото създадем един голям общобалкан- 
ски пазар, уверен съм, че Балканите могат да станат 
интересно място за инвестиции, к.лза Джинджич.

Съгласявайки се с госта си, премиерът Нпстасе 
каза. че експертите веднага ще започнат да разра
ботват, този план, който още повече ще сбл ижи двете 
съседни страни.

Премиерът Настасе п аз се договорихме да вло
жим всичкия си личен авторитет възможно по-скоро 
да бъде сключена такава спогодба, а нейната реали

зация ще доведе до по-интензивен обмен на стоки и 
услуги, на хора и идеи и ще помогне за още по-добро 
опознаваме иа нашите и без това близки народи, 
подчерта сръбският премиер.

Двете делегации констатираха, че сегашният сто
кообмен между нашите две страни в размер от около 
200 милиона долара в двете направления е далеч под 
възможностите на двете стопанства и предимствата, 
конто ни предлага географската близост.

Ние п Румъния имаме прекасен шанс съвместно 
да предложим на Европа редица проекти. Доколкото 
направим това заедно, тези проекти особено в об
ластта на съобщенията ще минат много по-лесно и 
ще се намерят фондове за тяхното осъществяване. 
По-добре е зад тези проекти да стоят повече страни, 
каза Джинджич.

По време на посещението си в Румъния премие
рът Джинджич се придружаваше от вицепремиера 
Момчнло Перишич, министъра на образованието и 
спорта Гашо Кнежевич, на енергетиката и минното 
дело Горан Новаковпч и на съобщенията н телекому
никациите Мария Рашета-Вукосавлевич.

БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

НЯМА НЕРАЗРЕШИМИ
ВЪПРОСИ

Между България и Русия няма неразрешими въпроси, заяви бъл
гарският външен министър Соломон Паси в Москва, където бе на 
официално посещение.

Отношенията между двете страни са такива, каквито не заслужават 
да бъдат, подчерта Паси. Той отбеляза стремежа на българското пра
вителство да бъде възстановено най-доброто от икономическите връз
ки п културните традиции в двустранните отношения.

Ние приветстваме готовността на българското правителство да 
развива отношенията с Русия, заяви руският външен министър Игор 
Иванов, като вметна, че това става след дълга пауза 
диалог между двете министерства. Ще бъдем радостни да посрещнем в 
Москва българския премиер Симеон Сакскобургготски. 
ренп и за други визити на най-високо равнище, подчерта руският вън
шен министър. Той е получил и приел поканата от българския външен 
министър Соломон Паси да посети България.

Спогодбата за взаимните

в политическия

СВИЛАНОВИЧ ПОСЕТИ МАКЕДОНИЯ

СИГУРНОСТТА Е 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА 
РЕГИОНА

СВИЛАНОВИЧ ПОСЕТИ 
УКРАЙНА

а сме отво-

СТОПАНСТВОТО 
НА ПРЕДЕН 

ПЛАН

пътувай пя на гражданите, която тря
бваше да бъде подписана от Соломон Паси и Игор Иванов, обаче ще 
бъде подписана вероятно през февруари, прогнозира шефът на руската 
дипломация. Часове преди визитата на Соломон Паси стана ясно. че
руската страна има възражения по документа, които според руски 
източници били от принципен характер.Шефът на югославската дипломация Горан Свила- 

новнч миналия петък беше на еднодневно пЬсещение 
Скопие по покана на македонския външен министър Сло
бодии Чашуле. На пресконференция след разговорите с 
домакина си Свиланович каза, че сигурността е най-важ
ната предпоставка за благоденствието на нашия регион. 

Това би трябвало да разберат всички, коит«|з живеят на 
простори, добави министър Свиланович!, като под

черта, че на въпроса за сигурността било посг.ртено най- 
голямо внимание по време на първото му официално по
сещение в Македония.

Във вторник шефът на югославската 
дипломация Горан Свиланович пребивава 
на едноддпевно делово посещение в Ук
райна, където разговаря с домакина си ук
раинския външен министър Анатолпй 
Зленко.

в

БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ

СКОПИЕ И ЗАНАПРЕД ЩЕ 
ПОЛУЧАВА

ВОЕННОТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОТ СОФИЯ

Министрите Свиланович и Зленко раз- 
говаряха по възможностите за по-нататъ- 
шно развитие и разширяване на двустран
ните връзки и отношения, особено 
ономически план. Те се съгласиха, 
това са налице потребите и възможнос-

тези

между 1У1аке- 
са твърде добри и че и диетешър- 

жави виждат своето бъдеще в Европейския съюз, 
добави, че предварително трябва да 
както поединично, та ка и съвместно.

Въпреки всичко ‘все още

на мк-
Свиланович потвърди, че отношенията 

дония и СР Югославия
че за

България ще продължи 
Македония с всички г 
кото въоръжение, стана известно

да оказва военнотехническатите, по че са необходими усилия за да се 
осъществи това. С министър Анатолпй 
Зленко Свиланович

помощ на 
на теж

кото
се направи място, известни досега параметри с изключение

по време на двудневното посещение 
на македонския министър на отбраната Владо Поповскн в София Той 
бе тук по покана на българския си колега Николай Свинаров.

Пред премиера Симеон Сакскобургготски Поповски изтъкна 
лаимето на македонското

подписа няколко до
кумента за двустранното сътруднич

В разговорите с министър’Зленко п 
другите украински функционери бяха об
хванати и въпросите за регионалното 
жду на родно сътрудничество, проблемите 

международната сигурност и европей
ската интеграция.

Шефът на югославската дипломацвия 
беше приет в Киев

има място и за разширяваме 
и за развитие на икономическите връзки между нашите 
две страни, каза шефът на югославската дипломация ц 
благодари на македонските власти за подкрепата, кояч^ 
оказваха на Югославия през най-трудния период и съ-\ 
щевременно израз.и Югославската подкрепа ма Македо \ 
мия да преодолее обстановката, в която се оказа и проб- \ 
лемите, пред които е изправена. \

В Скопие шефът на югославската дипломация Горан \ 
Свиланович се ср-ещна и с генералния секретар на НАТО \ 
Джордж Робертеон, който 
македонската столица.

ество.

же-

Е**“5=жг=ети ме-

на

чението Гбъл ПреЗИДеНТа ГеоР™ Първпнов е било подчертано знп- 
сфераттнаполоб СЪВМеС™а Работа за Двете държави главно в 
нгпоРртйаТаХжРЯМНеТО “ инФРастРУКтурата, по-специално на тра- 
ЗпГ, ' ° РеГ"°"а За °бЩ0Т0 МУ стабилизиране, а също така

лзет в контеГ-тТВОТ° МСЖДУ БългаР»я » Македония във военната об- 
контекста на евроатлантическата ориентация на двете държави

И от украинския пре
миер Анатолпй Кинак и от председателя
на парламента Иван Плюш.се намираше на посещение в

'
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ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ЩЕ ЗАСЕДАВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДОС ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРИБУНАЛ В ХАГА

ЩЕ ПРИСЪСТВАТ
ВСИЧКИ ЛИДЕРИ

ЗАПОЧНА ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ 

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ1:Говорителката Демократичния център Весна Мзряно- 
потвърдн в сряда, че до края на седмицата ще бъде пр

оведено заседание на Председателството на ДОС. В дневния 
ред на заседанието е включен

на
В обвинителния си акт Прокуратурата представи Милошевич като властник без идеали 

и морал * Милошевич: Вашият
инч

съд не е легитимен

и въпросът.за парламентарните Във вторник в Хага започна процесът срещу "Велика Сърбия”, но само като метод на об-
Г°Г“Н'И президент на Сърбия и на СР винения да запази, укрепи и разшири соб- 
Югославия Слободан Милошевич. Съдебният --, - д ствената си власт, а не като негов блян илисъвет се председателства от британския съдия 
Ричард Мей. идеал.

Обвинителният акт срещу Милошевич 
съдържа 66 точки за военни злодеяния и 
злодеяния против човещината, включително 
и за геноцид.

Бившият югославски президент се об
винява че е отговорен за събитията в Косово 
и Метохия, Босна и Херцеговина и в Хърват
ско, понеже по това време той е изпълнявал 
най-важни функции в Сърбия и в СР 
Югославия.

Първото обвинение срещу Милошевич е 
задвижено на 24 май 1999 година, а той беше 
арестуван на 1 април миналата година и на 28 
юни закаран в затвора на Хагския трибунал 
в Шевенинген.

Главният прокурор на Хагския трибунал 
Карла дел Поите има правото да повика 90 
свидетели, докато 123 лица ще се изкажат в

кворуми. 
Както каза говорителката на ДЦ, преди заседанието, на 

което ще присъстват всички лидери на партиите в коалицията, 
председателят на Демократичния център Драголюб Мичуно- 
вич ще направи няколко консултации.

- На заседанието ще се разисква за бъдещето на ДОС и за 
проблема с кворума в скупщините - уточни Весна Маряиович.

еобходимо е всяка партия да дисциплинира своите депутати 
и да състави списък на депутатите, които могат да бъдат заме- 

с Други. ДЦ ще предложи някои санкции и решения за 
този проблем.

От това може да се направи извода, че 
прокуратурата настои да не се съди един 
народ или държава, а се съди Слободан Ми
лошевич, за когото се вярва, че е "извършил 
злодеяния срещу народа в собствената си ст
рана и на своите съседи”.

За пръв път в сряда вечерта Слободан 
Милошевич получи възможност да говори.

- Преди да започна да говоря искам да 
припомня че няколко пъти досега съм повди
гал някои правни въпроси, на които не 
получих отговор, каза Милошевич и посочи 
няколко международни акта, които са 
нарушени с довеждането му пред Трибунала.

- Поисках във връзка с компетенцията на 
вашия съд да се потърси мнение от Между
народния съд на правдата, но и това не 
направихте. Задвижих и въпроса за незакон
ното ми арестуване, в което участва и слу
жител на Трибунала и поради което падна и 
Съюзното правителство, но вие нищо не 
предприехте.

Съдията Мей го осведоми, че по всички 
тези въпроси съдебният съвет се е изказал, 
но че той не е използвал правото си да об- 
жали тези решения.

Милошевич му отвърна, че от всичко, 
което можеше да се чуе, "вашият съд е не 
само пристрастен, но и предварително об
народва присъдата срещу мен. Едновре
менно с това се води и медийна кампаня и 
против мен се води истинска медийна война.

На въпроса да каже кога прокурорът е 
провъзгласил присъдата и наказанието Ми

ете нп

СЕКРЕТАРЯТ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО 
ЗА МАЛЦИНСТВАТА ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЗНАВАНЕ С 

ПОЛОЖЕНИЕТО В
ОБЩИНАТА

Във вторник в Босилеград пребивава секретарят на Съюзното 
министерство за националните малцинства и етническите общно
сти Зоран Мартинович.

На среща с общинското ръководство Мартинович беше запоз
нат със състоянието на стопанството в Босилеградска община, 
както и със съществуващите проблеми в различните предприятия. 
За основните нужди на босилеградския "Автотранспорт" 
мента са необходими поне два автобуса, както и един камион на 
комуналното предприятие, за изхвърляне на боклук. По въпроса 
за камиона Мартинович се изказа, че не може конкретно да по
могне, но ще се опита да се свърже с донори. Гостът бе запознат и

писан вид, а лично няма да присъстват в 
съдебната зала.

Обвинителният акт обосноваха Карла 
дел Поите, а1 след това Джефри Найс. Те 
говориха за страните в бивша Югославия, 
войните, страданията и кръвопролитията, 
като едновременно в съвсем нова светлина 
очертаха личността на Слободан Милоше
вич. В уводното слово, което продължи пър
вите два дни, той не беше представен нито 
като националист, нито като комунист, нито 
като левичар, нито като десничар, нито като

в мо-

със състоянието на градското читалище, на което миналата го
дина бяха отпуснати средства за купуване на книги. За възста
новяването на киносалона и обновяването на киноппаратурата, за 
проблемите с отоплението в Центъра за културата, липсата на моралист, нито като идеалист, а като безкру- 
дос гатъчен брой диктофони и миксети за работа на радиото, както пулен властник, чието верую е голата власт.

Това показва, че Трибуналът се старае даи за недостига на носии за нуждите на танцовия фолклорен 
Мартинович каза. че трябва да се помогне съвместно с Министер-

състав.
се дистанцира от историята, която години 

пишеше Си-Ен-Ен. Има обаче и та-
лошевич отвърна:

- Когато Дел Поите и Олбрайтова се сни- 
прокурорът беше заявил че ”тс са на 

съвместна задача” и обвинението е напра- 
огорчеиа от аргументацията на прокурату- вено въз основа на британската разузнава- 

настоявайки да се обединят трите от-

ствого на култура.
Председателят на ОС Владимир Захариев поиска да се реши 

възобновяването на ТВ журнала На български език по

наред
кива, които смятат, че с това се желае да се 
заблуди сръбската общественост,

маха,въпросът за
национална телевизия, за което Мартинович обеща веднага да се 
свърже с управата на РТС, за да се реши този въпрос.

среща, на която ще присъства и минис-

която е

рата
делни обвинения. И този път беше,спомената

тел на служба.Договорена бе
Расим Ляич, която ще се състои през пролетта след пое

на Тънки рид. С помощта на този реие- 
в Босилеградска община ще се 

на РТС.

нова
търът
трояване го на ренетитора 
титор на една трета от населението

възможност да гледа програмата ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТ ЗА 
СТРАТЕГИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА

ПО ПОВОД 
129-ГОДИШНИНАТА 

ОТ ГИБЕЛТА НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

осигури
К. Велинова

УТРЕ И ДРУГИДЕН В ДИМИТРОВГРАД

ВТОРА РЕГИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА НПО 
СРЕД МАЛЦИНСТВАТА

Делегацията на КИЦ-Босилеград ще по
ложи цветя

По повод 129 години от обесването на Ва- 
Левски на 19 февруари в София ще се

Ма 11 февруари т.г. ръководството на Димит
ровградска община проведе среща с директо- 

всички стопански колективи и останали 
Основната цел на срещата, според

спл
проведе програма с полагане на венци и цве
тя на паметника на Апостола.

» По този повод КИЦ "Цариброд’ в Бо

рите ин 
организации, 
председателя на ОС д-р Боян Давнтков, бе об
съждаме на предложението да се сформира сне

ма об-

Втория югославски форум на 
на Вторатана подготовките за

НПО неделя Д»^митро11ГрпД11це&адедомпкиМ1^г^1^и^^ци^

ШПоГТп “която трябва ДП се сумира реализацията на
^о;иитеоб=,;а,= =

Югоизточна Сьрбия и Р която решава етническите
становкагавСшццкак иЛ ковшт т|,,цициа „а мулти-

основат, и,готви обща дългосрочна стра-
националните малцим-

за полаганеенлеград организира делегация 
на цветя на 
Отправени са покани за участие към Общи 
пата.

циалси съвет за стратегическо развитие паметника на Левски в София.
I ципата.

Не може да не се спомене, че сформиране на 
подобен съвет в началото на миналата година 

тогавашното общинско ръководство

Центъра за кул тура. Основното учил
ище, Гимназията, Библиотеката, както и 

политическите партии в Босилеград -предложи
ДОС, което тогава го нарече фонд за подпо- 

на стопанството, което пък бе пряк повод 
за протестите на ’ Комуиалац . И миналата го

вее още мс е намерен начин за финаи-

към
ДС, ГСС, Нова демокрация , ДСБЮ.

Едноденвната сксурзия до София п назад 
ще се проведе с микробуса на КИЦ-а.

Културно-информационният център в 
Столична общи

на
мага не

дина, и сега 
сираме на този съвет.

Освен директорите на фирмите, ма срещата 
присъстваха и председателят 
отбор и началникът по стопанство п финанси.

проблеми на
етническата
тегия в опазването и защитата

Босилеград съвместно със 
па в понеделник ще организира 
ржествен концерт и рецитал по повод че
стването гибелта на Апостола.

коегзистенция, да се
малък тъна правата на

на Изпълнителния

реиввне ип мсждустпнческото доверие. -------------------

ства.
К. В.

А.Т.
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ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕСТНО САМООБЛА
ГАНЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПРЕДИЗ

ВИКА ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА БУРЯ

РЕАГИРАНЕ

КОЙ И КАК ЗАЩИТАВА 

ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО? СПОРНА (ЛИ) Е 

ПРОЦЕДУРАТАПо повод съдебното дело срещу някои чле- награди. Крайно унижение от спицата и|кли
нове на ОТПОР Цариброд и появата на някои туция и от същите хора претърпяха нашите ху- 
местни нравозащитиицн на страната на тези, дожннцщчиито творби след експозициите в Со- 
които са срещу ОТПОР, ДСБЮ издаде след- фия и Варна стояха почти две годили в мазето

на галерията в Димитровград с обещание, че ще 
"ДСБЮ като* партия, която защитава пра- им бъде организирана изложба. Излъгани и 

вата п интересите на българското население в 
Димитровградско и Боснлеградско не може да термин за тях, те си взеха творбите. Трябва ли 
пренебрегне фактите, които нанасят големи да кажем, че между тези художници са Слобо- 
щетн на малцинството в нашата среда. При- дан Сотиров, Никола Антов, Душал Донко», 
мерът, коГгго този път ще посочим е поразя- Мовица Младенов, Георги Йосифов, Младен 
ващ, понеже това се прави лично от нредсе- Йотов, Богдан Николов и др., т.е. елитът на 
дателната на Хелзинкския комитет за защита живописта от нашия град. Промоцията на мо- 
правата и свободите на българите в Югославия нографията за све товноизвестния кинорежись

ор Златан Дудов поради същите причини не се 
След петоокгомврийски те промени и сваля- проведе в Центъра за култура, 

нето на режима на Милошевич бяха свалени и
неговите последователи в нашата среда, конто ите" на хората, зад конто в момента застава 
напълно изхвърлиха употребата на майчиния самопровъзглпсилата се правозащитничка 
ни език в местните медии, пренебрегнаха та- българското малцинство. Оттук е и въпросът 
ченето на националната култура и самобитно- чип интереси п кого застъпва Здснка Тодорова, 
ст, духовността и традиции те, с една дума бяха Този въпрос ще поставим и пред комистент- 
сваленп хората, които за десетина години уии- нпте с още много данни и доказателства за ией- 
щожнха идентичността на местното население, пата дейност, особено в областта на хумани-

Въвсдеиото преди няколко седмици местно самооблагане в Ьн- 
бушнишка община предизвика немалка политически буря между 

в общината (СЛС и ЮЛ) и бабушнишкияпито съобщение: управляващите партии 
ДОС.

Според Слободан Митич, лидер на бабуппшшката СГ1С, ироце- 
смооблагане е била напълно редовна.

11 а м нозинеговото

унижени, понеже по това време не се намери
дурата за въвеждането па
Според него, няма причини да се оспорва воля та 
от жителите на общината, кои то се определиха за самооблагането. 
Митич е на мнение, че в Бабушншпка община през последните 
няколко години е могло да се направи много повече в комуналата 
и другите сфери, ако е имало самооблагане.

От друга страна лидерът на най-влиятелната опозиционна нар- 
Бабушница, Демократическата, Зоран Велкович изтъква, че 

партията, на чието чело е той, както и другите партии от бабуш- 
коалиция ДОС (с изключение на Нова демокрация) 

срещу самооблагането, но са против начина, по който гражданите

г-жа Здснка Тодорова. тия в
Ето това е само една малка част от "подвиз- не санишката

на са се изказвали.
”В списъците, които бяха пуснати но повод определянето на 

самооблагането, има подписи на бабушничаии, кои-гражданите за
'го'гвърдят, че не са се подписали. Мен ме бяха включили в комисия

местното самооблагане без даза организиране и провеждане на 
дам своето съгласие. Дълъг период от време след като им съоб- 
ших, че нс желая да съм член на комисията, те не искаха това 
публично да го съобщят.**

Велкович ни информира, че ДС и другите партии от бабуш
нишкия ДОС, с изключение, както напомнихме, па НД, която

Днес мнимата прапозащитнпчка на българ- тарнлте помощи, 
ското малцинство Здснка Тодорова, рамо до Ние не можем вече да търпим нейния фал- 
рамо с главния виновник за погазване правата шив плач за българското малцинство в София 
на малцинството да говори и твори ма свой език, и плача на нейния заместник, пардон, брат Ми- 
се бори за връщането именно на такива хора. ле Тодоров в Белград.
Нима е забравила, че именно Зорица Милева

според неговите думи фактически с партньор на управляващите 
леви политически сили в общината, настояват да се ревидира ре
шението за въвеждане на местното самооблагане, тъй като, както 
преценяват в ОО на ДС, няма шанс 52, 5 на сто ог пълнолетните 
жители на общината да са се определили за него.

! Като председател на бабушнищките демократи, и един от ли- 
| дерите на бабушнишкия ДОС Велкович ни информира за още един 

иск на бабушнишката опозиция:
"Искаме да знаем конкретно за какви цели ще бъдат използ

вани средствата, които се съберат от самооблагането. Също така 
искаме да знаем за какви цели са били използвани средствата от 
предишното самооблагане, понеже отчет за него не е предоставен

Борбата за правата на нашето малцинство се 
като директор и главен и отговорен редактор в води тук, ние ще отстоим, зачитайки Консти- 
РТВ "Цариброд” премълча и не съобщи на на- туцнята на Сърбия, имайки предвид, че Сърбия 
селението за събитието на столетието в Ди- ще получи зелена улица към Европа именно 
митровград - гостуването на двамата най-го- ако уважава правата на всички етнически об-
леми църковни великодостонници Патриарх щности. Такива хора, които се играят селемсн- 
Павле п Патриарх Максим в нашия град. тарните малцинствени права, нанасят огромни 
Същите тези хора, начело с нея не позволиха в щети не само на малцинството, но и на дър- 
Центъра за култура да се проведе концерт на живата Сърбия, в която живеем, 
световноизвестния ансамбъл "Филип Кутев”от 
София. Те нямаха слух да позволят помеще
нията, да чуем словото на известния български 
писател Антон Дончев, кандидат за Нобелова

За ДСБЮ 
Небойша Иванов, 

заместик-председател на Главния съвет
до ден днешен.

Б. Д.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ И 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПО В БОСИЛЕ

ГРАД

УКРЕПВА ДЕЙНОСТТА НА
ПАРТИЯТА

НА ПОВТОРЕНИТЕ 
ИЗБОРИ В ОС В 

СУ РДУЛИЦА

ПРЕИЗБРАНИ
ДОСЕГАШНИТЕ

РЪКОВОДИТЕЛИ

ДОС ЗА ЦАРИБРОД ПОДПИСА 
КОАЛИЦИОННО 
СПОРАЗУМЕНИЕ

На 8 февруари т.г. представители на партиите в коалицията 
ДОС за Цариброд подписаха коалиционно споразумение за, както 
се казва, превземане на властта в Димитровградска община и 
въвеждане на общината в демократичните процеси в Сърбия.,В 
Димитровград в момента ДОС е в опозиция.

Подписи под споразумението сложиха представители на общин
ските отбори на Демократичната партия, Демократичната алтер
натива, Демократхристиянската партия. Демократичния център, 
Нова демокрация-движение за Димитровград, Движение за демок
ратична Сърбия, Народната партия "Правда”, ДСБЮ, Граждан
ският съюз на Сърбия, а очаква се подписване от името на Социал
демократическа уния и Социалдемокрацията. Споразумението е 
предоставено и на Общинския отбор на Демократичната партия 
Сърбия, но до този момент те все още не са отговорили.

На състоялото се в Босилеград съвместно заседание на Окръж- 
и Общинския отбор на Сръбското движение за обновление е 

анализирана досегашната им дейност и са взети мерки и посочени 
пътища за по-нататъшната активност на отборите и на партията 
като цяло.

НИЯОтборниците на Общинската 
скупщина в Сурдулица миналата 
седмица чрез тайно гласуване от
ново избраха Слододан Попович 
за председател, а Певица Тончев След заседанието, на което участвали членове на Окръжния 

отбор във Враня, начело с председателя му Тихомир-Тика Мн- 
лосавлевич, членове на Общинския отбор, както 
партията, беше издадено съобщение, в което покрай останалото се 
казва, че авторитетът на партията постоянно укрепва .

“В сегашните политически и стопански обстоятелства

за подпредседател на скупщината. 
От общо 35 отборннцн, колкото 
наброява тя, на сесията присъст
ваха 31, от които 26 оказаха до
верие на (до)сегашннте ръково
дители. В сравнение с изборите 
през септември 2000 година, те се-

и членове на

на
в стра

ната ролята н авторитетът на Сръбското движение за обновление 
се увеличават както в републиката, така и в Босилеградска об
щина. Обстановката в стопанството в общината е катастрофално 
лоша. Работниците в повечето

А.Т.

га получиха по два гласа повече.
Изборите за двамата 

на ОС бяха
ДИМИТРОВГРАД

ОТСРОЧЕНО ДЕЛОТО СРЕЩУ 
ОТПОРЛИИТЕ

челници 
повторени въз основа предприятия от месеци не полу

чават заплата, а жизненото равнище На населението 
спада”, се казва в съобщението.

постояннона решение на Окръжния съд във 
Враня, който анулира избора 
през 2000 година. Основната

им
В.Б.при

чина за това е. че избирането ме 
станало тайно, както това 
лява Статутът на общината, а яв 
но. Поради тази 
ДОС завел дело,

В Общинския съд в Димитровград е в ход делото срещу 
четиримата членове на народното движение ОТПОР Цари
брод, по обвинение на Общинската скупщина за "изселване” 

същите от сградата на Центъра за. култура.
На насроченото за 8 февруари т.г. първо разглеждане на 

тъжбата на общината срещу ”отпорлпите” съдът констатира, 
че тъжбата е неразбираема и поради това съдът не може да 
предприеме никакви действия. На тъжителя е наложено да 
коригира тъжбата в срок от пет дни. Следващото гледане 
делото ще бъде насрочено допълнително.

Да напомним, че делото се води срещу Никола Иванов, 
Йован Иванов, Данило Воинович и Веля Колев, членове 
ОТПОР Цариброд.

ВРАНЯпове

СЕМИНАР ЗА СИНДИКАЛНИ 
АКТИВИСТИ

неправилност 
като същевре- 

настоявал при Правителст- 
Сърбия в общината да се 

въведат временни мерки.
Засега ДОС няма шанс да из

действа такова решение на Пра
вителството, понеже СПС в със
тава на ОС

на
мен но
вото на

в организация на Съюза на синдикатите в Пчински окръг в 
понеделник във Враня се проведе семинар 
и синдикалните активисти 
окръга. Като се има

за председателите 
от 270 синдикални организации в 

предвид ролята и задачите на синдикатите 
и времето пред нас, на семинара стана дума 
Закона за труда и на Закона за

На семинара присъстваха над 300

на

има огромно и ста
билно мнозинство. От 31 отбор- 
ници, 27 са от СПС, 3 от СРС и 4 
от ДОС (ДСС има 2, а ДС и ДА 
един).

за прилагането на
на приватизацията.

представители „а Съюза „а сиидикатнз^рбиГ‘^ПОА.Т.
В.Б.

В.Б.
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СЖ ЗАВЪРШИ ПРЕГОВОРИТЕ СИ С ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕС- 

ТИЦИОННА БАНКА ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ ПЛАНИРАТ 
ДА УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВОТО СИ

НАПРОЛЕТ ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА ЖП 
ЛИНИЯТА НИШ - ДИМИТРОВГРАД ПОВЕЧЕ ТОК ОТ 

МАРТ-АПРИЛI Iи участъкът от
Лисинско и Власинско езеро сега са полупразни, но се 
очаква да се напълнят по време на стопяването на снегаСръбската железница завърши преговорите 

си с Европейската инвестиционна банка, в рам- 
ките на които беите уточнено какво ще бъде мод- 
ернпзнрано през настоящата година с отпусна- 

°т тази финансова организация 65 
евро. Значителна сума от тези средства ще бъде 
използвана за заплануваната

....
Власинските водоцентрали, които работят в състава на ”Гер- 

дап” миналата година са произвели 139,7 милиона киловатчаса 
електроенергия и преизпълнили плана си с 12, 6 на сто. Мощнос
тите на четирите централи са далече по-големи, но плановете и 
реализацията им са в пряка зависимост от хидрологичните ус
ловия.

- Тазгодишният план е увеличен с около 50 на сто в сравнение с 
миналогодишния и очакваме да произведем 194 милиона киловат
часа електроенергия, понеже се надяваме, че тази година ще бъде 
по-богата с валежи, казва Митко Станков, директор на Власин
ските водоцентрали.

В началото на годината е затруднено реализирането на три
месечния производствен план от 67 милиона киловатчаса. През 
януари са произведени само 8,8 милиона. Основната причина за 
това е липсата на вода в акумулационното езеро в Лисина, както и 
във Власинското езеро. Според директора, в момента акумулаци- 
ите имат вода за производство на около 40,8 милиона киловатчаса 
ток.

!йти го милиона
» Г

реконструкция на 
железопътната линия Ниш - Димитровград.

- Още през първите пролетни дни ще 
разширяване на шестте жп тунела в Сичевската 
клисура, защото това е една от основните

11ЩШ
3*жг- - ■Щзапочне

пред-
кое-поставки за електрифицирането на линията, 

то трябва да бъде реализирано през следващите 
две години - казва Янко Ковляшш, зам.-генерален 
директор на Сръбската железница, задължен за 
Инфраструктурата. - За довършване 
лото модернизиране на коловози с обща дължина 
70 км.

Димитровградската жп гара

на започна- тствено минаване на композиции с ”хаке-пак” ва
гони, чиито габарити са по-големи от пропуска
телните възможности на сичевските тунели. Ко- 
гато приключи електрифицирането на линията, 
минаващите по нея влакове ще могат да се дви
жат със скорост над 100 км в час.

По думите на Янко Ковлянич проектната до
кументация и сключването на договори за изпъл
няване на заплануваните работи ще бъдат завър
шени до края на февруари т. г.

ремонт на жп мостове п електрифициране 
на няколко гарни коловоза, както и на участъка 
от гарата в Димитровград до границата с Бъл- - Надявам се, даже съм убеден, че много повече ток ще за

почнем да произвеждаме в края на март и началото на април, 
когато ще започнат да се топят снеговете. Тази година имаше 
снеговалежи и сега предприемаме мерки да вкарам, възможно 
повече вода е в акумулациите, казва Станков.

Поради сушата и липса на вода през последните две години 
производството е по-малко. Но 1999 година, например, когато има
ло дъждове, а Лисинското и Власинското езеро били пълни с вода, 
са произведени и в електромрежата вкарани 420 милиона килова
тчаса ток.

гария сме запланували «да отделим общо 16 мил
иона евро.

СЖ даде твърдо обещание пред Асоциацията 
на европейските железници, че през следващите 
две години ще модернизира жп линията Нйш - 
Димитровград, като създаде условия за безпрепя-

В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС СЛЕД ТРИСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА
МАШИНИТЕ В.Б.

БОСИЛЕГРАДСКИ ПРОГРЕС ИЗОСТРЯ 
ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ДЛЪЖНИЦИТЕНЕ ПРИЕМАТ ВЪЗВАНИЕТО НА 

РЪКОВОДСТВОТО ХЛЕБАРИТЕ СИ ИСКАТ 
ВЕРЕСИИТЕРаботниците не искат да се делят от компанията 

на всяка цена. но искат да знаят каква ще е съдбата 
на фабриката им в състава й. Председателят на ОС 
Владимир Захариев каза пред работниците, че Пра
вителството на Сърбия ще оказва помощ за ускорено 
преструктуиране на компанията, но въпросът дали 
профитните центрове ще се делят от нея или не ще се 
решава за всички заедно, а не отделно. В това 
отношение не е известно има ли и какъв е договорът 

бившата "Чорапара” към

Работниците в босилсградски КОБОС, който ра
боти в състава па ЮМКО, не приеха възванието на 
ръководството на компанията да задвижат маши
ните, които спряха почти преди месец. Няма да ра
ботят до вторник, но не е сигурно дали и тогава ще

* Няколко предприятия и други длъжници дължат на 
хлебопекарницата над 500 000 динара * Ако се наложи, 
"Прогрес" ще поиска и съдебна защитазапочнат.

На състоялото се синдикално събрание работ- 
бяха осведомени за катастрофалното поло- 

намира компанията. Според въз-
. Хлебарите в общественото предприятие "Прогрес” месили хл

яб, част от него (про)давали на вересия и сега са изправени пред 
проблема как да вземат парите си. А те не са малко - различни 
потребители им дължат над 500 хиляди динара.

- За нашия колектив от дваестина души това е твърде висока 
сума, подчертава директорът на "Прогрес” Иван Пенев и допълва, 
че най-големи длъжници им били ЮМКО, чиято конфекционна 
фабрика в Босилеград взимала хляб за топла закуска - над 266 
хиляди динара, СИМПО, в чийто магазин продаван хляб - около 
180 хиляди, босилсградски "Бор” - около 27 хиляди, Здравният дом 
20 хиляди, Предприятието за пътища от Враня - около 16 хиляди 
динара... Надявам се, подчертава директорът, че ще платят 
дълговете си и че ще продължи деловото ни сътрудничество.

Хлебарите, конто са принудени да създават доход и за няколко 
фирмата, конто отдавна не работят, не са 

от постъпката на деловите си приятели и изискват от тях

ниците 
жение, в което се за присъединяване на 

ЮМКО. Работниците ме са наясно и какво е деп-
ванието на ръководството й, дълговете по различ
ни основи възлизат на 70,6 милиона германски марки, 

й дължат към 47.2 милиона. Сегашните 9800, 
бившите й работници са акционери, които

ствителното съдържание на договора за присъед
иняване на КОБОС към компанията, направен през

по-голямо
но други
както и
разполагат с 58 на сто от акциите, докато Република 
Сърбия има 42 на сто от тях. Държавата, казва се във 

може да помогне при условие, че пре-

март 1997 година. Работниците са и още
и неизвестност като се има предвид изяв- 

ОС, че “тогавашният
недоумение
лението на председателя на

КОБОС Васил Такев на едно синди-възванието, 
станат стачките и започнат да се реализират директор на

кално събрание чете един договор, а на второ събра
ние съвсем Друг”.

Узнава се, че в КОБОС сс води и “тиха” борба за 
директорския пост. Първан Стоев е официален ди
ректор. Васил Такев помощник-директор, а ръковод
ството ма компанията настоява да сс намали броят на 

принцип един профитен център да

износ
ните и домашни сделки.

Дали босилеградските конфекционери ще 
вижат машините във вторник зависи от това дали ще 

обещаните заплати за ноември от по 2 хи- 
1 от това каква щс е развръзката 
кой ще бъде избран за генерален

зад

но л у чат 
ляди динара, както и други работници във

. в ЮМКО, по-точно доволни
без отлагане да им се издължат. Доколкото това не стане, ще

В.Б.
директорите и по 
има един директор.

е от значение, понеже ще 
за 'по-нататъшнотодиректор. Последното им

кого да водят разговори
състава на компанията.

.Б. поискат съдебна защита.вимат с 
(не)оставане в

сметки за токбосилеградчани получиха главозамайващинякои
ДА СЕ ЗАШЕМЕТИШ ОТ ВИСОКИТЕ СУМИ
■ * ' * вече киловати. Оплаках се на хората в службата на

Електроразпределителното в Босилеград, те разбра
ха, че са сгрешили, обещаха ми, че ще извършат по
правка и сто - направили я!

От работници в босилсградската служба на Елск- 
че имало сметки с

-добре” живи да са прикачени на мрежата с 
напрежение”, докато трети си нравят ма-

но,, шест крушки, един телевизор и единС пет шест РУ Динов „похарчия през високо
за 583 000 динара?!?радиоапарат 

януари електроенергия - Хора, това не е нормално! - оплакна се пред
„ , г.ччппепелителното в Лесковац връ- журналиста Зоран Димов от Ьосилеград, инак раоот - т„„разпределителното узнахме,
Ьлектрораз р Л ча11И сметки зя из- ш,к в КОВОС, и показна сметката, която му връчили П1,скалсно пнсоки сумп> даже по-големи'япотребите-

чи ни един брои \ те” при- от Електроразпределителното за първия месец иа го- ди„ „ от д11моп, „ „ризиват хората да дойдат, за да
разходван ток през януар а еме- дамата. А окончателната цифра в сметката, т.с. онази, запо<шат 11роцедура за „0„равка ва грешките,
надлежяости , които с НС1 о сс ’ к<)ЯТО трябва да се нлаги, е точно 582 377, 01 динара- Нямп да моля „„кого, сметката няма да обжал-
ткяте еа такива, че от тях човек н.шр Неистина от тази сума трябва да сс намалят 3 318,-1 ^ Нима „ къщата е пст-шсст електрически кру-

И „а! г „е ше излетият на край с Електрориз- Днмо„ Казиа, че и сметката за миналия месец не ^ 19432герма11СкИ марки, Проблемът нс е мой и нека 
надява г, е казват, че сметките толк- била то.111а. - Тогава сметката бяха прекалили с но- ; какпоТо еи искат, казва Димов. в.б.
„Ределитсл;;«Тй,ДРУли ^ било
«ва им са
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МИЛАН ГОСПОДИНОВ, ДИРЕКТОР НА БОСИЛЕГРАДСКИ
НАПРЕДЪК':

БАБУШНИЦА

ЩЕ СЕ ПОДОБРЯТ УСЛОВИЯТА 
ЗА БЕЖАНЦИТЕКОЙ ЗАЩИТАВА МАТРАПАЗИТЕ?

За да се подобрят условията за престой па бсжаш1.ию, преби 
папащи и Бабушишика община, хуманитарната организация И РП, 
обезпечи средства, техническа документация и изпълнител па 
работите върху адаптирането на две съвместни бани в колек
тивния център Черен върх. бе ката но на проведеното неотдавна 
заседание на Общинския щаб за бежанци в Бабушница.

На заседанието е констатирано, че средствата, които Оощин- 
ският щаб досега е получавал от републиканския Комисариат 
бежанците са ползвани рационално и така тряба да се

отговаря той.
Ако всичко върви но канален ред п ако до

битъка легално се купува, тогава и изкупчицитс 
със законово право н разрешение, сред които и 
"Напредък”, би имали полза. Тази фирма има и 
една Полза повече. - Ако добитмка. конто се про- 
дава-кунува в общината, се колс в нашата кла
ница, тогава полза щс имаме и ние, и общината.
Няма полза ако добитъка се кара вън вътреш
ността, пояснява Госнодмонов и подчертава, че от 
едно теле поне само от кожата ще остават но 
1500 динара.

.Проблемът е изкупването на добитък и чор- 
поборсаджинството в тази област изобщо не е 
нов. От време на време го актуализират легал
ните изкуичици. по щом като "нрахта си легне”, 
всичко е по старому - купува кой как и кол кого 
може. Преди известно време тоя проблем раз
искваха изкупчицитс от общината на среща при 
председателя на ОС, като поискаха да се поведе 
ред в тази област.

Малко полза има от'тоя разговор, казва Гос
подинов. Затова ще последва нов, оповес ти той, 
като подчерта, че се очаква на него да присъстват 
н представители на повече инспекции: ветери
нарната, но пазара, финансовата, санитарната, 
както п от полицията.

Директорът, конто е н член на ИО на ОС, заради голямата натовареност на системата , 
казва, че се палата да се изучат и други въпроси в ръководителят вп бпбушкишкия клон на ЬПС Новнца Стоянович. 
тази област. Колко добпзък колят собствениците Според сведенията. кАгго ни предостави той. нл й-гол ечи длъж- 
ш. месиите мига-шии. къде и как се колят доби- I "™" <>» ЕПС зя ток в общината са жителите на село Куса врана (това

| димитровградско село, както и селото Трънски Одоровци са в рамките 
! на бабушнишката електро.мрежа).

Юридическите ляна в Бабушница дължат на Електроразпреде
лителното около И милиона динара. Най-голям длъжник е конфек
ционната фабрика "Стандарт " със сметки на стойност от около 1.7 
милиона динара Значителни суми за изразходван ток дължи и тамош
ното комунално предприятие, химическата промишленост "Лужиица" 
и т.п.

Хора от вътрешността идват в нашите села, 
купуват добитък па черно, на д ържаната нищо не 
плащат н си заминават. Кой им позволява, кон гн 
защитава!?

Тоя въпрос задава Милан Господинов, дирек
тор ма предприятието за селскос топанска дейност 
н изкупване "Напредък” в Босилеград. Том е-ре
шем да търси отговор па въпроси все дока го не 
бъде прекра тено черноборсаджнйсгвото в тър
говията с доби тък в общината.

- Идват хора от вътрешността, конто изобщо 
нямат разрешение да изкупват добитък, но го 
купуват. Някои казват, че го купували тайно, но 
не е точно. Купуват го явно, както през (♦стана
лите периоди от годината, така и през зимата. 
Ако през лятото например е камиони идват но 
п ътища, където няма инспекции, през зимата ид
ват по регионалния път Босилеград - Сурдулица!

Припомняме, че полицията и инспекцията по 
пазара в Босилеград заловили няколко такива, че 
им конфискували добичетата и че гн дали па след
ствените органи.

-Това са само няколко случая. 11с може (!) през 
Босилеград да мине камион е доби т ък, а никой да 
не го забележи. Това са де тски приказки, подчер
тава Господинов. От всичко това, продължава 
топ, полза имат матрапа лгте, а вероя тно и ня
кой друг. а ще та има община та и д ържава та като 
цяло.

за
ползват и в

11 редегоящия период.
Общинският щаб с запи шат с инициативата на Комисариата за

жилищни обекти ибежанци на Н Сърбия за изграждане 
Бабушница за трайно интегриране на бежанците.

на

Б. Д.

ОТ БАБУШНИШКОТО 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО

КУСОВРАНЦИТЕ НАЙ-ГОЛ ЕМИ 
ДЛЪЖНИЦИ

Потребителите на ток в Бябушнишка община нямат големи дъл- 
към тамошното Електроразпределително. Причина за това лежи 

факта, че за отопляване на жилищата си те през зимните месеци
ГО ВС

във
ползват предимно дърва и въглища.

"При пас почти не са сс случвали повреди на електроинсталацията
заяви пред "Братство"

Колко е разширено чериоборсаджинетвото в 
т ърговия та на добитък?

- Миналата година матрапазм са изкупили ок
оло три хиляди глави едър доби тък п около 2,5 
хиляди агнета м овце. За легална куиопродажба 
на един юнсц например са необходими такси от 
около 300 динара, а за дребен добитък от 60 до 80 
динара. Ка то се има това предвид, не е трудно да 
се пресметне каква.вреда се нанася на д ържавата.

че та, колко месо се продава в магазините, отк ъде 
с месо се снабдяват собствениците па кафенетата...

Кога ще се разисква по тези въпроси до мо- ; 
мента ме е известно. Изкупчицитс настояват да 
бъде възможно ио-рано, понеже "доходът все I 
още сс отлива".

В.Б. Б. Д.

БЕЗ ПОГАНОВЧАНИ ПОГАНОВО Щй ЗАПУСТЕЕ
ПОГАНОВО (5) бптъка и топ умирал. Истатко Русимов 

орал на нивата си, когато воловете му били 
нападнати от такива мухи и той не можал да 
ги спаси - и двата вола умрели на нивата, в 
ярема.

Но не само добитъкът умирал от раз
лични болести. Няколко пъти Погапово би
ло пустошсно от чума и други болести. За 
последен път чумата "гостувала” в това се
ло през П ървата световна война н много 
хора от селото изпратила на оня.свят. Мно-

; Сега иогановчани отглеждат добита,к само за нап- 
; основните си нужди, а земеделската кооперация не
* изкупва пито добитък, пито мляко и млечни пропз- 
■ водения. От таблицата в миналото продължение на 
: сериала забелязваме, че числото на всички видове до- 
: бп п.к драматично спада, а леко расте броя т на козите.
* понеже те са "старчески крави”,
* само старци.

а в селото са останали

го хора измрели, от някоя къща н по ня
колко, но нап-голяма била трагедията на 
Никола Бирпмов: в един ден му умрели син 
и дъщери, и двама та пред. женитба. Погре
бали ги в един и същи гроб!

Освен от чумата, 10 иогановчани загу
били живота си па бойното поле: Георги и 
Илия Панайотови Дунгерови загинали 
Дренова глава, а навред по балканските 
бон ща костите оставили следните поганов- 
чамп:

!-?

•';Ь:.
Ч

на
Вършачи °бядват на Дунгьерово гумно

15-!
$ _ Мцлян Стефанов, Илия Матенн, Миладин реткпте иогановчани, конто се преселил в тогавашния 

Ьоичин, Здравко и Ранча Русимовп, Иеленко и Гаца Цариброд.
1 ч ПСЯ Шар“В- г След Вт°Рата световна война, а особено след 1955-

През 1718 година в Погапово бивакувала френска 60 година миграцията от Поганово 
войска, а на иогановчани

[Ч]

е получила пълен ]‘V
останали в паметта черно- разгар н за двадесетина години изпразнила и опусто

шила селото. Погановчани са се заселвали в Димит- 
_ „ главите на ровград и околните села Желюша, Белещ и Цукапипя

иогановчани. Загинали Васко Лекьин, Илия Асанов, но и навред из цяла някогашна Югославия - от Мчке 
Васил Делчнн, Димитър М.шшч, Влаико Клюндин допия до Словения. Освен в Димитровград и спомена 
(загинал като български войник край Враня), а Милия тите села сега „ „ , 1 ов! рад и сномсна-
Кьоспп (Милия ПсПнев) е разстрелян при Щаба па VII. погановчани, околното в^род“ГГло '“ 
срл,бска бригада в Ннш 'като дезертьор”. Та гко ми Когато пр.тършяам писането за Поганово се
разправяше, че Милия е убит по грешка, вместо някой как да отговоря на въпроса- Има 
друг дезертьор, който имал ' връзка”. Все „ак ще оставя завет на '

Между двете световни войни

кожи войници.
И Втората световна война не минала без

ч’'

1ИРУ

мъча
ли селото бъдеще? 

погановските синове, вну- 
цп п правнуци да отговорят на този въпрос. Ще им 
напомня само за лековитите билки, малините и други 
плодове Манастира, Ерма... Един факт обаче е без- 
спорен: без погановчани.Поганово 
изчезне!

; Спомен от Великден

: Когато в Поганово е имало много добитък, той
■ правил вреда на селяните й затова и те са "ценявали” 
| (плащали) поляци” - пазачи на полето. Поляци са 
; били Гака Кюрлин, Бориско Гьокин, Георги Милев,
• Зарко Обложински, Владимир Ковачев. Саво и
• Георги Къиташсви и други.
I Старите хора разказват, че в старо време отнякъде 
| долетели черни мухи, които жестоко нападали

иогановчани имали 
големи проблеми с жандармерията особено докато не 
бил хванат познатият "комита” Асен, чиито майка го 
донесла когато се омъжила за Петър Дунгсров от 
Поганово. В България са се отселили със семействата 
си Любен Дунгеров. Тома, Симо и Гьсра Кюрлиии, 
Мада Данимов, Милан, Стоян и Станоя Петкови, Ри- 

Гьоргьин, Александър Асанов, Йован Майчин, 
Петър Брекьински, Станоя Люлскп - Петров, Спас 
Стоядинов и други. Иван Петров - Клюндин е един от

няма бъдеще, ще

- Край -
Владимир Иванов 

с-ьс статистически

С1 1

О (Обработил и обогатил 
данни: Цветко Иванов)до-
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УЧЕНИЦИТЕ В БОСЙЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАБРАЛИ ШИПКИ

НО ОСТАНАЛИ БЕЗ ПАРИ
ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

ЩЕ СЕ ДОИЗГРАЖДА 
ЖЕЛЮШКОТО УЧИЛИЩЕ?ВЪЗРАСТНИ! ОГРАБИЛИ ДЕЦАТА

С.корили Ю 6(Х) килограл/а шипки, за които преди , „
три години и половина трябвало да вземат над32 комеР1* ' Да плати дълга, лихва върху него и 
000 дшигр//. Н(1дя6али сс, че е парите от добровол- ^"ьд^бните разноски на училището. Решението 
пия труд попе малко ще издигнат низкия, си станало изпълнително и учениците и учителите 
ученически стандарт, преди всичко да оршнизи- запомняли да вярват, ме "правдината винаги 
рит С1\( курзии и да помогнат на най-беднише 
другари. Парите все досега не взели. Сега

ПО-
111 беждава". Надеждите им обаче пак били 

разно. Проблемите продължили след
нап-и па

учителите е трудно да им изнасят ка то селекции за
честност, отговорност, доверие, правова стур- иалож||ло решението да се реализира. 
пост... тя

СЪД, МВР И - ПРАЗНА КАСА ГУчениците в основното училище в Босиле
град. в състава на което са всички подведом
ствени училища в общината, на собствената си

.- Стопанският съд и други компетентни 
ституции все досега не успяха да ни помогнат, 
т е. да накарат предприятието да ни плати шип
ките. В службата за изчисления и плащаме в 
Лесковац разбрахме, че фирмата от отдавна би
ла платежно неспособна, а джиро-смстката и в 
блокада, което още повече затруднява реализи
рането на съдебното решение, казва Иван Ев
тимов. секретар на училището, които в каче
ството на пълномощник действал по делото. 
Поискахме помощ, допълва топ, и от Минис
терството на вътрешните работи, понеже смя
таме. че представи голи на въпросната фирма са 
направили и стопанско престъпление, но пак 
нищо не стана. Топ казва, че училището няма да 
се откаже и че ще настоява да вземе дължимата 
сума, която вероятно нараснала на около 200 
хиляди динара.

Представители на фирми от Босилеград, 
конто участвали в търга през септември 1998 
година, сега казват, че още тогава не всичко

кожа почувстваха пеправдппата, която им при
чинили I ; ' ' С','

; '

г
Гвъзрастните. Преди три години и по

ловина, гю-точпо през септември 1998. те съб
рали нишки и се надявали, че с парите от тях ще 
организират екскурзии, помогнат на нап-бед- 
ннте си другари и поне малко ще подобрят низ
кия си ученически стандарт. Търговците пзмер- 

кантар труда им п казали, че са събрали 
точно 10 600 килограма шипки. Според тогава
шните цени тоя труд струвал 32 330 динара. Ст
рувал! Парите все досега не. са си взели!

Училището в Желюша

Министерството на просветата на Сърбия ще се пос
тарае през тази година да намери средства (най-вероятно от 
донори) за доизграждане на четирикласното училище в село 
Желюша, съобщиха от ОУ ”Моша Пиядс” в Димитровград, 
в рамките на което работи то.

Според информациите, които ни предоставиха компетентните в 
учебното заведение, съществува потребност към училището в Же
люша да се изградят кухня, зала, библиотека, котларница, както и 
помещение за управителни работи.

Що се отнася до ремонта на останалите подведомствени учи
лища в Димитровградска община, засега нищо нс е предвидено, 
тъй като не се знае как (ще) стоят нещата с финансите.

В желюшкото основно училище понастоящем се учат 84 уче
ника. В училището в село Трънски Одоровци има 4 ученика, в 
лукавашкото училище - 16, в Смиловскогб- 6 и в граднньского - 3.

Б. д.

или на

ЕВРОПА-КОМЕРЦ 
СПЕЧЕЛИЛА ТЪРГА

Тогавашният директор на училището Тошо 
Александров казва, че на организиран търг 
продали шипките на Производствено-търгов
ското предприятие "Европа-комсрц" от Леск
овац. което според сключения договор тряб- било нормално. Как е възможно да дадеш нещо 
вало да пм плати 32 330 динара. на вересия, а да нямаш никакви гаранции, чс що 

си вземеш парите! - казват те.
Сега проблеми има не само ръководството

- Сега се вижда, че са ни измамили, но не ми
е известно защо представители на това пред
приятие не изпълниха задължението си. Все на училището, което все още настоява да се 
пак се надявам, че ще се наложи да го изпълнят, реализира съдебното решение, но и учителите.

Те не само. че не могат да повярват, че някой еказва гой.
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА В ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ИЗБРАН НОВ 
П ОМОЩН И К-Д И РЕКТОР

Дали м кога това ще стане е висящ въпрос, можал да измами децата, но са изправени пред 
Проблема са разисквали и съдебни органи, но допълнителен проблем: как да ги учат да са 
все'още няма отговор на въпроса къде се пра- отговорни, изпълнителни, честни, че съществу- 
хоса трудът на децата. На Стопанския съд в 
Лесковац. от който училището поискало

ва правова сигурност, че правдииага винаги по- 
по- беждава... Въпрос е дали учениците са готови 

мощ. към края ма 1999 година не е било трудно да пм вярват, 
да постанови решение м да наложи на Европа- В.Б.

Членовете на Училищния съвет в Основното училище в Бо
силеград, в чнйто състав работят всички подведомствени училища 
в общината, за помощник-директор на училището избраха Пене 
Христов. Изборът стана по предложение на изпълняващия длъж- 

дпректор на училището Методи Чипев, след като тоя 
от месеци е вакантен.

ПЪРВИЯТ РОМАН НА НАШЕНКАТА НАТАША ПАНИЧ НАСКОРО ЩЕ 
БЪДЕ ОТПЕЧАТАН И В СОФИЯ ПОСТността

"ЧЕРВЕНАТА ЛОКВА" Ш НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

биология цели 28 години, 
от няколко години в

Христов с преподавател но химия и 
най-напред в училището в Долна Любата, а 
Босилеград. По време на назначаването му на новата длъжност 

най-висш орган в училището казаха, че "като 
човек, педагог и специалист е роден за преподавател . Всъщност 

него мислят бившите му н сегашни

членовете на гоя:
Ромонът "Червената локва на пиротската писателка Наташа Панич, по баща Йсцева 
чието потекло е от димитровградското село Каменица, твърде скоро ще излезе и на 
български език.

повториха онова, което за 
ученици.

I? училището смятат, че с идването на Христов на тази длъж- 
” Става дума за съвременен между другото стана и член н. :,иаЧ|1ТСлно ще се подобри целокупната работа

ромин. •«. специфична приказка Сдружението ...........-пелите па
за две преуспяващи жени от моя с пропя.

Б. Д.

в основнотоотТворбата вече е преведпа 
известния български ллмгвиег 

собс-Гина Кожухарова, коя го е
печатарската фирма родей край. Едната е оперна пе

вица, а другата - писателка. Итвсиик па 
'Кореми". Кожухарова ще про- 

пякоп ст ихосбирки ма На- ИНТЕРНЕТ
ТЕЛЕФОН

двете живеят далече от родния 
си край, но пост оянно си мислят 
за него. за предните си, за грани- 

пеща
пи п к-кси черти фпбу-

| гадишведе и 
таиш.

Както пред нашия вестник 
бш.и Наташй Йоцеиа-Пднич, цата и за много други

Първоначално било 
предвидено да се 
направи телефон за 
изпращане и получаване 
на електронна поща 
получи интернет телефон 
(Емаилерпулс). Ноиият 
уред позволява на 
притежателя не само 
пренасяне на глас, текст 
или друга електронна 
поща, но и до стъп до
мултимедиалмите 
съдържания но 
глобалната мрежа.

Интернет телефонът 
използва софтуера 
"Мобайлексплорер" на 
"Майкрософт"/ 
на който могат да се 
преглеждат не(5 
страниците, като 
предварително се 
изтласква граф ичеекмта

СЪо разкри
„ата на новия си роман пзтък-

' Амстрад" представи 
телефон за
комунициране

рачшп.т й мий -вероятно ще сс 
български език като 

биб-
появи па иа га га шпионка.

"Нс искам да бързам с пуб
ликуването на романа, пито пък 

бих могла да ви ни

ма Националната 
"Си. св. Кирил и Мото-

Интернет, сиздание посредством 
който могат да се 
изпращат и получават 
къси послания, 
електронна поща и да се 

електронен бизнес.

а се
лпотека 
дий” о*1 София.

Посредством 
българите в чужбина тази нейна 
книга от

в момента 
формирам кой ще бъде издател. 
Вън всеки случай бих желала

Агенция га за

прави 
Компанията "Амстрад 
отдавна си спечели 
световна слава с

известно време е пре да бъде някоя реномирана 
къща”, добави тя.

товавниманието нападог гавена 
ползиа.Iшто ИIперне г. издателска

Освен върху в тория си роман, 
Наташа паралелно работи

си стихосбирка.
Да припомним, че Дервена- 
локва" бе издадена па еръб- 

ски език от Народната библио
тека в Димитровград през 1999 
година.

В изявление за

"I производство на 
персонални компютри. 
След известно вре 
отстъпи тази дейност на 
други, 
напълно от 
електрониката. Тя 
продължи да произвежда 
различни електронни 
уреди и неотдавна 
представи 
интернет телефон.

и ВЪ- част, което ускорява 
преглеждането им - 
"сърфуването'1.

С помощта на вградения 
"четец" на умните (,ттп) 
картички, уредът може 
да се използва и за 
електронни финансови 
трансакции.

ме тярху поредната
май -вероя тно ще сс казва 

"1 {сбесната река".
1 Ьггаша Йоцева-11апич

много признания па ре- 
маннфеста-

която но не се отказа
с помоицталапи

нашия вест- 
каза, че вече С пожънамак писателката дина литературни

страпаУа - Ииджия, Земуи,втория си роман.завършила 
който най вероятно Ще носи 

'Сенките на родния
ции в
(орни Миламовац и други.

Година тя
новя си

название 
Край .

През миналата
I.
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ФЕСТИВАЛ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
МЛАДЕЖКА ПОЕЗИЯ ВЪВ ВЪРБАС

В СОФИЯ БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА КОНСТАНТИН
ЙОВАНОВИЧ

ПОКАНА ЗА 

МЛАДИТЕ ПОЕТИ
С ДЕЛОТО СИ СВЪРЗАЛ ДВАТА

НАРОДА
Съветът на Фестивала иа югославската младежка поезия

националните малцинства.
Цикъл от 10 непубликувани стихотворения, 
шифър, трябва до бъде изпратен в 4 екземпляра 
най-късно до 1 април 2002 г. на следния адрес: Фестивал 
на югославската младежко поезия, уя. Титова В7, 21 
460 Върбас. В отделен плик трябва да бъде изпратено 
решението на шифъра.
Поетите, чиито творби избере конкурсното жури 
получават правото да участват на 34 фестивал през 
средата на май във Върбас. Най-добрите млади поети 
ще бъдат наградени, а главна награда е отпечатването 
иа стихосбирка.

тел, ирхитектуровед, приложен 
художник и живописец.

"Великият архитект Конста
нтин Йоваиович е свързал с де
лото си двата народа, които все 
още не се познават достатъчно. 
Тази изложба е възможност да 
се запознаем по-добре” - каза на 
откриването посланик Радойко- 
вич и добави, че през изтеклите 
девет месеца двете страни са по
добрили икономическото си 
сътрудничество, а сега предсто
ят акции за реализиране на пла
новете в останалите области на 
вза им н ото сътрудн и чсство.

Ю госл а вско-бъл га рското 
сътрудничество в областта на 
културата върви по възходяща 
линия, оцени на откриването на 
изложбата културното аташе в 
югославското посолство в Со
фия Дияна Шакан, подкрепяйки 
твърдението си с промоцията на 
българо-сръбския речник на 
Марин Младенов и на грамати
ката на проф. Лили Лашкович 
през ноември в София. В рам
ките на междудържавното кул
турно сътрудничество бе орга
низиран новогодишният кон
церт на Стефан Миленкович в 
Белград, който бе съпровождан 
от симфоничния оркестър на 
Българското национално радио. 
Запланувани са изложби на из
вестните художници Сава Шу- 
манович в София и Дечко Узу
нов в Белград.

Посветената на Константин 
Йованович документална изло
жба в София бе реализирана от 
Гордана Гордич и Вера Павло- 
вич-Лончарски, специалисти от 
Завода за защита на културните 
паметници в Белград, със съдей
ствието на музея на град Бел
град. След София тази изложба 
бе преселена във Враца, а по- 
късно ще бъде открита и във 
френския град Лион.

В Централния дом на архи
тектурата в София неотдавна бе 
открита документална изложба, 
посветена на великия архитект 
Константин Йованович (1849 - 
1923). Изложени бяха оригинал
ни фотографии, скици и текс то
ве на К. Йованович, чичто ст- 
ронтелскн дела съществуват и 
днес в Белград, София и Виена, 
както и в Румъния и Швейцария.

На откриване то па изложба
та присъстваха представители 
на Народното събрание, посла
никът на СРЮ в България Че- 
домир Радопкович. предстаии-

Константин Йованович е 
син на Анастас Йованович, 
известен сръбски 
фЬтограф, видна личност и 
управител на двореца на 
Княз Михайло. Роден е във 
Виена 1849 г., където 
неговият баща живял след 
свалянето на династията 
Обренович. Във Виена 
завършил основно 
училище и реална 
гимназия и след това се 
дипломирал в 
Политехническия факултет 
в Цюрих. В този град 
прекарал най-голяма част 
от живота си и починал 
1923 г.

Йованович се занимавал и 
с теория на архитектурата. 
Смятат го за един от 
най-значителните 
архитекти в края на XIX и 
в началото на XX век.

подписан с

тели па дипломатическото тяло, 
д-р Боян Давиткон, прсдсссда- 
тсл на Общинската скупщина и 
Димитровград, председателят 
на Дружеството иа архи тек тите 
иа Русия и многоброния архите
кти и културни деятели от Бъл
гария.

МАК0Т0
ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА КНЯЖЕВАЦ" 

В КНЯЖЕВАЦ 
ОБЯВЯВА

ПЪРВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХАЙКУ- 
КОНКУРС "МАКОТО" но сръбски език. 

1. За деца до 15-годишна възраст 
2. За възрастни

хубавите обекти на Йованович - 
Откривайки изложбата, под- сградата на Народното събра- 

нредседателят на българския нис р[0 нейните думи Констан- 
парламент Камелия Касабова тин Йованович е бил човек, кой- 
подчерта; че столицата на Бъл- то е обединявал в себе си огром- 
гария е украсена с едни от най- ния талант на проектант, писа-

: В конкурса могат да участват всички заинтересовани
•лица от сръбските езикови области, както и от останалите
• езикови среди при условие, че творбите им са написани
• на сръбски език и не са публикувани досега.
• Участниците в конкурса от първата категория (детски 
; хайку) изпращат по една хайку творба, написана на
• пишеща машина в три екземпляра. На гърба на първия
! екземпляр трябва да бъдат написани името и фамилното 
: име, годините, адресът и телефонът на участника.
: Възрастните участници могат да участват в една или във 
лсичките три състезателски категории (хайку, хайку-венец. 
| и хайбук), като изпратят максимално 3 хайку, 1 хайку- 
\ венец с 5 хайку максимално и 1 хайбун. Всички творби
■ трябва да са написани на пишеща машина в три екзем-
■ пляра, кцто на гърба на първия екземпляр се посочат
| името и фамилното име, годините, адресът и телефонът 
: - на участника.
: Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 
; март 2002 г. на следния адрес: Дом на културата 
: "Княжевац", 19 350 Княжевац, ул. "Бранко Радичевич" 1,
I с обозначение: "За хайку-конкурса".

| За резултатите от конкурса и други 
[ подробности наградените и похва-
• лените участници ще бъдат осве-
• домени най-късно до 15 април 2002 г.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ФОЛКЛОРИСТИ ИА 

ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ
Фолклорният ансамбъл на Културно-художественото дру

жество към Центъра за култура в Димитровград тези дни е 
поканен за участие на втория национален музикално-фолк
лорен фестивал в София под название "Орфеово изворче”. 
Фестивалът ще се проведе от 29 до 31 март т.г. Освен от 
Република България ще има участници от още няколко стра
ни, а Културно-художественото дружество от Димитровград 
би трябвало да представлява Югославия.

Доколкото поканата бъде приета, а няма причина това да не 
стане, димитровградските фолклористи за пръв път ще гос
туват в българската столица, но не и в България, защото те 
вече няколко пъти са се представили в други български гра
дове. С приемането на поканата започват и подготовките за 
това гостуване, както и търсене на спонсори, понеже все още 
не е известно кой поема разноските - организаторът или всеки 
участник отделно.

Андрияна
Ташкова-АлександроваА.Т.

РИБАР!Поетично кътче
:

Анес ще ида да ловя риба. .:
Милка Станоевич Там, покрай реката

ще засупана до твоята къща 
и ще погледна към твоя про-

: ИНИЦИАТИВИ

Изложба на
: МАЛКО

СТИХОТВОРЕНИЕ
: зорец,

за да намеря твоя поглед:
може би.\ еко-карикатури: Срещнахме лй се 

някога вече,
обичахме или кълнахме ? 
Живеем пак 
сговорно-заедно 
като в първия 
ученически чин 
учиме първите 
букви и думи 
за своето щастие 
и нови номера 
от тях аз искам 
нещо да пробера 
за нови песни 
за нови пера.

И пак,:
както и много пъти до- В "Братство” прочетох, че от 6 до 9 юни 2002 г. в Ди

митровград ще бъде проведен Седми симпозиум зв флората 
Югоизточна Сърбия и това ме мотивира да предложа 
райе на еко-карикатури в рамките на програмата 
ума.

тогава:
в: няма да го намеря.

Дл зная, че там е
към твоя прозорец не бих и

експони- 
на симпози-I

I Нарисувал съм многогладал.
Риби, както и винаги, 

ще има малко, 
а ти,
ти, която те няма 
която си далече, 
няма и да знаеш, 
че някой още веднъж 
те е чакал.

карикатури на екологични теми, с 
конто съм участвал на многобройни еко-изложби: Зеница, 
Славонски брод, Ковин, Копаоник (парична награда), Соко- 
баня... Именно затова предлагам на Общинската скупщина в 
Димитровград, която е генерален покровител на симпозиума, 
през юнн да бъде организирана изложба 
хола на Културния дом или в галерията.

Мисля, че и "Братство” трябва

:

на еко-карикатури в
■в

: да подкрепи тази инициатива.:
С уважение,: Бобан Димитров Перица Илиев - Перо 

карикатурист:
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НА РОДНИЯ СИ
ГРАД С ОБИЧ

1=Д-р Наташа Лилич: "Пирот - 
бъдещето" векове, запазени за

Град Пирот получи едно много ценно произведение. Става 
ДУма за книгата ''Пирот - векове, запазени за бъдещето” от 
научния съветник в Института за съвременна история в Бел
град и преподавател във Философския факултет в Ниш д-р 
Борислава Лилии. Книгата

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (11)

ГИМНАЗИЯТА КРИТИКУВА ОБЩИНАТАд-р Лилич всъщност е фото- 
монография, на чнито страници са поместени голям брой фо
тографии, отразяващи историческото 
град в Горно Понишавие, 
английски

па

[| *Голям прилив на ученици - 500 гимназисти е 15 паралелки! *Радикално изостряне 
на въпроса за условията в гимназията *Трудовият съвет направил остри забележки на 
Общинската скупщина за небрежното й отношение към проблемите на просветните 
ведомства в общината *Какво е наложила една комисия на Републиканския завод за 
образование?

към
минало на най-големня 

с легенди написани на сръбски и
език.

- Става дума : 
веденис, което по

за едно твърде рядко срещано у нас произ-
съ държа - 

казва академик
проф. д-р Владимир Стоянчевич. Фотомонографпята "Пирот 
- векове, запазени за бъдещето" от д-р Борислава Лилич пред
ставлява многостранна оценка за миналото п настоящето на 
град Пирот и околността му. Тя обхваща един много дълъг 
период - почти две хиляди години - от първите писани следи, 
датиращи от втори век на нашата ера до наши дни. В 
представена съвкупната обществена и културна проблема
тика, важни не само за локалната, но и за националната 
рия на сръбската държава. В осем взанмодопълващп

концепцията, методологията и 
името си е едно наистина сериозно начинание След повторното откриване 

на гимназията през 1962 г. броят 
на гимназис тите ежегодно нарас
твал с висок процент, отначало 
поради сукцесивното откриване 
на нови класове, но още повече- 
затова, че все по-гол ям брой уче
ници завършвали основно учили
ще п продължавали образова
нието си в гимназията. Така че в 
началото на учебната 1965/66 г. 
били записани общо 445 гимназ
исти, следващата година 463 и 
през учебната 1967/68 г. чак 482 
ученика в 15 паралелки!

Големият прилив па ученици 
обаче създал и големи проблеми 
на училището, защото условията 
за провеждане на обучението би
ли далеч под ниво то ма една толк
ова голяма (според броя на учениците) гимназия. 
Броят на учебните стаи бил недостатъчен, стаите 
не били светли, а през зимния период се зато
пляли със стари печки на дърва, дъсченият под е 

| намазван с олай, коридорите-били тесни, външ- 
I ните клозети били в окаяно състояние... Учеб-

V-

ч "•
нея е
исто- 

се глави
е направен преглед на национално-етническите, стопански и 
църковни особености на региона и хората, конто през век
овете са успялп да запазят историческите см традиции и 
обичаи, наречие и мнровъзренне.

С маниера на всеизвестните Си землячкп. пиротските кнли- 
маркп. д-р Борислава Лилич е "изтъкала” един прекрасен 
килим за родния си град. Затова истинско удоволствие с да се 
разглежда и чете нейната фотомонография. казва академик 
Владимир Стоянчевич.

В началото на книгата си д-р Лилич прави общ географски 
преглед на Пирот и съседните райони, природните красоти на 
Стара планина и каньона на река Ерма. средновековните ма
настири в Темска. Суково и Поганово. балнеоклнматическия 
център Звонска баня, както и на съвременните промишлени

Ш1 п;'л
Ь; V

П ^ ".-е

Мъжката част от преподавателския персонал в гимназията през 
учебната 1964/65 година

ходпма ли е гимназия на нашето Краище? Ако е 
необходима, спешно и непременно да й се съз- 
дадат нормални условия за работа - преди всичко 
функционална сграда, в която да се провежда обу
чението и финансови средства за осигуряването 
на кфалифициран преподавателски кадър и обза
веждането на изискваните кабинети.

предприятия.
Разположен на един от най-важните пътища между Европа

I ните помагала по физика и химия сс помествали в 
I шкафове, гимназиалната библиотека имала не- 
| достатъчен книжен фонд и сс помествала в една 
' от учебните стаи, учебните сродства по биология, 
I география, история, иредвойнншко обучение и 
; други предмети били струпани в една малка 
I чка и в учителската канцелария, 

бил малък и

и Азия и почти еднакво отдалечен от важните исторически и 
стопански центрове Ниш и София - антическитс Наисус и 
Сердика, град Пирот доживява първия си разцвет през IV век. 
Този разцвет са спомогнали римските и гръцки търговци, коп- 

настанявали в него. По това време градът, който е 
стратегическо значение се е наричал Турсс.

КАКВО Е ВЪЗЛОЖИЛА ЕДНА 
РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИЯ?
Въпросът за условията в гимназията до

пълнително бил изострен от една комисия на 
Републиканския завод за обра
зование. която направила про
верка през есента на 1967 г. С 
протокл № 814/1 от 26 октомври 
1967 г. тя наложила да се пред- 
примат редица мерки, "за да мо
же училището да осъществява 
нормално основната си дейност". 
Първата мярка се отнасяла за 
квалификационната структура 
на преподавателския персонал, 
ио-конкретно за преподаватели
те, конто нямали виеше обра
зование или съответна специал
ност (да бъдат заместени с вис
шисти, имащи съответната ква
лификация). Оттук нататък спи
съкът на наложените мероприя
тия продължавал с дълга редица

то са се
с ]; IП

имал и важно
Втория забележителен подем град Пирот доживява през 12 

век. когато бил включен в държавата на Немаиичн. ! училищният двор 
| неуреден... Разбира се, при такцва 
| условия обучението не е могло да 
I бъде организирано добро и да сс

Отделно място в монографията е посветено на стария град 
Пирот, т.е. Момчилов град, чиито крепости стоят и сега, след 

старата традиционна архитектура, килимарството и 
стойности.

това на провежда качес. I/. •
други те традиционни

По същество, тази историческа студия на Д-р Борислава 
Лилич е не само историческо, но и художествено произве- 

най-хубава светлина предтетавя богатото ми- 
регионален център в Югоиз- 

които имат толкова богато-минало и 
несъмнено имат и сигурно бъдеще.

ТРУДОВИЯТ СЪВЕТ 
ПОИСКАЛ ЯСЕН 

ОТГОВОР от 
ОБЩИНАТА

де ние, което в
нало и настояще на този вачен
точна Сърбия. А онези,
настояще, те колективПреподавателският 

полагал усилия и всячсски сс опи
твал да подобри условията и да 

качеството па обучеиие-

Тугомир Костич

ПОВИШИ
то в гимназията, но вз/зможиос-
тите му били твърде ограничени 
преди вс\|Чко от финансов 
кт. Освен това колективът не

Любен Рангеловаспс-
........ — мерки от материално естество:

да сс осигурят функционални по
мещения (учебни стаи, кабинети, 

зала...); да се подсигурят финансови средства за 
купуване на книги за ученическата и препода
вателската библиотека; да се купят необходимите 
учебни средства за кабинети по биология, физика 
и химия; да се набави необходимият инвентар за 
обзавеждането на училищна работилница, в коя- 

ировежда обучението но техническо об-

получавал необходимата помощ 
от община та и затова Трудовият

училището бил принуден да изпра!и досъвет па
общината в Босилеград едни иск с твърде
крит........ съдържание (№ 814/2 от 14 февруари
1967 г). В иска, който подписали тогавашният ди- 

гимиазията Любен Рангелов и предсе-ректор на 
дателят на
"С ' “ ДОСищ1с'|''с']-илГ|1икак'й> шшмишш на проб- разшийте; да сс създадат нужните условия за про- 

„роснстиите ведомства и оГ.разо- виждане на обучението по физическо възпитание 
общината, особено на средното обра- (зала; гимнастически уреди и др.)- Само за наба- 

гимна шита. В дневния ред на сссн- вката на инвентара и учебните помагала били
обходими 240 000 нови динара! Освен топа

съвета Стоян Станков, се констатира.

щипа Не е 
лемите иа 
ванието в 
зова ние, т. е.
орг^ннпацпошIите! штерн!ш^и^кадрови и други мисията на Републиканския завод за образование 
въпоосн на училищата и като основател да вземе настоявала да б-вде открито ученическо обще- 

о'Т необходимите решения. Затова житно със столова, 
пека от

заключение, в което да се 
пеоб-

ие-
ко-

ноие някои 
колективът па гимназията категорично 
общината да приеме 
даде пределно ясен отговор на въпроса:

- Слещм -
Александър МЛАДЕНОВ
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БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО ОБИКАЛЯ СЕЛАТА
Един от вънростите, от който са се интересу-В боснлсградските села Млокоминцп, Долно тяхното решаване. От споя страна общинското 

Глъмино и Бистър в неделя бяха проведени съ-' ръководство ще може директно да отговори дали вали жителите на Бистър и Долно Тлъмиио е в кое
двете села да бъде пощата. За възстановява-брапни на местните жители и представители на и доколко е възможно реално да се решат от 

общинското ръководство. Акцията на новите проблемите, съществуващи в тези местни 
общински ръководители се провежда от началото общности, а същевременно и да запознае ме- общинското ръководство ще помогне съобразно 
па годината, а до този момент събрания са стното население с плановете и програмата си за с възможностите си, но се изисква и съдействието

черковните организации и учебните заведения. 
Събранията в селата бяха относително добре

пето на черквите и училищата в тези села

проведени в селата Гложие, Рикачево, Броеница и работа. 
Зли дол. На тях присъстваха председателят па ОС

на
Навсякъде в тези села съществуват проблеми 

Владимир Захариев и председателят иа ИО Горан с пътищата, телефонната мрежа, уличното ос- посетени, а Захариев изтъква, че хората в тези 
Стоянов, които същевременно е и изпълняващ ветлоние, питейната вода, ветеринарните услуги, 
длъжността директор иа общинската Дирекция за В решаването па тези проблеми общинското ръководство да се запознае с проблемите им още

ръководство ще действа в три посоки. Единият сега, а не непосредствено преди избори.
През следващата седмица са запланувани

села са забелязали готовността на сегашното

строителни площи и пътища.
Основната цел ца организираните събрания - начин е чрез съществуващия генерален план на 

според Захариев - е да се осъществи един пряк Дирекцията за строителни площи и пътища, събрания в селата Долна и Горна Лисина, както и 
контакт н диалог между общинското ръководство втората възможност за решаването на местните в Долна и Горна Ръжана. 
и местните жители, които по този начин ще имат проблеми е селяните да помогнат със собствени 
възможностда споделят проблемите си, кактоида средства и третият вариант е стопанството да се К. Велинова

изкажат мненията си, идеите и предложенията за съживи чрез кредити.
г~дгли~п

ПЕТЪР ТАСЕВ
ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ Й БЪДЕЩЕ

ЕРМА ИМА ИМЕНЯЧКА
Южната част на Димитровград, която обхваща чс- и с д-р Борислава Лилич, която почти отминава об- 4 

тири сола (Трънски Одоровцщ Куса врана, Искровци и ластта край границата. С малки изключения (Й. Цвиич, 
Петачннци) често се нарича и Трънски край. Обаче А. Константинов , И. Вазов...) историческото минало и 
често може да се чшуе п названието Звонски край, при другите особености на този край все още се крият дъл- 
което към тях се нриобщват още седем села - Звонци, боко в легендите и преданията на хората от този край и 
Ясенов дел, Вучидел, Ракита, Пресека, Берни извор и чакат да излязат на бяло видело - да бъдат потвърдени 
Нашушкопнца.

В по-широк географски смисъл този край влиза в
или опровергани.

Общините Пирот, Бабуиппща и Димитровград имат 
Знсиолско. Най-гоямата част от Знеиоле с иа терито- икономически причини да се афирмират природните 
рията на съседна България между планината Грамада и красоти и историческите забележителности на тази об- 
градТръи. От турско време е останало названието Тръ- ласт. Създаването на условия за развитие на туризма не 

кран (който обхваща и Краището), а не рядко се означава само да се обезпечат легла и добра пътна 
употребява н Пнротски край, което е зависило от ад- мрежа. Необходимо с нещо много повече.
министратиината организация на тази област. Дерекулът е полупланински район с надморска ви- известният телевизионен пътеписец Млан Ковачевич.

Жителите обаче си го наричат Дерекул, което са сочина от над 600 м. Най-високите планини са Руй Много други пътеписци преди него са се опитвали да 
приели и някои учени краеведи. (1704) и Тумба (1327) от изток. В този край има много

Тази област все още не е проучена достатъчно, нито гори. От север на десния бряг на река Ерма Дерекулът 
в археологически смисъл, нито пък в антропологнче- е ограден от почти непроходимата планина Гребен, коя- 
скп или лингвистичен, въпреки няколкото научни и на
учно-популярни публикации. В книгата си ”По доли- 

Ерма” проф. д-р Спас Сотиров

село Петачннци отново се връща в Сърбия и се влива в 
река Нишава. Водоемът на река Ерма обхваща 763 км“ 
и събира около 560 хг вода.

Прелестите на река Ерма по блестящ начин показа и
нскн

отгатнат потеклото на името Ерма. Докато някои пред
полагат, че името на тази хубавица сред реките е от 
римския бог Хермес, други посочват албанско название 

то започва от Маркови кошари на югославско-българ- за бързи реки, а известният пътеписец и историк Ире- 
ската граница и след двясстина километра прключва г1ек твърди, че името й води потекло от реката Ермос в 
при Погановски манастир, където заедно с Влашка пла- Мала Азия която сега се насоча Гепискпй 

сто заглавия свързани с различни изследвания на тази нина прави известното Одоровско ждрело. Я инт^прг г п
°б-ст. Най-много от тях (35) са за флората и фауната. Най-важният оодоелпо Гтозп край е водоемът „а дош.те в БългаР~ оГе ГднТ Г*™’В Р<" 
следват за архитектурата (32) и 18 географски. река Ерма ("Голема река”) която извира на Власин- „ т Ьългарня “ма още една река

И докато българската част от Знеиоле е добре про- окото плато. На местността Беглик недалеч от село Смо^^кГкЗ^^^Тголема^скГ'' °Т д""4" ' 
учена, дсрскулската се споменава само от време на вре- Стрсзимировцп към Ерма се присъединява и потокът, Р ^ Голема река се влива в Арда
ме. Изследователите на Пнротски край също така пое- който извира на планина Микулица. Реката пресича 
вещават малко внимание на този край. Такъв е случаят Знеиоле, минава през клисурата Ломница и недалеч от

пата на посочва около

с названието

— Слеуаа -

КРЪСТОСЛОВИЦА 99 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Морски или речен бряг, удобен за къпане. 4. 
Югославската гросмяйсторка Алиса. 10. Баскетболен отбор от Атина. 
11. Неподвижно морско животно. 12. Името на живописеца Шума- 
пович. 14, Тихомир Стаиич. 15. Тържествен преглед на войски. 16. 
Миризма (сръб.). 17. Цилиндричен съд за печене на кафе. 18. Уч
реждение, което ръководи и подпомага имдуегрия, търговия, 
и др (ши.) 19. 20 и 16 буква в азбуката. 21. Задна част иа шията. 22. 
Столицата на

занаяти

Франция. 23. Вид плод. 25. Футболен отбор от Виена. 
26. Мярка за земна площ. 27. Лекарство, медикамент. 28. Ремък, 
препаска. 29. Кон (поет.). 30. Английският социалист—утогшет Томас. 
31. Известна мярка фотоапарати. 32. Експеримент (син.). 34. Пр 

образец на мярка. 36. Българско женско име. 37. Отблъскване, 
снаряд, куршум, топка и пр. 38. Зъбер, канара.

Отвесно: 1. Въоръжен отряд за охрана, поддържане реда или 
разузнаваме. 2. Гора (син.). 3. Атлетически клуб (съкр). 4. Нрав
ственост, благочестие. 5. Негър, чернокож. 6. Футболен очбор от 
Белград. 7. Иван Лилов. 8. Помещение за автомобил. 9. Лице, 
завежда каса. 11. Българско

иг-
отвен
отскокваие на

което
име. 12. Хлебче от бяло брашно 

и специална мая. 13. Дълбоко място в река. 15. Малка рекичка. 16. 
Шжко ИМС. 18. Похлупак (син.). 20. Летци (син). 22. Дворец, замък: 
24. Силно желание, страст. 25. Множество хора със също потекло и 

26. Столицата на Гърция. 28. Домашно копитно животно 
(мн.ч.). 29. Възвание, повик. 30. Кмет (син.). 31. Изплетен от. пръчки 
съд.. 32. Олгица (гальовно). 33. Тихомир Арсич. 35. 12 и 15 буква 
азбуката. 36. Ехо, екот.

мъжко

минало.

/• Липа. 11. Ад. 12. Борис. 13. Невен.
30 л 24 Тааан- 26- Дукат. 27. Монах. 29. 
39. Лепак. 42. Ре. 43. Икар, 44. Катар. 45.

14. Диган. 16. "Рапид”. 18. Ло. 19. Имот. 2а ТейиЛГ ЗиГ 22 Р?^ 
-Ши-. 30. Вагон. 32. Расо. 34. Ил. 35. Дано,36.
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XIX зимни
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Продавам част от къща - 23 м2 и двор -
84 м в центъра на Димитровград. 

Уредени имуществено-правови отношения,

В американския град Солт Лейк Сити се
провеждат Деветнадесетите зимни
олимпийски игри, които бяха открити 
на миналата седмица от американския 
президент Джордж Буш.

в края

твърде изгодна цена!

За допълнителни инфромации звънете 
на тел. 018/ 334-568.* * * ,

В най-голямото състезание по зимни
спортове участват спортисти от 77 страни, 
сред които и 7 спортисти от СР Югославия. В
тържественото шествие на участниците

Продавам къща в село Луковица 
(Димитровградско), намираща се на 

ул. "М. Тито" № 136.

Цена - по договор.

Телефон за инфромации:

021/ 415-340, Нови Сад.

югославското знаме бе носено от скиорката 
Пелена Лолович.

|| Зимните олимпийски игри приключват на 24 февруари.

V \ФК ЖЕЛЮША ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА ЩУРМ НА ТИТЛАТА _
Преди две седмици в залата на ОУ "Моша Пияде'' 

Димитровград под ръководството на треньора Дра
ган Дончев футболистите на ФК "Желюша" 
наха подготовките за пролетната част на първен
ството.

Най-добър стрелец бе Саша Трпчков. които 
вкара 10 гола. Дарко Иванов вкара 5 . Саша Крумов 
и Предраг Костов по 4 гола и т.н.

1Цо се отнася до поведението на футболистите.то 
е било на завидно ниво. Реферите 
футболистите от Желюша 13 жълти и 5 червени 
картона.

В пролетната част на първенството, което за
почва в началото на април, ФК "Желюша” ще се 
стреми да стане първенец. Не е обаче известно дали 
КИЦ "Цариброд” и по-нататък ще е спонсор на 
клуба.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 20 февруари 2002 г. се навършват 
8 ГОДИНИ от ненадейната смърт на на
шия мил съпруг, баща и брат

в
започ-

са показали ма
През първата част на първенството желюшани ЦВЕТАН ТОДОРОВ 

(1952-1994)дълъг период от време бяха водачи в класирането в 
Ппротска окръжна дивизия, но към края на тази част 
на състезанието отстъпиха мястото си на суковската 
Ерма".

Вечно ще те носим в сърцата си, за 
да си винаги с нас. 1

На своя терен "Желюша" изигра 6 
ките спечели. Головата разлика беше внушителна - 
15:2. Като гости

мача и вспч-
Опечаленото семейство Тодорови

За добрите резултати на желюшкия футболен 
клуб през есенната част на първенството заслуги 
безсъмнено принадлежат на КИЦ "Цариброд", но и 
МО Желюша и местният Спортен съюз също му

желюшанп спечелиха три мача.един 
мач играха наравно, докато 3 мача загубиха. Голо
вата разлика, осъществена на терените на съпер
ниците. беше положителна -15:8.

През пролетната част на първенството ФК "Же
люша" ще изиграе един мач повече на свой терен. Не 
е добро това. че дерби - срещата с главния си про
тивник "Ерма” желюшлните ще изиграят в Суково.

Всичките 13 мача изиграха Слободан Стопцев и 
Саша Крумов, а по 12 мача изиграха Ранко Георгиев 
и Саша Трпчков.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 февруари 2002 г. се навършват 

40 ДНИ от смъртта на нашия непрежалим 
роднина

помагаха.
Отбора нопусна Владимир Дончев, който стана 

член на нишкпя ФК "Алуминиум”. От друга страна 
ФК "Желюша” е по-силна за Емил Петров, димит- 
ровградчанин, който дойде от нишкпя "Ястребац”.

Има изгледи от "Балкански" да дойдат някои иг
рачи. но засега не е оповестено нищо конкретно.

ВАСИЛ Г. ВАЦЕВ 
от Димитровград, живял и 

работил в Скопие 
Поклон пред паметта му! 
Панихидата ще се състои на скопени

те гробища.

Опечаленото семейство Цветкови от 
' Димитровград

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА СПОРТА И МЛАДЕЖТА НА СЪРБИЯ ОП
ОВЕСТИХА

АКЦИЯТА "ИГРАЙ ЗА ЖИВОТА, ДРОГАТА 
НЕ” ПРОДЪЛЖАВА

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 февруари 2002 г. се навършват 

ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
съпруга, дъщеря, майка и баба

БОЖАНА ГОГОВА 
от Болев дол, омъжена в 

ПъртопопинцигЩ;
1 ‘V?'

Опечалени: съпруг Павел, майка Графинка, баща 
свекърва Роска, братя, сестри и зълва със семейс

вредна за здравето им и че на всяка цена трябва даТези дни бяха анализирани резултатите от
лцкия "Играй за живота.дрогата не”, я отбягват, 

провежда под покровителството на репуб
ликанското министерство на младжта и спорта.

Основна цел на акцията е пропагандиране на Сърбия.

зна ч ителната
Както е оповестено, провеждането на посоче-която се

мата акция ще продължи п тази година навред из
Поклон пред светлата й памет!
По този повод на 26 февруари ще 

посетим гроба й на гробищата в Пър
топопинци и ще положим цветя. Каним 
близки и познати да ни придружат.

I Славча, 
ствата си

1 Да припомним, че и учениците от днми^ров- 
"Моша Пияде“ наспорта и здравия живот на младите.

Мероприятия в рамките на тази акция досега са 
проведени в 52 града в Сърбия. В тях участваха 
1100 основни училища и около 25 хиляди деца.

Организирани са над 60 мероприятия с раз
лични съдържания, 
драстващото

градското основно училище 
няколко пъти по различни начини участваха в ак
цията "Играй за живота, дрогата не”, а веднъж 
училището се прояви и като домакин на меро
приятие, на което освен тях, участваха и ученици

Д. С.

към

които имаха за цел на по- 
поколение да внушат, че дрогата е от Лиротски окръг.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 февруари 2002 г. се навършват 

ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашата сестра 
и леля

КОСТАДИНКА ГОГОВА-Коца 
партизанката 

от Ниш, по потекло от 
Каменица, Димитровградско

Скъпа, от болестта не успяхме да те 
запазим, но от забравата ще те запазим.
Почивай в мир!

От сестрите Оливера и Ката, брат Спас и останали роднини

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ АНГАЖИРА 10
ПАЗАЧИ-ВОЛОНТЕРИ

ХАЙКА' СРЕЩУ БРАКОНИЕРИТЕ
от 60 години, тойз--—г°; ггзь Р: еееь—-„ -<м до 5000 динара. "ИТЛ члс.ю.с ... организацията -

' Компетентните от ловното сд- 400 диплрл. Зл тави година член-
задължително трябва

ловното сдружение 
Димитровград подсили контрола в 

в общината.ловните резервати 
Организацията

ският внос 
да се плати до 31 март.

Понастоящем сдружението 
"Видлич" има около 500 члена.

Б. Д.

члено-ружение предупреждават
1 февруари до 1 майт.г.от години плаща

вете, че от 
ловенето на дивеч е забранено.

Що сс отнася до членския внос 
той за тази година с 1000 динара. 
За членовете на организацията,

пазач, а от мсот-един постоянен
легитимации за пазачи-вода ви а 

лонтери получиха 10 ловджии от
ТЪЖЕН ПОМЕН

Нс1 24 февруари 2002 г. се навършват 
6 ГОДИНИ от ненадейната смърт на 
нашага скъпа и непрежалима съпруга и 
дъщер1Я Асдружението.

Напоследък в бракониерство 
са хванати двама нссъвестии ди-

ТЪЖЕН ПОМЕНловци, които щемитро .{Градски 
бъдат изправени пред дисциплина
рната комисия на сдружението. 

Управителният 
лич" неотдавна прие правилник 

и материална

На 16 февруари 2002 г. се навършват 
на нашия милШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта

ИСКРЕНА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

баща, гъст и дядо”Ви-съвст на
АСПАРУХ ЙОТЕВ 
от Димитровград 

(1925-2001)
Беше ни единствената радост и утеха.

Вечно ще жииее в сърцата ни.
На л\4 февруари ще посетим вечния й дом на димитровград

ските гробища и ще положим цветя.

Опочалени: съпруг Илия, майка Марика и баща Мила

за дисциплинарна 
отговорност на 
ружеиието, според който бракони- 

сс наказват с от

членовете па сд-
е боз теб. Поклои продПразно 

паметта ти!

Опечалени: син Небойша, дъщеря Татяна, 
„нук Иван, внучка Мария и зет Драган

могат даерите организацията за
I до 3 години (в

тежестта и а
страняване от 
период от 6 месеца

иа*зависимост от
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НЕМОЙ ДА 

СТАНУЙЕТЕ КУВАЙТ!
Прочето у несникат дека босилеградскьи ят иреседиик 

обещал на босилеградчаньс за три године да стану Кувайт.
че окам бай 

колко
Мене ме нещо пререза, вати теливонът и реко 
Всне да га питуйем истина ли йе. Мечу да ви оратим 
време съм въртел по острушкуту докига не убодо и бай Вене 
не ми се яви от Босилеград.

- Здрасти, бай Вене, кико сте? - окам я оти йедва га чуйем
кока се явля от подземи.

- Лрио сме, арио...
- Ама истина ли йе това що четим по вестникат?
- Не знам къкво четеш? Нали знаеш по весницйте се 

писуят разни ми ти работи-
- Ама еве четим че стануйете Кувайт?
- А това ли било? Требе нещо иашио преселник да йе 

сънувал. Ама Иситна е тека го р
- Молим те, бай Вене, немой само да стануйете Кувайт!
- Оти? - чуди се бай Вене.
- Па знайеш ли преди године кико. народ беше нагьрнул 

иреко границуту и с канте преносеше по малко бензин, та 
да се прерани, тогавашньият наш преселник се изъпе, та 
рече дека Цариброд йе станул "Мали Кувайт"-.

- Е, и-и-и?
- Нейе за разпраянье. Ама литну се полиция и куде найде 

канту-две узима гьу. Нищо че у това време пирочанье, 
нишлийе, па и лесковчанье караоше с бурища и по двайесе 
и трийесе канте. У Царибрд не можеше да купиш капку 
бензин, па мнозина идеоше у Пирот или Ниш_. Ама това 
съга нейе толкова важно-

оправила го
УЧИТЕЛКАТА

ЙГ,
ече.._

•ЧОКАЧЕВУ*
митничар и

МАЛКО МОМЧЕ
Едни шегобиец от Босилеградско се призетил в 

трето село и му било "широко около шията”. Всич-
Една димитровградчанка повежда малк

ото си синче, та да пренесат през границата 
попе два стека цигари.

- Ти малкият, пушиш ли? - попитал го 
митничарят.

- А не, я не пушим, ама ядем!
***

ки мъже в селото, казвал, са ми щури, всички жени 
са ми шурияи и всички моми са ми балдъзи.

За "шурняите” и ”балдъзите" той подготвил
специален номер, като използвал факта, че в план
инските места всички слизат "одозгоре" и излизат 
"одоздоле”. Когато срещал невеста.или мома, ду
ховитият "призеток” непременно я питал:

- Момеее, кага идеш одозгоре, какво носиш одо- 
здоле?

- Па кое е важно? - пак ме пита бай Вене.
- Знаеш ли кикво стану с нашият Кувайт?
- Не знам, че кажеш!
- Епа от кико станумо Кувайт колата полетеше из 

нанадолньището!- Вабрикьете мануше да работе, оклем- 
бесише им катанци, све до дън-дънъпгьн не може да се 
опрайе, а кико изгледа нема им опраянье. Никуде работа - 
от нигде ни динар! Най-западлите иду V народну куйну, а 
кига дойде от некуде помощ, трупаю се опашкье. Йедно 
време по войнуту беше тека кига дойдеше помощ от УНРу. 
Еве са ни

Димитровградчаиката с малкия си син пак 
отишла на границата да купи цигари.

Контролиращият митничар започнал да 
опипва жената да не би да е скрила още някой 
стек. Като видял това, малкият остро го пре
дупредил:

- Не пипай маму, оти че кажем на тату!
Ст.Н.

И пито една жена и мома не успявала да го ”иок- 
лопи” с остроумен отговор. Самр го галатили, по- 
стрили и проклинали, по на пето хич не му пукало и 
се превивал от смях.

Окуражен от многобройните си успехи, шегоби
ецът решил да опита късмета си при - селската 
учителка. Веднъж я срещнал по надолнището на 
главния път, извинил й се културно и я попитал:

- Даскалице, како идеш одозгоре, кажи ми какво 
носиш одоздоле?

Учителката се колебала няколко

^ рз з ш:»] р? пирочанье узеше и границуту, съга народ иде та 
преноси по бокс цигаре баремка за лебат да има- Сменимо 
неколко пути влас, ама сви се боре додека дойду на влас, а | 
после за нарюдат ич не гьи йе грижа. Завладало йе йедно 
мъртвило и ако смо Кувайт по нещо - това йе кока смо у 
пустиню-

- Стани бе, бай Манчо, ти почна да редиш како на гробища. 
Толко ли е зле при вас? - чуди се бай Вене.

И по-зле, бай Вене! Ама най-лошото йе що на това не се 
види краят— оатова те окам да ти кажем: немой да стануйете 
Кувайт!

- Е, а къкво стана

На небесните порти някой силно чука. 
Свети Петър отваря и пита:

- Професия?
- Лекар.
- Първата врата вдясно! - насочва го 

светецът. - Там е входът за доставчици на 
души...

секунди и му
отговорила още по-културно:

- Нося таеда целуне Вае!
Оттогава иризетоко” не запитвал жените и мо-

какво носят одоздоле. Само разказвал как го 
”оправила” даскалицата.
мите

к. г.

верми? Едно време се думаше 
дека имате най-модерни верми на Балкано?

- А, ньи навреме унищимо... Наалише

с вашитеIЗШ Бил от село се свакъкви вълци и 
са су остануле 
ама ако се наале

лъка-полъка от пе-шес иляде овце 
пешестотин. Са у ньи крекаю кокошкье, 
свакикве лисице и оне че открекаю.- 

- Лелее
1

ти къко думаш нищо не се работи?!
- Па също кико у Кувайт. И они тамо не работе млого, ама 

навта им тече от бунарйе, а нийе ко що знайеш 
навту!

- Айде, Манчо, да те утешим малко. Да знаеш 
не е розаво. И нашите вабри 
има работа она е на парче...

- Значи,

немамо

и при нас 
повече не работат, а кагакьи

ко що видим прав си йе вашият 
стануйете и вийе Царибродскьи Кувайт?

- Море остави преселнико, толко разбира та тека дума. Но 
мене ме чуди нашио народ: защо се мами по празна торба?!
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