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№№ЮЯО Малките 
домашни 
животни искат 
малко храна, 
внимание и 
грижа, а дйват 
всичко: 
пораждат 
бодри чувства 
и безкористна 
обич.
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ЪдинаХИИ * Брой 1887 * 15 март 2002 г» * Цена 10 динара
ДНЕС В БАРСЕЛОНА ЩЕ СЕ ПРОМОВИРА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 

БЪДЕЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА 

СЪРБИЯ

НОВО ОРИГИНАЛИ© РЕШЕНИЕ В ДНЕВНИЯ РЕД Е И 
ЗАКОНЪТ ЗА 

УНИВЕРСИТЕТА
След почти 12-чаеови разго

вори на висшия представител на 
Европейския съюз за външна
политика и сигурност Хавиер 
Солана с нан-висшитс В сряда - на 20 март ще започне редовна сесия на Народната 

Скупщина на Сърбия, на която между другото ще се разглеждат и 
законопроектите за Университета и за министерствата.

Сесията ще продължи няколко дни, понеже в дневния ред са 
общо 17 законопроекта и Три проекторешения.

По предложение на Правителството депутатите ще обсъдят 
Закона за обема на средствата и участието на общините и гра
довете в данъка на доходите и на оборота през тази година.

В дневния ред са и предложенията на Закона за Университета и 
за изменения и допълнения в Закона за основните и средни учи
лища, които внесе Правителството на Сърбия.

предста- 
СРЮ, Сърбия и Чернавители на

гора, започнали в сряда след 
пладне, вчера рано сутринта в 
Палатът на Федерацията беше 
постигнато споразумение за бъ
дещите отношения на Сърбия и 
Черна гора.

След разговорите югославс
кият президент Воислав Кохцу- 
ница заяви, че е постигнато спо- 

бъ де щатаразумение 
общност на Сърбия и Черна

за ПОСЛЕДНО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАТА НА НС НА СЪРБИЯ

ЩЕ СЕ РАЗИСКВА ЗА РАБОТАТА 
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

НАЙ-СЕТНЕ ДОГОВОР:
Президентите Мило Джуканович и Воислав Джукановичгора и добави, че не става дума 

пито за лабава федерация, нито 
за конфедерация, а за ново

След приключването на раз-Новата държавна общност 
ще има президент, който същс- говорите за бъдещето на федср- 
временно ще бъде и председа- ацията югославският вицепре

миер Миролюб Лабус заяви, че
оригинално решение.

Този документ трябва да ми
не процедурата и в трите парла
мента, след което ще започне 
подготвянето на новата Консти
туция, а през есента ни очакват 
и нови избори на съюзно рав
нище.

тел на съюзното правителство.
- Новата държава, каза сръб- става дума за предложение за 

ският премиер Зоран Джинд- конфедерация, с два отделни па- 
жич, ще се нарича Сърбия и Че- зара и със задължение тези паз- 
рна гора. По неговите думи до- ари и икономически простори да 
говорът уважава съществува- бъдат хармонизирани до опре-

Председателката на Народната скупщина на Република Сър
бия Наташа Мичич включи в дневния ред на първата редовна 
сесия на парламента, която ще започне на 20 март, предложението 

Сръбската радикална партия (СРС) да се гласува недоверие на 
републиканското правителство.

Както съобщи Информационната служба на НС, ’ в съгласие с 
Правилника за работа председателката върна първоначалния тек
ст на предложението на парламентарната група на СРС, но тъй 

отстранени посочените от председателката недостатъци, 
предложение е включено в предложения дневен ред на пър

вата сесия”.

на

делен срок.шото положение.

като са
това

СЕЛСКОСТОПАНСКИЯТ МИНИСТЪР ДРАГАН 
ВЕСЕЛИНОВ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

ДЪРЖАВАТА
ЩЕ

ПОДПОМАГА
РАЗВИТИЕТО

НА
ОБЩИНАТА

Д-Р СИМЕОН АРСОВ, ЛЕКАР В 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ: *Босилеградска и още ня

колко други общини ще 
имат предимство в ползва
нето на финансови средст
ва от Фонда за развитие. 
♦Необходими са проекти. 
♦Възможно е да се съживи 
овцефермата на "Напре
дък"

/■/Л. 1

ИНСУЛТИВЪЛШЕБСТВАТА 
НА ИКОНИТЕ И

Държаиита посредством Фонда та развитие ще подпомага
Боснлсградска община. Сега се палата

по-
(Стр. 6) ускореното развитие на 

общината да изготви проекти, с конто да конкурира, а Фондът ще 
отпуска нари, като дава предимство на програмите. В това от
ношение се очаква „Напредък” да получи финансова подкрепа за 
попълване на овцефермата.

основният акцент от изложението на Драган Веселинов, 
републикански министър за селско, горско н йодно стопанство, на 
трибуната в Босилеград, на която стапя дума не само за пъзмож- 

селското стопанство, но н за целокупното 
(На 5 стр.)

СТЪКЛОТО
(СТР. 7)

ЛОШИТЕ ВРЕМЕНА _ 

НЕ МОГАТ ДА УБИЯТ 

гмпИА ЛИЧНОСТ

ИНТЕРВЮ:
НАТАША
ЙОЦЕВА-
ПАНИЧ,

ПИСАТЕЛКА

Това с

постите за развитие на 
но-ускорено развитие на общината.(Стр. 8)
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БЕЛГИЙСКИЯТ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

ШЕФЪТ НА ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПОСЕТИ ПОЛША

И КРЕДИТИ, И ИНВЕСТИЦИИ ВЪЗМОЖНО Е ВОЕННО
ТЕХНИЧЕСКО атрудничЕство

* Варшава е готова да отпусне 50 милиона долара на Югославия * Интерес за сът
рудничество с полски фирми, предимно в петрохимията, строителството и селскостопан
ската механизация

50 мплно-Полшв щс отнуецс 
на долара па Югославия, главно

к..

*за енергетиката п селското сто- ^ 
нанстно, заяви шефът на югос- к 
ланската дипломация Горан У 
Свнлановнч. Гои уточни, че всп- ■ 
чко е договорено, само че "ние и 
сега трябва да изготвим конк- | 
рстнн проекти, за чиято рсалп- г 
зацня ще се използват тези сред- I 
ствам. I

В разговорите с полския сн В 
колега Влоджнмйсж Чимошс- Е 
инч Свнлановнч обсъди възмо- К 
жиостнте за развитие на двус- I 
транното сътрудничество във 
всички области - от стопанство-

* с министър Фало разговаряха ирезидситът Кощушща, 
вицепремиерът Лабус и съюзният министър на отбраната Радо- 
спим

Югославският президент Воислав Кощушща разговаря във 
вторник с белгийския министър на отбраната Андре Фало и сът
рудниците му но възможностите за военно-техническо сътруд
ничество между двете страни.

Констатирано беше, че досегашните контакти между двеге ст
рани са задоволителни и бс изразена готовност за по-нататъшно 
разширяване па сътрудничеството, както на двустранен, така и на 

план. Белгия с готова да подкрепи осъществява-междупароден
на започналите промени в Югославия.

Президентът Кощушща запозна госта с актуалната полити- 
Космет. Подчертано беше, че

него
ПОЛЗОТВОРЕН ДИАЛОГ:

Г. Свиланович и В. Чимошевич чсска обстановка в страната и в 
нормализацията на 
постигне чрез спазването на 
ненарушимостта на границите и укрепването на сигурността.

Президентът Кощушща подчерта, че стабилизацията и сигур- 
нсмислими без завърщането на избягалите и

обстановката в Косово и Метохия може да сето до културата.
На съвместна нрссконферон- зстановяванс па отношенията пието за транспорта. Това наск- 

цня след разговорите Чимошс- между двете страни - демокра- оро ще бъде тема на среща на 
вич подчерта, че и в бъдеще тнчсскнтс промени в Югославия междуправителствената 
"Полша щс подкрепя Югосла- и перспективите Полша наск- сия за стопанско сътрудиичс- 
впя в стремежите ида се включи оро да станс член на Европей- стио. 
в международните организации, ския съюз. 
преди всичко в Съвета на Ев
ропа и Световната търговска топ спомена възможностите

Полша да инвестира в югослав- 
. Министър Свнлановнч посо- ското стопанство п споразумс- 

чп два най-важни фактора за въ-

чопешкитс и малцинствени права,

коми-
ността в региона са 
разселени лица от Косово и Метохия.

На разговорите присъства и съюзният министър на отораиата 
Велмбор Радоевич сгьс сътрудниците си.

М||||ис'гьр Свнлановнч изра-
Между конкретните задачи зн удовлетвореност от полската 

подкрепа до края на годината 
нашата страна да стане членка 
ил Съвета на Европа.

организация". Съюзният вицепремиер и министър на икономическите 
връзки с чужбина Миролюб Лабус разговаря с белгийския 
министър на отбраната Андре Фало по ситуацията на 
Балканите и перспективите за развитие на регионалното 
сътрудничество.

I

СЛОВЕНСКА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ В БЕЛГРАД

МЯРКАТ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Югославският пазар е много 

важен за нас, а след установява
нето на търговските връзки пие 
желаем да вкараме капитали и 
да откриваме предприятия.
Много неща могат да сс напра
вят с приватизацията, каза и по
неделник председателят на Сто
панската камара на Словения 
Пошко Чук на среща в Югос
лавската стопанска камара в Бе
лград.

По думите па Чук миналого
дишният стокообмен между 
Югославия н Словения е бил 300 
милиона долара. Две трети от 
износа си Словения пласира на 
пазара в Западна Европа, но съ
щевременно проявява голям нн- цип идват често в Белград н ние 
терес.н към Балканския регион, 
преди всичко към СР Югосла
вия.

ДВУСТРАННА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ: 
Йошко Чук и Слободан Корач

- Особено важна за нас с лнб-
смс заинтересовани за сътруд- сралпзацнятл на търговията с 
пнчество във всички области - околните страни, посочи Корач. 
от селското стопанство п храни- Спогодби за свободна търговия 

Словенските предприятия са тслно-вкусовата промишленост вече подписахме с Македония и 
най-силните инвеститори в Сър- до електронндустрнята. 
бия, подчерта Йошко Чук. Ние

с Унгария, а през това лято се 
Както каза председателят па очаква такъв документ да бъде 

искаме не само да купим вече Югославската стопанска камара ратифициран и с Хърватско. За- 
същсствуващн, но и да сформп- Слободан Корач, нашата страна почваме разговорите и със Сло- 
раме пови смесени фирми. Сега навлезна в процеса на прпватн- вения, а през април се очаква да 
се водят разговори за подписва- зацня, при което черним ошгга бъде подписан договор за либер- 
нс па Спогодба за свободна тър- на други страни. Сега се стараем ализацмя на търговията и с Ал-

ЩЕ УКРЕПВАМЕ ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО: 
Министрите Фало (вляво) и Радоевич

говия и за защита на инвестици- да намерим стратегически пар- бання. 
нтс. Словенски бизнес делега- тньорн. СРЕЩА НА РАДОЕВИЧ И ФАЛО

ЩЕ ОБУЧАВАТ НАШИ 
ОФИЦЕРИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КООРДИНАТОРА НА ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ

В БЕЛГРАД-ЦЕНТЪР ЗА БОРБА ПРОТИВ 
НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА ОРЪЖИЕ СР Югославия и Кралство Белгия

Велибор Радоевич и Андре Фало. В изявление пре^"0"0™ 
журналистите след разговора в Палатът иа Федерааи 
министрите съобщиха, че е постигнат и еДеРаци
белгийски поделения 
територия.

Радоевич добави, че наскоро се очаква а«гъ,„ 
отношенията между Сърбия и Неона гопа гулиРане на 
можало да последгГа и 1ж„ХешГеГ°еТ° 
приобщаването на СР Югославия към -
интеграции, включително и в програмата" ПартГорство за

взаимно ще обменят

Новият координатор на Пакта за стабилност тендират да станат членки на Съюза, 
в Югоизточна Европа Ерхард Бусск предложи 
в Белград да бъде сформиран център за кон- фоветс на дипломациите на петнассторкага, 
трол и осуетяване на нелегалния трафик на Балканите сега имат три приоритета: решава- 
оръжпс на Балканите, който да работи под опе- не на проблема на около 100 000 бежанци, осуе- 
ката IIа Обединените нации.

Това предложение Бусск изнесе в понедел- комплектуване на 21 спогодби за свободна тър- 
ннк на министерската среща на Европейския говня между Албания, Босна и Херцеговина, 

в Брюксел. Тон попска от Европейския България, Хърватско, Македония, Молдова, 
съюз да установи нова стратегия за Балканите, Румъния и Югославия. 
т.с. за осемте балкански държави, които

По мнението на Бусск, изнесено пред ше-
ята

договор за транзит на 
през югославскав състава на КФОР

тяванс на нелегалната търговия с оръжие и

съюз

пре-
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ВИСШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕС 

ХАВИЕР СОЛАНА В БЕЛГРАД
В сряда слсд пладне в Пала- 

Федсрацнята в Белград 
сс проведе цяла поредица двус
транни разговори на 
представител на Европейския 
съюз за външна политика 
гурност Хавнер Солана с най- 
висшите функционери на СРЮ,
Сърбия и Черна гора 
стойство на отношенията

НЕБОЙША ЧОВИЧ ЗА НАЙ-ГОЛЯМА ДОСЕГА 
КРИЗА В ДОС

ПРОТИВ ОТНЕМАНЕ 

НА МАНДАТИТЕ
гьт на

висшия II * Възможен е договор на всички членки на ДОС, а рек
онструкцията на републиканското правителство трябва 
да бъде всеобхватна

и си-

Председателят на Демокра
тическата алтернатива (ДА) 
Небойша Чович заяви, че тази 
партия е против отнемането ма-

мките на управляващата 
коалиция, който най-напред бил 
нападан от онези, които изобщо 
не са го прочели, за да го прие
мат след това.

Югославският вицепремиер 
Миролюб Лабус дообработи то
зи план. Спорно си остана жела
нието на ДСС да й се върне мя
стото председател на Скупщи
ната на Сърбия и съюзен мин
истър на финансите, което спо
ред нас не е никакъв проблем и 
ние вярваме, че е възможно да 
се договорим, като при това ре
конструкцията на Правителст
вото на Сърбия трябва да бъде 
всеобхватна, каза Чович.

В такова едно правителство 
на Сърбия трябва да има място 
за всички представители на 
ДОС, както и за представители 
на етническите общности, при 
което не бива да се прекалява.

за преу- 
в юго

славската федерация. 
За бъдещите отношения на 

Сърбия и Черна гора Солана 
разговаря най-напред с президе
нта

ндатите на депутатите от ДСС в 
републиканския 
Той се

парламент, 
обоснова с това, че всяка 

партия има правото да откаже
Воислав Кощуница, а след 

вицепремиер 
премиера на

Сърбия Зоран Джпнджпч 
края с президента на Черна Го
ра Мило Джуканович 
ра Филип Вуянович.

това със съюзния
да участва в работата на Пред
седателството на ДОС и че то не 
трябва да е причина за отнемане 
на мандатите й.

На пресконференция във вт
орник Чович прецени, че това е 
най-голямата досега криза в 
ДОС и че ДА няма да гласува за 
отнемането на мандатите, поне
же с една такава постъпка ДОС 
би показал, че по нищо не се

Миролюб Лабус,
и на-

Воислав Кощуница и Хавиер Солана
и премие-

Прсдн срещите със Солана в 
Палатът па Федерацията разго
варяха президентите Кощуница 
и Джуканович.

След отделните разговори се 
проведе пленарна среща, която 
порпключн с документ за преус
тройство на отношенията в юго
славската федерация.

Както беше оповестено през
идентите Кощуница и Джукано
вич ще присъстват на Самита на 
Европейския съюз в Барселона, 
на който по тържествен начин 
трябва да бъде промовпрано 
споразумението за преустройс
тво на отношенията между чле
нките на югославската федер
ация.

различава от бившия режим.
По този пово 

че ДА е
д той припомни, 

ложила ”план запред
помирение”, всъщност споразу
мение за съвместна работа в ра-

ОЧАКВА СЕ ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА

НАРОДЕН АДВОКАТ
След един месец Сърбия би могла да получи закон за ом- 

будсмана или Закон за защитник на правата на гражданите, 
т.е. ” народен адвокат”, както тази институция, известна в над 
120 страни в света, би могла да се назове у нас. Обществените 
разисквания вече приключиха и предстои внасянето на Проек
тозакона в Парламента.

Институцията омбудсман, която е императив за Съвета на 
Европа, защитава отделния човек от злоупотребата и сво
еволията на управниците и поради това нейното съществуване 
подсказва узряването на демокрацията и е значимо за ст
раните в прехода, заяви републиканският министър на пра
восъдието и локалното самоуправление Владан Батич. Заедно 
с представители на Съвета на Европа, на ОССЕ и на Отбора за > 
човешките права към ООН министър Батич изготви предло- | 
женисто за този закон.

По неговите думи на омбудсмана гражданите ще могат да се 
оплачат винаги, когато смятат, че правата им са нарушени. 
Най-силното оръжие, с което разполага омбудсманът, е име
нно обществеността.

Народният адвокат в Сърбия ще се избира от Парламента 
с абсолютно мнозинство и той трябва да е голям специалист, 
пзвънпартпйна и високо морална личност. Омбудсманът ще 
има пет свои заместници, конто ще сс занимават с различните 
аспекти на правата на гражданите, а дейността им ще се фи
нансира от Правителството.

I
РЕАГИРАНЕ

БОСИЛЕГРАД

Усилена 

подготовка за 

преброяването

АНАЛИЗ ПО ПОРЪЧКА
съюзете се","Димитровградчани от вси страни 

("Братство" № 1886)

Не знам поради коя причина е излязла в ” Братство” посо
чената статия на г-н Венко Димитров. Извънредните местни из
бори минаха преди около 6 месеца и не знам защо точно сега му е 
притрябвало да нрави този обширен анализ на същите. Най-вс- В Босилеград се върши уси

лена подготовка тазгодишното 
преброяване па населението, до
макинствата и жилищата, което 
ще стане в страната от 1 до 15 
анрил.Доссга са изв ършени опре
делени мероприятия, а Републи
канският завод за информатика и 

•назначи петчленна

роятно го е направил ио поръчка, макар че не съм чувал да има 
” Агенция за статистически данни”. И да има, не знам, че е ра
ботела и се е занимавала е извънредните изоорн. Единствената

следеше изборите беше 
си спомням той да е т ърсил

коятонеправителствена организация,
ЦЕСИД, а аз бях там волоптер

изборите. Откъде тогава знае какво е било положението
и не

данни за
и какво сс с случвало ио време па изборите/ И с каква сигурност 

написал, когато той е бил в Ниш? статистикаможе да твърди това, което е
Затова искам да го запозная е някои данни, конто, за разлика общинска комисия, председател 

па която е Коцс Божилов, дирек
тор па Гсодетската служба.

- Предприехме конкретни дей-

от неговите, са верни:
- Що се отнася До компанията на Съюза на граждани Ца- 

един клин (заснет в Пиротриброд”, пие в Цариброд видяхме 
МО тяхно желание), п който някакви хора ту пренасяха камъни, ту 

, един караше трактор, а един четеше някаква кни-

само
ствия да проведем предстоящото 
преброяване по законен начин, 
казва Божилов, като подчертава, 

па общината е
тупаха килими
жка - може би черковен календар.

политическата си платформа, а през ДИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ 

КОНВЕРТИРУЕМ
че територията 
разпределена на 92 преброителни 
секции. Пояснява, че ще б ъдат 
ангажирани 10 инструктори н 92

Съюзът не представи
в ъобще нс показа, че я има.изтеклите три месеца

- Ако В. Д. не е запознат, че нонечето ог
СГ1С-ЮЛ, тогава със сигурност не е идвал в

отборниците па СГЦ

са били отоорници на 
Цариброд повече от десет години.

са сс сплотили, че

преброители.
Комисията е определила ни

за които от 18 до 20
Съществуват реални изгледи динарът да стане конвер

тируема валута през април, заяви пред агенция ФоНет д-р 
Даиица Поповия, професор в Икономическия факултет в Бел
град.

икопо-
структорите, 
тоя месец ще бя.де организирановече не са същите и оттук нататък
обучение, т.е. инструктаж в Бо
силеград. Тези дни тя ще опре
дели и хора, конто ще проведат 
преброяването в преброителните 
секции. - За преброители ще опре
делим хора, конто имат най-малко 
средно образование и 
безработни. И за тях ще организ
ираме инструктаж за работа, он- 

нредссдателят на общи- 
комнсия по преброяване

нията, че сега

",с г» онятяго««.»

........... .....
тогава нека да

Коментирайки изявлението на гувернера Младжан Дннкич 
за новия статут на родната валута, д-р Поповия казва, чсЮНБ 
всъщност никога не е прокламирала фиксиран курс на динара, 
защото с променливия курс с успяла да постигне всичко, което 
е пожелала, преди ненчко да запази валутния курс и да кои-- Ако според него които са

общини да са нормални,
” Цариброд прави

политика защо му

тролира инфлацията.
През настоящата година стойността на динара ще спадне с 

15-20 процента в зависимост от инфлацията, преценява 
Даиица Поповия и допълва, че е правилно решението на 10111» 

иска съгласие от МВФ за пълната външна конвер-

ношенията между двете всичко
Съюзът на гражданибъде спокоен:

възможно да ги нормализира.
Цариброд Свободни митническа шш.

I ш култури, ,!■..... .... С собствен. Рндио-тслсниши. I.
„о-важно с комшиите да ис ни сс сьрдя . „

И накрая да та Цариброд и чс нс

”. те са

Според тяхната
, защо му е I Дснтьр 

нали много
овсстява 
нската
К. Божилов, като подчертала, че 

. „всичко ще бъде но

трябва на
да ис
тируемост ил динара. По този начин 1011Б няма да позволи на 
спекулантите да ” лайнат” валутните резерви на страната.

закона н че 
да се допускат какви го и да е”от всички ст-

няма 
грешки .рани” са активирани 

пишат статии ”от свой ъгъл
ретини Цариброд да 
Никола Иванов, Цариброд

започне
В.Б.

СВОЯ НОВ ЖИВОТ.



о 15 март 2002

ДИМИТРОВГРАД ИНИЦИАТИВА НА СРЪБСКИТЕ РАДИ
КАЛИ"БАЛКАН КЛУБ" КООРДИНИРА 

КАМПАНИЯТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА ИСКА СЕ СМЯНА НА 
ДЖИНДЖИЧ* Корупцията е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено обществото ни, 

казва лидерът на "Балкан клуб" Предраг Димитров Депутатскатн група на Сръбската радикална партия и 
Скупщината па Сърбия внесе предложение за гласуване на 
пот на недоверие на Правителството на .{оран Джииджпч.

кабинета на Джипджич,

разговори с редица изтъкнати експерти от Съвета 
на Сиропа, Енронсйкии еъюз, ОССЕ и други между
народни организации и институции, мога да ви кажа, 
че всичките ми събеседници п преди падането на 
[У]|||.||0111СВ11ЧСВ11Я режим посочваха, че Сърбия ще се 
сбл ъска с едно голямо зло, наречено корупция. За 
съжаление, смятам, че доброжелателните съвети 
не са разбрани навреме и че вие наистина живеем в 
общество, което още е затънало в корупцията, без 
оглед на топа, че настоящото правителство на Съ
рбия всеотдайно се старае в сътрудничество с ре
дица неправителствени организации да намали до 
възможно най-малка стенен корупцията.

Корупцията п за и б ъдеще ще е един от най- 
големито проблеми за обществото ни. Всички зна
ем, че този проблем много трудно се решава. И н 
най-развнтнте страни н света топа зло не е елимини
рано, но поне е сведено до едно, да речем, поносимо 
ниво.’

На територията па цялата република през този 
месец се провежда кампания срещу корупцията. В 

източните части па Сърбия кампанията В мотивировката за смяната па 
написана па десет страници, се посочват причини, които ради- 

изнасяли пред обществеността. Те 
стигат до извода, че в пито една област на оощсст вения живот 
няма положителни процеси и че всеки ден Съроия все повече 
доближава пропастта и пълния си национален, икономически 

срив. Обвинявайки републиканското нравите.!- 
управление, чиято сдии-

ЮЖ1ШТС II
се провежда от Отбора за гражданска инициатива 
от Ниш. Координатор на кампанията в Димитров
градска община е местната неправителствена ор
ганизация ”Балкан клуб”, на чисто чело е Предраг 
Димитров.

До края на март тази организация па няколко 
пъти ще разпространява пропагандни материали

калите вече неведнъж са

и социален
стпо, те го представят като 
стисна задача е

Радикалите повтарят и известното си становище за връз- 
организираната престъпност с властта в Съроия.

”васално
да унищожи Сърбия”.

срещу корупцията в местните училища, в държап- 
. инте и общинските органи, институции п ведомства, 

а ще ги раздава н на гражданите.
Спонсор на кампанията е една ог най-силшпе 

американски фондации УСЛИД.
По повод провеждането на мероприятието во

дачът иа ” Балкан клуб” даде следното изявление 
иред ” Братство”:

” Въз основа на дългогодишния си опит, който 
придобих иа много международни конференции и

ката па

ЩЕ СЕ СФОРМИРА 

РЕГИОНАЛЕН ОТБОР НА
ГСС!

Б. Д.

На 9 март т.г. в Бабупшица се проведе подготвителна сре- 
между представители на общинските организации на 

Гражданския съюз на Сърбия от Бела паланка, Пирот, Ди
митровград и Бабушнина, на който бе дадено съгласие за 
сформиране на Регионален отбор на ГСС за Югоизточна 
Сърбия.

Както изтъкна лодпредеседателят на Градския отбор на 
ГСС в Ниш г-н Сима Радулович, става дума за нещо ново в 
организирането на ГСС, с което би трябвало да бъдат пре
махнати определени недостатъци в дейността на тази партия. 
Със сформиране на регионален отбор по-големите органи
зации няма да могат да налагат волята си на венчкн, понеже в 
състава на този отбор ще влязат представители на 19 общин
ски отбори на Югоизточна Сърбия. Това са Ниш, Нишка 
баня, Лесковац, Свърлиг, Лебане, Гърделица, Власотинци, 
Враня, Владичин хан, Сурдулица, Босилеград, Пирот, Дими
тровград, Бабушница, Бела паланка, Гаджин хан, Алексинац, 
Ражан, Долевац и Прокупие.

Както бе оповестено, сформирането на регионален отбор 
за Югоизточна Сърбия ще стане на 17 март т.г. в Ниш. Броят 
па членовете му ще се определи така, че на всеки 50 члена от 
една общинска организация се взима по един представител, 
но не повече от 10. Регионалният отбор ще има свой предсе
дател н двама подпредседатели.

По време на срещата в Бабушница са засегнати и някои 
проблеми в работата на общинските организации-участ
нички в разговорите. Изтъкната е недостатъчната комуни
кация между’ общинските организации и изпълнителната 
власт, което трябва да бъде предооляно със сформирането на 
регионалния отбор.

В ЦЕНТЪРА ЗА 
КУЛТУРА

УЧРЕДЕН
НОВ

СИНДИКАТ

шаКОДАЛ И ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕ
ГРАД СЕ НАДПРЕВАРВАТ ЗА КАБЕЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ

ГЛАВОБОЛИЕ ОТ 

КОНКУРЕНЦИЯ На 13 март т.г. в Центъра 
за култура в Димитровград, 
се проведе учредително за-' 

отрасловия син
дикат ”Независимост”, кой
то тук заночиа да действа от 
края на януари т.г.

Избран е Изпълнителен! 
отбор от седем члена, а за| 
председател на период от 6' 
месеца е избран Борис Лаз-' 
аров. На заседанието, освен 
членовете на новия синди-1 
кат, присъстваха Марина: 
Цветкович, регионален по-! 
вереннк на синдиката, и Кая 
Тричковпч, адвокат на ” Не
зависимост”, а също така и 
представители на ” Незави
симост” от ” Свобода”, ” Ба
лкан” и Основното учили
ще.

!* Докато Центърът за култура "пипа пулса", частниците дей
стват и вече излъчиха пробни сигнали. * В ОС са категорични, 
че никой не може да излъчва програми, докато не получи 
всички необходими удостоверения и разрешения

седанис на

I
Новосъздаденото дружество с ог

раничена отговорност „Кодал” м Це
нтърът за култура в Босилеград за
почнаха една необикновена борба с 
времето п с нервите см. И едните, н 
другите настояват в Босилеград да 
въведат кабелна телевизия, да изпре
варят п елиминират съперника си. 
Надпреварата е особено интересна 
като се има предвид, че зад Центъра 
за култура е основателят му, т.е. ОС, 
а зад частниците, както мнозина вя- 
рват, босилеградският филиал на 
КИЦ „Цариброд”. Но докато Цен
търът все още „пипа пулса”, акцио
нерите действат и вече излъчиха про
бни сигнали.

Представители на „Кодал” на
правиха допитване с босилсградчани, 
според което около 550 домакинства 
са се съгласили парично /1а помогнат 
реализацията на проекта. С щедра, 
както казват, финансова подкрепа па 
работещия в Белгия акционер Ник
ола Стоянчов, ” Кодал” е набавил 
уредите. Предприемат се и други ме
рки за осъществяване па плановете.

Центърът за култура, в чийто съ
став е п местното Радио Босилеград, 
разбрал, че всичко това може да има 
отрицателни последици вз.рху по-на
татъшната му дейност. Затова чле
новете па Управителния му съвет ре- 
П111ЛН да намерят инвеститор, който 
да финансира проекта, а сетне да оп
ределят цена, която за приключване 
па телевизията ще плащат заинтер
есованите граждани. Воислав Божи
лов, главен п отговорен редактор на 
Радио Босилеград, казва, че са готови 
да построят такава мрежа, че про
грамите да хващат не само боенлег- 
радчапн, но н домакинства от съсед
ните села.

- Ние няма само да преизлъчваме 
чужди програми, по ще създаваме и 
собствени. За това имаме и кадри и 
сме убедени, че по тоя начин ще по
добрим информирането в общнйата, 
подчертава Божилов.

Досега но вълните на местната 
радиостанция представителите п на

двете страни осведомиха гражданите 
за намеренията си. В това отношение 
си удариха н по няколко вербални 
юмрука, а в цялата работа’ се намеси 
и председателят па ОС Владимир За- 

който покрай другото каза:харисп,
”Нска да има конкуренция и иска
гражданите сами ее определят кому 

нр|
валидните закони”.

Би било добре да няма никакъв 
шантаж н да победи лоялната конку
ренция, понеже от нея ще имат полза 
гражданите - паричната сума, която 
те |цс плащат, щс е по-малка, а ка
чеството на програмите по-високо.

В.Б.

!ще вярват, като I зова се спазват

А. Т.А.Т.

РЕАГИРАНЕ

НАКЪДЕ ВЪРВИ ДЕМОКРАЦИЯТА В ДСБЮ?
”Брвтстпи” журналистът Алекси ТаижВъв вестник пил пет. В своите информации те въобще не отразиха атмосферата 

от събранието, не написаха в какви ” демократични” 
в ършат кадрови промени и с каква цел. Като активно участващ 
исках да дам свое изказване след събранието. И двамата журналисти 
отрекоха под предлог, че това, което са чули, е достатъчно.

След събранието хората получиха по един пакет хуманитарна 
помощ, която е пазена почти една година специално за това събра
ние.

ов пише за
демокрацията в димитровградските политически партии. Като при
мер за висока стенен на демокрация дава ДСБЮ, която ” редовно кани 
журналистите па свои заседания, дори и тогава, когато на дневен ред 
са жестоки несъгласия”; Ташков има предвид събранието, състояло 
се преди последните Местни избори. На въпросното събрание имаше 
всичко друго, освен демокрация. Фактът, че бяха поканени и журнал
исти, нс говори нищо.

Събранието организира д-р Ангел Йосифов, който пито е легално 
избран, пито легитимен временно изпълняващ длъжността предсе
дател на Местния съвет. Иа този пост са го назначили четирима души

условия се

Това са откъси от ” вътрешната демокрация” па ДСБЮ в Ди
митровград, която си остава ” вътре” и тогава, когато има журнал
исти.

в разрез с Устава на ДСБЮ. Ма споменатото събрание се прави още 
една ”демократична стъпка”. С явно гласуване д-р Ангел Йосифов

АлексаТашков често пише афирмативноза подпредседателя иа 
Главния съвет па ДСБЮ Нсбойша Иванов. Всъщност 
мощията па институцията подпредседател са никакви. В Устава 
ДСБЮ ис

право-ее избира за председател иа Местния съвет, а Уставът па ДСБЮ ясно 
казва, че всички избори в партията са тайни! По същата ” процедура” 

кретар на Местния съвет се избира Нпколайча Маиов. Следва 
още ”демокрация”: един от подпредседателите на Главния съвет иа 
ДСБЮ Иебойша Иванов без причина, в предизборно време, сво
еволно намалява р ъководството иа Местния съвет от 9 на 7 човека. 
Гласуването е пак явно! Едни от новоизбраните Драголюб Иотсв 
даже не присъстваше на събранието! Роберт Петров също бе избран 
за член, но по това време той си е учил уроците но медицина в 
Пловдив!

на
пише пито една думичка за този пост. Всичко, което се 

чува но локалните медии в Димитровград и в България, си е авторек- 
лама на Нсбойша Иванов. С такова

за се

писане па кого се помага? 11а 
малцинството - нс, па ДСБЮ - не, па някои хора лично - да. Инсти
туцията подпредседател па Главния съвет па ДСБЮ бе ” измислена” 

! 1ационалната конференция па ДСБЮ, състояла сс в Босилеград, 
по чисто морална причина и нищо повече; с пея се удостоява д-р 
Марко Шукарсв за вложената енергия и ДСБЮ през изминалите 
десетина години. Даде се и на Нсбойша Иванов

па

като па нов човек, от 
енергия в партията, което не сс 

маломерна и маргинална партия.

Събранието течеше не по правилник, а по проектоправнлник за 
работа, който си е написал Нсбойша Иванов, така,

когото се очакваше да внесе нова 
случи и ДСБЮ си останакакто това ус

тройва него, д-р Ангел Йосифов и Нпколайча Маиов. На поканата за 
събранието беше сложен фалшив печат.

От местните медии присъстваха Алскса Ташков Слободан Цветков, 
Строшена чешма ' №4, Димитровградпл.н още един жур-
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ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОДПОМАГА 

РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА
(От 1 стр.)

_ дството. Всички са съгласни, че съще-
ПРИВИЛЕГИРОВАН СТАТУТ ствУват условия за производство на зд-

*Няколко души попитаха 
министър Веселинов какъв е по 
националност, като се 
надяваха, че ще открият един 
сънародник в Правителството. - 
Няма да ви кажа какъв съм по 
националност. Ние във 
Войводина не отговаряме на 
тоя въпрос. Това нещо ни е 
интимно, каза той, но след 
известно време подчерта, че " в 
България съществува село 
Веселиново и ще отида да видя 
къде е".

* Директорът на Ветеринарната 
станция и отборник в ОС Емил 
Пейчев каза, че досега на сесии 
на ОС настоявал да се формира 
общински фонд за 
животновъдство, в който да се 
отделя поне 1 на сто от 
общинския бюджет, но това не 
било прието. Предлагах, 
продължи той, в Босилеград да 
се формира пазар за добитък, 
но ОС не прие и това. 
-Бюджетът все още не е приет и 
от него ще отделим за тоя фонд 
не 1%, а много повече пари, 
каза председателят Захариев, 
като подчерта, че "в ход е 
подготовката за откриване на 
пазар".

производство, с което се намалиха раз
ходите в производството, значително 
увеличихме някои дотации, така че ми-- Съществува голяма всправднпа в па- 1>а"а М’аПа’ "° СПец"ал,,с™ всс °Щ= вс са 

авптчето па страната, дългогодишно за- “ сортове могат да вн-
немаряванс на някои краища, каквато е е' "а"'доо1’с " да дават '“,сок,‘Когато става ~

налогодишното селскостопанско произ
водство в сравнение с това през 2000 го- 

дума за животновъдств- дина, според все още неофициални да- 
ото, овцефермата на общественото пред
приятие „Напредък” е най-черпото 
тио. В нея

Боснлсградска община. Затова Пра 
лството на Сърбия реши с финансови 
средства от Фонда за развитие да й 
могне тя по-бързо да излезе от кръга на 
най-изостаналитс, каза Веселинов. В

витс-
пни, е увеличено с около 30 на сто, каза 
министърът и оповести, че сега се очаква 
да се махне и данъкът върху оборота за 

за добитък, което ще 
повлияе да поевтинее лекуването на 
домашните животни. Той каза, че тази 
година ще започне отпускането на

пе-по- могат да се отглеждат 3500
овце и 500 кози, но от две години гя е лекарстватато- празпа. Стигна се дотам. че сегашното 
ръководство не знае какво да прави с 
нея.

ва отношение той подчерта, че в про
грамата на Фонда Боснлсградска и още 
няколко други общини ще имат привиле
гирован статут. Сега се налага, допълни 
той, общината да изготви

- Уверен съм, че онова, което е об- креднти на селскостопанските произ- 
ществена собственост трябва да се при- водители за купуване па селскостопанска 
ватнзира и съм убеден, че и тази ферма 
ще се приватизира. Но ние сме готови да 
обсъдим възможностите за възстановя
ване на производството, понеже това е от 
интерес на средата, оповести Веселинов

и му предоста- 
проекти, с които да конкурира и въз 

на които той да й отпуска сред-
механизация.

Какво може да очаква още селскос
топанският производител? - гласеше сд-

вп
основа
ства.

ин от зададените въпроси.
- Селяните трябва да си формират зе- 

пред журналисти след трибуната. След мсделски кооперации, понеже така ще са 
като посочи, че обектите са в добро съ
стояние, той каза: „Ръководството

Министърът изрази съмнение, 
дствата на Фонда ще са достатъчни за

че ерс-

всички, които се нуждаят от помощ, ка- 
кто по-силни икономически, каза Веселинов, 

на За тоя край, продължи той, всякак ще е 
предприятието нос задачата да изготви от значение, че нашето министерство ще 
програма за съживяване на фермата и да плаща от бюджета по 1333 германски 
я предостави на нашето министерство, маркп на всеки селянин, който засади 
Подробно ще изучим въпроса, а след един хектар площ с тютун. Толкова пари 
това ще видим колко пари ще може да на ръка ще получи и всеки селянин, 
отпусне Фондът за развитие. Имайки който под наш надзор засади един хектар 
предвид обстоятелствата, мисля, че има площ със сливи. Онези, конто не искат

и за всички програми. Фондът, 
ясни тон, тази година разполага само с 
около 50 милиона евро, а от друга страна 
неговата помощ е предназначена за реал
изирането на икономически проекти.

- В Боснлсградска община съществу
ват не само икономически, но и множе

но-

е „забравена” в ъгъла между две гра
ници, като поискаха не само да се ус
танови планираното регионално сътруд
ничество в триъгълника Ниш- София - 
Скопие, но и конкретно сътрудничество 
между Босилеград, Кюстендил и Крива 
паланка. Други му казаха, че в Боснле- 
градска община нарочно е извършена ас
имилация, трети, че обучението в учи
лищата е на сръбски език... Възразявай
ки, че се отклоняват от темата за селс
кото стопанство, председателят на ОС 
Владимир Захариев каза, че една част от 
присъстващите в залата са пробългарски 
ориентирани!? Миле Миленов потърси 
обяснение за казаното, като попска За
хариев да се извини, но това не се случи.

В.Б.

ство други проблеми, например в обла
стта на инфраструктурата, преди всичко 
в пътната мрежа. Просто ни трябва нов 
подход на републиканско ниво, т.е. да се КАКВО МОМСЕ ДА ОЧАКВА

шанс. или нямат възможност да засадят толк
ова, могат да засадят по половин хектар. 
Селскостопанското министерство, допъ
лни той, регресира и набавката на до
битък за разплод, значи на бикове и овии, 
и това по 200 ДМ на глава.

По думите на министър Веселинов, на 
помощ от министерството могат да раз
читат и селата в общината, конто нямат 
питейна вода. - Готови сме да продпо- 
могнем с пари копаенето на кладенци 
там, където специалисти утвърдят, че 
има хубава питейна вода, каза той.

Някои ог присъстващите се оплакаха 
на министъра, че Боснлсградска община

изготви всеобща програма за руралпо 
развитие на държавата. За съжаление

СЕЛЯНИНЪТ?
Веселинов поясни, че Правител

ството създаде възможност цените да се 
формират свободно на пазара, с което е 
премахнат комунистическият натиск 
чрез депресирани цени да имаме евтина 
храна. Всъщност, това не беше нищо 
друго, освен депресиране на селскос
топанското производство.

- Съкратихме данъка върху' оборота 
за всички средства за селскостопанско

такава все още не съществува, понеже 
кратко време сме на власт, каза той.

ЩЕ ПОМАГА И 
МИНИСТЕРСТВОТО

На трибуната беше подчертано, че в 
Босилеградска община не са използвани 
възможностите за развитие на селското 
стопанство, преди всичко на животновъ-

В БОСИЛЕГРАДСКИ БОРГИД
* Общинската* скупщ

ина в Босилеград повика 
специалисти от Випча, кои- ВМЕСТО ЗАПЛАТА - 

ПАРКЕТ И ПЕЧКИ
ДИРЕКТОРЪТ

ПОЛОВИНЧАТО
ИЗПЪЛНИ

ОБЕЩАНИЕТО СИ

то да изучат в ъпроса дали е
висока радиацията на тери
торията на общината, съоб- 

предссдателят Клади- 
Захариев. Медиците 

че все но-

| След няколкодневна стачка работниците в предприяти- 
:] ето за обработка на дърво "Бор" в Босилеград, които

"След двумесечен зае
титой, главно поради годи

шна почивка, работници
те в цеха за сушене на зс- 

в Босилеград 
от-

поради дългове и безпаричие не получават заплата от 
октомври миналата година, вместо пари взимат мебели 

Определен брой от тях обаче не се съгласяват с

мир
предупреждават, 
вече са починалите от рак- Мииалият петък бе срок, п който ди

ректорът на ГИД трябваше да изпълни 
пъти даденото обещание,

и печки, 
това и искат париленчуци

преди десетина дни 
ново задвижиха машини-

опи заболяваиия.
на няколко 
че на пазачите и нротивножарната слу
жба ще бъдат поделени 50 хиляди ди
нара и изплатели средства за автобусни 
билети.

в-Между босилеградс- 
ките ведомства, занимапа- 

досегапшия си делови па- ши се с култура - Цеш ьра 
„Балканкомсрц” ™ култура и Филиала па 

трябва КИЦ Цариород , не съ- 
1 шествува почти никакво съ

трудничество. Покрай дру
гото, доказателство 
е сметката от 600 динара, 
която КИЦ трябва да плати 
ш последното ползване на 
залата в Културния дом.

В.Б.

Председателят па синди- лко.
Някои работници взимат пе

чки, които произвежда ” Алфа” 
от Враня, за чиито потреби те 
правят амбалаж, други - мебели, 
по-точно легла, които им нре-

те. Според уговорката с калната организация в пред
приятието Славчо Глигоров 
казва, че такова решение 
взели, понеже нямали друг 
избор. По-точно, ръководст- доставили делови партньори, 
вого на фирмата ги нреду- ХрСТ„ . паркет. Някои от работ- 
преднло, че засега тя не мо- циците карат стоките си в къщи, 
гла да им се издължи но друг* докато други се опитват да ги 
начин. - Поради заплати н не- иродадат и да си вземат пари. 
известност за б ъдещето па Определен брой работници оба-

че ис се съгласяват с тоя начин

ртньор
от Тръстеник, те 
да изсушат 200 тона суров 
иащърнак. Очаква се 
ръчката да е готова до

Както ни осведомиха пазачите, ди- 
ГИД Иван Марков на 7 

изп ълнил даденото обеща- 
пазачите и пожарникарите, об-

ректорът на
март т.г. е 
ние и па I
що 27 работещи, са поделени 50 хиляди 

Обещаните нари за автобусни

по за това

дваестина дни.
* БосилеграДского
комунално нредирия- 
„Услуга” ще разшири 

дейността си, като заиоч- 
поддържа гробища- 

фирмата вече започна 
да изкарва боклука

Магурка, Кр-

динара.
билети, по 800 динара па човек, не са 

знае кога ще бъдат да-

яв-
но дадени и не се 

дени. Според пазачите и пожарникари
те това е само временно загасванс на

тис
предприятието, чиито дълго
ве, както се чува, възлизат на 
няколко
стачкувахме няколко дни, но тта директор, в сегашните ус- 
се съгласихме да вземем сто- ловня това ис е възможно, 
ките и да задвижим машини
те. Сега всеки от нас вместо казва,

тежко, но подчертава, че не се от
казват от решението си финансов 

какво е

на издължаване и си искат пари. 
Но, както подчертава Фнла Си
меонова, изпълняващ длъжиос-

нсофициално 
на об-

Кактоне да тлее и си-огъня, който продължава да 
гурно пак ще се разгори след един 
сец. Те също изтъкват, че непременно 
трябва да се търси трайно решение,

начин службата не може

узнаваме, но време 
щото събрание в кожара- 

к о сто журнали сти -
милиона динара,та. мс-и от

та, на 
те и екварталите

аин дол и Каранин дол.
* Работниците » боси- ректорът 

КОБОС вече два „0дал 
лният

побиха допуснати, ди- 
Васил Милев е Синдикалният председател 

че положението е небивало
неже по този 
да функционира по-дълго време.

Що сс отнася до обещанието на пре
дседателя на Общинската скупщина, че 
след насрочените разговори в опреде
лени министерства ще осведоми 
те в
подобно няма, дори ис е известно дали 
изобщо са ходили в Белград.

оставки. Управитс-леградски 
месеца не работят и не е «з- 

кога и при кои усло-
съвет обаче не е 
оставката му. Д11

може да вземе стоки напари
стойност до к, 000 дшшра, К(1И.фШ, Д11 уста„шш 
които трябва да платим с дСйсхп„ХСЛцото положение в да ги 
четири вноски, пояснява той, „„формира. Понеже, 
като подчертава, че допъл- изт ъква той, неинформираността 
нително ще сс пресметне кон И неизвестността са най-тежки, 

повече, а кой но-ма-

п риел
напомним, че на поста ди- 

дойдс

всстио
вия ще задвижат машините. 
Още се изчаква развр ъзка- 

ЮМКО, но не сс знае 
б ъде ти, понеже 

дни работ-

засти-Милеиректор 
преди 
но не
проблемите на кожарата.

А.Т.

както
споменатата служба, досега ненц)нет-шест месеца,та в 

каква ще 
преди 
винитет 
чка.

успя да се справи с
няколко 

„М пак обявиха ста- А.Т. е взел
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МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ДИМИТРОВГРАД 
ПРИЕ ПЛАН ЗА 2002 Г.

Д-Р СИМЕОН АРСОВ, ЛЕКАР В 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ:

4,7 МИЛИОНА ДИНАРА 

ЗА КОМУНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ

НАИ-МНОГО ХОРА 

УМИРАТ ОТ РАК И 

ИНСУЛТИ
На 7 март се проведе заседание па Съвета на Местната общност 
Димитровград, на което бяха приети отчет за работата през 

година и окончате лната равносметка за същия период. 
Членовете на Съвета разискваха и но проектоплана за каиша- 

през тази година. Предложено е със средствата от 
самооблагане през 2002 г. да продължи работата но но

тите са със заболявалия на мус- 
сиегема. Повечето от

И Посилеградска община е 
твърде неблагоприятна демо
графската структура на населе
нието, понеже годишно се раж
дат около 80 деца, а почиват 180 
души. От какво хората най-че
сто заболявал', от кои болести 
най-много умират? Отговор па 
въпроса потърсихме от д-р Си
меон Арсов, специалист но об
ща медицина в босилеградския 
Здравен дом.

- Според статистическите да
нни в общината 32 на сто от 
пациентите страдат от заболя- 
вания на дихателната система, 
какнито са пневмонии, туберку
лоза, бронхит, астма... На второ 
място, или 18 па сто от хората са 
потърсили лекарска помощ със 
заболявалия на кръвообраще
нието, например кръвоизливи и 
тромбози, т.е. инсулти ((вло
гове), казва д-р Арсов.

Той подчертава, че на трето 
място, или 11 на сто от пациен-

нп
кули ата
тях са с възпалителни процеси

миналата

на ставите, каквито са ревма
тизмът и снондилозите. Около 7 
на сто от пациентите са с пси
хически заболявалия; с толкова 

са и възпалителните

тази коварна болест, това 
трябва двойно да се увеличи. 
Като се има предвид броят на 
населението в общината, броят 
на раково болните е голям, кон
статира Арсов.

От кои болести най-много 
умират хората?

- Пак от ракови заболявалия 
и от болести на кръвоносната 
система, казва той и пояснява, 
че главна причина за белодроб
ните заболявалия са климатич- 

м лошите социално-битови

ловложения 
местното
доснабдявансто в града. Това подразбира главно реконструкция на 
водопроводната мрежа в улица Косонска , както и уреждане на 
проблемите с чешмата и водопоя в местността Путумел. 
Стойността на тези работи е около 740 хиляди динара.

Със средставата от самооблагането, които тази година са 
запланувани на сума от около 3 милиона динара, е предвидено да се 
направи част от канализацията в улица ’ Сутйеска , по-точно 
включването на стационара (болницата) към градската

число

проценти 
заболявалия па кожата. След
ват пациентите с травматични 
повреди, със заболявалия 
кочно-отделителната. система, с 
хематологични болести и сму
щения на имунитета...

Смята се, че в общината има 
много хора с ракови заболява
лия. Затова на последната сесия 
на ОС отборииците поискаха да 
дойдат специалисти от Винча, за 
да измерят радиацията, тъй 
то тя се смята за една от при
чините за тези заболявалия.
- Според статистиката, от рак
ови заболявалия годишно забо
ляват по около 20 души. Но за да 
имаме по-точна представа за

на пи-

капали-
зацнн.

Една част от средствата от самооблагането ще се използва и за 
поправка на улици и други комунални обекти. Планът на Местната 
общност, ”тежн” 4 милиона и 705 хиляди динара и е направел въз 
основа на предполагаемите 3 милиона от местното самооблагане, 
а се разчита и па средства от общинската хазна и на ” Комунални’ .

А.Т.

иите
условия. За раковите заболява
лия има повече причинители, 
сред които начинът на прехра
ната и хранителните стоки, ра
диацията, стресовите

ка-

Хуманитарни
портокали

състоя-БОСИЛЕГРАД

Хуманитарна 
помощ за 
бежанци

пия...
Лекарите в Здравния дом, по

дчертава Арсов, успяват да 
куват хората от различни боле
сти или пък ги изпращат в спе
циализирани здравни институ
ции.

ле-11осредстпом централа
та па Нова Сърбия и Чачак 
п Общинския й отбор в Бо
силеград преди седмица в 
Босплеградска община са 
разпределени към 23 топа 
портокали, дарени ог гръц
ки хуманитарни организа
ции.

ПЕТЪРЛАШ

РАЗЧИСТВАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ГРОБИЩА

Общинската организация па 
Чернения кръст в Босилеград в ъв 
вторник започна разпределяне па 
хуманитарна помощ за бежанци. 
Хуманитарната помощ, която се 
с ъстои от хранителни продукти, ще 
могат да получат бежанци от Ко
сово, Х ърватска и Босна и Херце
говина, които понастоящем преби
вават в Босплеградска община. Ак
цията по разпределянето па хра
нителните продукти ще продължи 
до края па този месец.

В Босилеградския Червен кръ
ст досега са регистрирани 17 бе
жанци от Хз.рватска и Босна и Хер
цеговина, докато разселените лица 
от Косово до този момент са 27 
души.

- С идването на д-р Миряна 
Цветанова за управител на ве
домството, здравната защита и 
лекуването значително са подо
брени. Значително е подобрена 
и техническата база, макар че 
все още липсват апарати и съо
ръжения за работа. Налага се 
обаче да имаме лекари-специал
исти по психиатрия, пнеумофтн- 
зиология, офталмология и кож
ни заболявалия, понеже са да
лече по-висо‘ки пътните разно
ски на пациентите до Сурдилнца 
и Враня, отколкото да имаме та
кива специалисти тук, каза той.

В.Б.

Малобройните жители на с. Пстърлан! намират сили да организи
рат определени акции от полза на селото. Преди десетина дни те ор
ганизираха третата поредна акция на благоустройство на самото 
Този иът предмет на акцията им бяха селските гробища. По време на 
акцията гробищата бяха почистени от ниските тр ъни и бурени, в конто 
бяха ”потънали”. Ако се*има предвид, че гробищата заемат площ от 
почти 1,5 ха, че са почистени и руините на църквата ” Света Троица , 
то това е значителна работа за 29-те петърлашани, взели участие в 
акцията. Разбира се , между тях имате и няколко петърлашани, които 
понастоящем живеят в Димитровград.

Може да се каже, че масовият отзив на петърлашани в акциите за 
уреждане на селото, даде идеята на Великден петърлашани да организ
ират в руините па църквата празничен обед за всички, които пожелаят 
да участват в това начинание. Предстои конкретно уточняване па 
идеята.

Председателят па ОО на 
11С Босилеград Раде Мла
денов казва, че портокалите 
са разпределени па детската
градина, средното и основ
ните училища, па болните в 

бежанците,стационара, 
социално застрашените, на 
домакинства в Босилеград, 
Райчнлонцн и в повечето 
други села в общината.

Портокали са разпреде
ляни и в други общини в 
Пчпнскп окръг.

В.Б.
К. В. А.Т.

1
!
I

I:река. Оттук продължава на изток до билото на Мн- 
левска планина и на север до Прскоп, сетне по билото 
на Царица до върха Острнка (1671 м) и на северозапад 
до върха Плоча (1704 м). На запад слиза до Кол- 
унишка река (около 1 км на юг от черквата ”Св. арх. 
Михаил”) и по северозападна посока пресича пътя, 
който води откъм трънските села и завършва под 
махала Сксла (според Й. Захариев).

Както вече казахме, Божица е едно от най-старите 
села в бившата Босплеградска околия и село с най- 
старо рударство. В Еиииклойедия па Югославия, том 
II (Загреб, 1956 г.) е записано: ”В Божица се намират 
много следи от рударство (желязо, злато) от сред
новековно сръбско и по-старо турско време и тя е 
била рударски център на Кюстендилското краище 
(срсдиовск. Велбъжд) с две топилни и повече рудар
ски ’вади’ и ’самокови\” Но преди да продължим нн-

БОЖИЦА (2)

I КОТЕЛ ЖЪЛТИЦИ ЗА 
КОТЕЛ ПРОСО

1/т?.2 :

!
& I

:

IГ*В Божица руда се копаела в далечното ми
нало, "ка не е имало жито, а имало само 
просо"и "ка бил цар Костадин"

Щ
:

И штУ; За Божица са писали мнозина автори, гя се спо- 
; менава в турски, български и сръбски документи. В

1

• този сериал за селото ще използваме някои сведения 
| от произведения на К. Ирсчек (Княжество Бълга- 
I рия, Пъшувапия По България - Наспа, 1891), I I. Ива- 
| нов (Северна Македония), Йордан Захариев и Риста са,,сто с" 3:1 м,,,,,,ото дело в това ссло в миналото, нека

да споменем, че рудните залежи в Босилсградско са 
били експлоатирани още от древни времена (едни-

Момите Круна и Йона от Божица в бели летни саи 
(снимка на Р. Т. Николич от началото на XX век)

Тлъмино, а сребро и олово - в Мусул, Г. Лгобата, Барйе | 
и Ръжана. Руда била преработвана и в изворската : 
местност Кленье, заради което била 
ссчката река Видня (през Прекоп, под Сатковнц 
Груннцн).

Според някои намеци в народната традиция

■ Т. Николич. Книгата Краище и Нлисииа на Р. Ник- 
I олич е отпечатана през 1912 г. в Белград, а сборникът 
I Кюстендилско краище на Й. Захариев е издаден през 
; 1918 г. в София. Известно е обаче, че Захариев е съб-

отклонена ли-ствено през последните десетилетия в този край не 
може да се открие мина, въпреки че и с частични а към ;
изследвания са открити залежи на железни руди, фос
фати и др.). Смята се, че грамадните могили от пръст 
в Извор (Сушичка махала), Божица, Г. Любата (мах. 
Явор), Д. Ръжана, Ресен и др. села са следи от тракнй- 

рударство. Заради охраняването на мините били 
построявани ” градища” (крепости) в Ресен, Босиле-

■ рал материалите за книгата си до 1911 г., така че не е 
• могъл да ползва книгата на Николич. Тези две книги

,казва ■
Р. Николич, в Божица руда се копаела когато не е * 
имало жито, а имало само просо. За ровиннтс от дяс- ; 
пата страна на Каравильев дол казвали, че са от вре- ■ 
мето на

. се допълват взаимно по много въпроси, което ще ви- 
: дим н от примера за с. Божица.
; От запад божпшкото землище е ограничено от Па-
• иджпн гроб (1662 м), па югозапад и юг граничи с мс-
• рата на Топли дол - ” границата” минава но билото на *Тад’ Г. Лисица, към Божица, Топли дол, Мусул, Па- 
I Топлодолска планина и през Джурачин връх н Могила Ралово> Гложис, Милсвцп, Г. и Д. Любата, Извор, Бра-

нковци, Бистър, Г. Тлъмино и др. В миналото, 
Божица, злато с добивано и в Ресен, Ярсиншк н Г.

ско
’Султанка’ (Султана), когато се изгубил бере- • 

кет, та давала ’котсл жълтици за котел просо’, понеже : 
’жито нсмало’. За нея се мисли, че била властелинка. ; 
Изглежда, тогава са правени вадите. ’Ка с бил цар • 
Костадин’.” :; слиза па Топлодолщица, излиза на Мечит (1392 м), 

* заобикаля махала Букова глава и слиза на Божишка
освен в

- Следва - Евтим РАНГЕЛОВ
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СЪОБЩЕНИЕ НА КИЦ В БОСИЛЕГРАД ОТ ИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИ
ЦИТЕ ФИКОВ И АРАБЯН В НА
РОДНИЯ МУЗЕЙ В НИШ

т

ЕДНОСТРАНЧИВО 

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
М№шх»1»УЛ»1:$.Й

ВЪЛШЕБСТВАТА 
НА ИКОНИТЕ И 

СТЪКЛОТО

‘Ч

По ..... ЮД решението на Общннеката
скупщина е Босилеград да съкрати Комисията 
П1 подготовки п реализация на обучението по 
бтьнгарскн

ттгодина да се приложи одобрената от Министер
ството па просветата и спорта Програма за 
обучение по български език. Още по-снмпто- 
матпчпо е, че беше съкратена комисията, 
тавспа от специалисти по български език.

КИЦ 'Цариброд” в Босилеград

1

език в основното училище, Кул
турно-информационният център ” Цариброд” 
в Босилеград издаде следното с ъобщение: 

Културно-информационният

И 1със-
Па 6 март в Народния музей в Ниш бе открита |$Дч 

изложба на изтъкнатите български художници Фи- ||р 
ко Фиков н Хари Норхапк Лрабян. Фпков се пред- Црй 

е двадесетина икони, а Лрабян е пластики от 
ст ъкло и метал. Пред мпогобройиите ценители на [ V 
изобразителното изкуство, сред които бяха и из- р|^аИ 
тикнати ННН1КИ културни дейци и общественици, 
изложбата откри Александър Кръстим, и ред се да- 
тел на Изпълнителния съвет па градската скупщи
на, който изтъкна, че художниците от Б'ългария 
пристигнаха п ърви в Ниш след установяването па 
еврозопата София - Ниш - Скопие.

шсчита, че
едно такова рсн1снпс представлява грубо 
нарушаване на правата па българското национ
ално малцинство, а на взщнпюнолитичсскп

^ •„ ^ център
Царнород в Босилеград изразява остър про

тест срещу решението на Общинското събра- 
в Босилеград за

■стави

ние 
Комисията

съкращаване
за подготовка п реализация 

обучението по български език

па план то подкопава усилията па югославската 
външна политика за завръщане на страната ип 
в международната общност и интеграция в 
Европейския съюз. Още 
тенис бе взето точно 
Съюзния парламент бе гласуван Законът за 
защита иа правата на малцинствата, с който 
недвусмислено се изисква да бъдат спазвани 
правата на малцинствата според европейските 
критерии. Общинското с ъбрание в Босилеград 
явно не си дава сметка за вредата, която прави 
па държавата и па всички граждани на Съюзна 
република Югославия, отстоявайки политика 
та на бившите комунистически управници.

КИЦ "Цариброд” призовава всички поли
тически партии в Босилеградска община да 
продължат политическия диалог с цел пости
гане па консенсус относно безусловното и нео
тложно прилагане па практика иа законите и 
политическите решения, отнасящи се до спаз
ването правата па малцинствата. С това те ще 
дадат градивен принос за възстановяването на 
международния авторитет па Югославия като 
демократична и цивилизована страна, е което 
ще облекчат излизането й от сегашната ик-

на
в основните

училища, което но същество е едностранчиво 
политическо решение на местния съвет на Де
мократичната партия па С ърбия н не отразява 
становищата пито на

повече, че това рс- 
но времето, когато в

другите политически нар- 
в Босилеград, пито на огромна част от 

гражданите па Босилеградска община.
Без оглед на формално-правните доводи, с 

които Оощинското събрание в Боснелград и 
местният
решение, КИЦ ’ Цариброд” в Босилеград 
становище, че топа решение директно проти
воречи на член 5 от Закона за основните учи
лища н па постановлението иа сръбския мин
истър па просветата п спорта Рашо Кнсжсвнч 
от 7 ноември 2001 година.

;;аптип Ж ГОЯ У НОСОВАничпк
Фпко Фиков е родей през 1949 година в Ловеч.

От 1973 година работи в студио за анимационни филми в София, след това като 
художествен рсжпсъор при режисьора Христо Топузапов. Занимава се и с дизайн 
п| плакат. Експонирал е на бнепалето на плаката в Сао Паоло, Варшава, Стразбург 
( Бз.рпо, а през 70-те и 80-те години участва в колективни изложби в Любляна, 
Сараево, Загреб и Белград. Лауреат е на различни чуждестранни награди.

Особено е успешен като карикатурист, за което свидетелства членството му в 
специализираното списание.за теория и практика на карикатурата в щата Пенсил- 
нания. Занимава се и с живопис. Негови картини се намират в частни сбирки и 
галерии напред из Европа.

на ДССсъвет покриват това 
е па

Анализът па поведението на сегашните об-
От името на организатора на изложбата приветствено слово произнесе Дивна 

Псшпч, директор на Народния музей. Между другото, тя подчерта, че с тази 
изложба Народният музей се включва в международната размяна на изобразител
ното творчество, като пожела повече такива прояви от двете страни.

Вдъхновено слово за творчеството и жизнения път па двамата художници 
произнесе Мнле Снмнч, скулптор п консерватор към Народния музей в Ниш.

- А втор ът Фпко Фиков ни се представя с реплики на български, сръбски и руски 
икони, чиято красота блести с неугасващия и вечен пламък па православието, 
подчерта Симич.

За нашия вестник Фпков

щннекп пласти в Босилеград но въпроса за обу
чението па български език от поемането па 
управлението на общината до днес недвусмис
лено показва, че управляващата ДСС саботира 
възстановяването на българския език в учи
лищата, прод ължавайки но този начин полити
ката на бившите комунистически управници. 
Симптоматично е, че Комисията бе съкратена, 
след като тя с решение от 21 януари 2002 година 
констатира, че няма пречки от 1 февруари 2002

ономпческа и политическа криза.
Председател на КИЦ "Цариброд" в 

Босилеград Иван Николов

Хари Норхаик Арабян, живописец и скул-между другото заяви:
- Щастлив с ъм, че осъщсст- Ьтор, е родей през 1959 година в Бургас. За

вих п ървата си изложба па ик- рършва Художествената академия в София през 
991 година в класа на професор Любомир Пра-

ПО ИСК НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ИЗКЛЮЧЕНИ ТЕЛЕФОНИТЕ НА РТВ 
ЦАРИБРОД

онп тъкмо в Ниш, заедно с твор
бите на моя колега Хари. За хов. В съвременното изобразително изкуство ни 
тази хубава проява най-много България си е завоювал място, занимавайки се!

па Браико Николов, с еднакъв успех с живопис, като автор иа мону-| 
Топи Чсршков и хората от Иа- Мснтална скулптура нлн малки пластики (мини-, 
родния музей. По принцип аз атюри). Имал е 6 самостоятелни изложби в| 
съм карикатурист. С иконопис (България и в други страни. I
се занимавам още от 1970 годн-

дьлжа
По същия начин е ” изтълкувана” п наредбата, 

председателят Иа Изпълнителния отбор 
на ОС уж е дал на началника но стопанство. Тя 
се отнася до това да не се дават нари за заплати 
на заетите в Центъра за култура, които ра
ботят непрекъснато. В изявление 
” Блиц” председателя на ИО заявил , ”че ОС 
к ъм тези които работят на диво няма никакви 
задължения и затова не им прехвърля средства, 
тъй като те са узурпирали сградата 
фирмата. Не искаме парите на народа да да

ва тези, които не спазват легалните ре
пи ОС, която е основател па това ведом-

Трц от петте телефона в Центъра за кул
тура в Димитровград от няколко дни са изклю
чени, независимо от факта, че сметката 
тена.

която
е нла-

повече за себе си. Иконата за мен е и предмет на нз-иа, когато рисувах икони 
куството, тя е част от историята на балканските народи.

Говорейки за творчеството па Арабян, Снмнч подчерта: - Неговите творби, 
отличаващи се с някакъв чудесен лирически коиструктивизъм, събуждат приятни 
чувства. Те удивляват с професионализма и разкоша си и показват, че авторът им 
е художник от висока класа.

‘. ()ще като момче започнах да се занимавам със скулптура. Работя с различни
има материал. С

След разследване от страна па отговорните 
в "Телеком Сър- за вестникхора в Центъра за култура 

бия” в Пирот, в чиято компетенция са теле
фоните на територията па Димитровград, 
известно, че в ъпросните телефони са

Общинската скупщина. Онрав-

стана
изклю-

и печата па
чени по иск на 
даиието е намерено във факта, че тези три те
лефонни номера (360-444, 360-440, 363-982) са 
собственост на общината. Това е потв ърдила 
Радмила Маркович, р ъководител

материали: дз.рво, бронз, стъкло, метал... просто всяка тема си 
малки пластични форми започнах да се занимавам и от обич, и по нужда. В последно 
преме особено ме приплача съчетанието от стъкло ч метал. Винаги се старая да 

невъзможно да се направи. Изложбата в Ниш за мен 
Впечатлен съм от големия интерес на тукашните 

медиите, сподели Хари Арабян.
Д. Рангелов

внмс
шепни 
ство”.на съотвст- направи нещо, което е просто 

е голямо предизвикателство, 
почитатели па изкуството, както II от отзвука в

В момента Центъра за култура па разноло- 
телефошш номера- 362-177 ппата служба.

Работещите в Центъра за култура,
РТВ ”Цариброд”, тълкуват това като нов пя

на медиите.

жсиис има два 
360-777,.

т.е. в

А.Т.
срещу тях и срещу свободататиск

ПРЕМИЕРА
"Уиндоус Екс Пи" се появи на пазара през 
октомври 2001 г. България беше първата 
европейска страна, в която бе обявен. У нас бе 
представен няколко часа преди световната 
премиера поради часовата разлика. Офис Екс 
Пи" излезе през май 2001 г.

По случай 8 март - 
Международния

на жената, впразник 
Градската галерия в 
Димитровград

петък бе ПРЕВЕДОХА
\У1МХЖ«

НА БЪЛГАРСКИ

тази 11СИ-аиглпнекнп език, трудно прескачат 
хологичсска граница в общуването е компютъра, 
сочат изследвания. До края па март на пазара ще се 
появят и книжки-справочници за българските версии 

” Уиндоус Екс Пи” н ” Офис Екс Пн”.
” Майкрософт” си е изградила програма, по която 

локализира продукти. Международният център на 
фирмата н Ирландия е наел дис фирми за профсснон- 

преводачески услуги, които да направят превода, 
лнигвиннетичиня анализ, да съставят и да проверят 

речника на данните. Инвестициите си доста скъпи - 1,8 млн. до-

! 2=-.'--.-^.-^.*—...т
. СКИ И * 'у 11 т 1|ас. Увеличеното търсене е следствие Надежда Маринова
\ :Глюбо«ите,ио,о към програмите, т ъй квто език ът вече „е е 
: бариера. Дори хора, конто се чувстват сравнително комфортно е

миналия 
открита I 
ръкоделия (чаршафи, 
покривки за маси, 
различни видове 
бродерии и лр.) иа 
15-ина жени от
Димитровградско. 
Изложбата бе открита 
от Злата Кирова,
преподавателка в 
Димитровградската
гимназия.

изложба на

паЕЗИКЪТ 

ВЕЧЕ НЕ Е 
БАРИЕРА а ли и

бяхаЕкспонирани 
около 200 ръкоделия. 
Проявата бе 
организирана от 
Общинската секция на 
жените, която се

от Божанаръководи
Давиткова.

Б. Д.



о 15 март 2002

КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА НА ДРУГАРЧЕ'

КАК ЗАПОЧНА ИЗДАВАНЕТО МУ
Преди "Другарче” съществуваха от

делни опити за издаване па публикации 
па б'ългарски език за децата ма народ- 
иостга нн. Първият такъв опит бе попра
вен в осмокласното училище в Димит
ровград, къдсто е издавано детско вест- 
Н11ЧС подзаглавието "Югославипчс", пе
чатано на шанирограф, което се подгот
вяше от неколцина учители и група уче
ници. Понеже условията за работа бяха 
твърде скромни, проявеният ентусиазъм 
не продължи дълго и вестннчето спря да 
излиза.

Проблясвалата тогава искра не уга
сна. След като започна да излиза п. ” бра
тство", тя получи нова сила. През вто
рата година от излизането на вестника, 
но предложение на просветни работници 
от основните училища, към " братство" 
беше оформена специална притурка 
" братство за децата” (сетне излезе, че е 
подражание на "Политика за децу"), в 
която се печатаха подходящи четива, об
разователно-забавни материали, инфор
мации за дейността на пионерите п пр. 
Притурката в " братство" бе посрещна
та радушно от читателите, което се 
отрази н върху увеличението на тиража 
на вестника. Поради това към нея бяха 
добавени още две странични и бе обо
гатена с по-разнообразни материали. 
Доклокото си сиомям, тази притурка 
започна да излиза към края на 1960 и 
през цялата 1961 година.

Както опитът с " Югославипчс” за из
даване на детски вестник, така и изли
зането на притурката " братство за де

цата показа", че нуждата от съответна 
публикация на български език за децата 
на народността е съвсем назряла. Псе по- 
често почна да се говори за потребност 
от детски вестник, чисто реализиране не 
закъсня.

В резул тат на определени обстоятел
ства се случи така, че аз станах един от 
основателите на п ървия детски вестник 
за б ългарската народност в Югославия и 
негов дългогодишен главен редактор 
(цели 8 години).

Една сутрин, щом стигнах в Редакцията 
"братство”, тогавашният директор н 

главен п отговорен редактор па вестника 
Тодор Славянски, които беше и секретар ии 
Околийския отбор ии СС1Ч1, дока го водеше 
"братство" на доброволни начала, ме из
вика да отида ири него. Понеже така по
стъпваше рядко, гъй като всеки ден след 12 
часа идваше редовно в Редакцията, топа 
малко ме озадачи. Заварих го сам в каби
нета му. ('лед като поръча кафе, Славянски 
ме запозна с инициативата за издаване на 
детски вестник на бз.лгарски език в рамките 
ии Редакцията ии ”братство”. Тъй като из 
уреждах притурката ” братство за децата” 
и професионално бях подготвен за възпи
тателно-образователна работа, в ърху мене 
падна задължението ди изготвя концепция
та за бъдещия детски вестник на бз.лгар- 
ската народност.

По начало посрещнах радушно тази 
идея, но преди ди се изкажа ио в ъпроса за 
концепцията ии вестника, в канцеларията 
ии Славянски влезе Бслимпр Костнч - Баеж, 
човек от но-теення състав на политическ
ото р ъководство в околията, завеждащ от

дела за мсждунищюнилии отношения в ОК. 
От 1гз.рвнте думи между Славянски и баеж 
разбрах, че 1011 е запознат с инициативата за 
издаване на детски вестник и се включи в 
разговора. П ърво каза, че нуждата от дет
ски вестник за българската народност е съв
сем назряла, та затова с подготовката не 
бива да се протака. Нанротип, трябва да се 
направи всичко вестникът да започне да из
лиза от началото на предстоящата година (а 
инициативата се раздвижи към края на но
ември). Що се касае до д ържавата и нейните 
зад ължения, тя навреме ще създаде условия 
за осъществявано па този почни, а наша 
задача, предимно на Редакцията па ” брат
ство”, е да го направим на дело.

Въпреки съзнанието ми, че издаването 
на детски вестник па български език е от 
голямо значение в осъществяването на рав
ноправието на б ългарската народност, аз не 
бих могъл да се нагърбя със сложната за
дача да изготвя концепцията за такъв вест
ник, защото не познавах достатъчно тън
костите на детския печат. Обаче двамата ме 
убедиха да приема предложеното зад ълже- 
ние, като обещаха, че мога да разчитам на 
тяхната помощ, както и на съдействието па 
колегите от Редакцията на ” братство”, за
щото това е задача на всички ни. И, разбира 
се, при такива обстоятелства - аз приех за
дължението. Малко по-късно, в установе
ното време, Славянски дойде в Редакцията 
на "братство” и запозна цялата редколегия 
с предстоящите задачи около издаването на 
детски вестник за б'ьлгарската народност, 
както и с моето зад ължение в това отно
шение.

поотделно, за да видя какви принципи са 
приложени в тяхната концепция. Макар че 
се касае за детски печат обобощепо, ус
танових, че всеки от тях си има и пешо спе
цифично, което го отличава от другите, по 
същевременно всички имат общ характер.

Въз основа на анализа па тези вестници

на

и прочетените теоретически текстове за 
детския печат, направих тексутална га кон
цепция на бъдещия наш детски вестник, 

предложих нет-шест имена, между 
"Детска радост”, ”Пионер”, ”Вс- 

звънче”, "Другарче”, "Теменужка” и

като
които:
село
др. След това направих и макет на п ървия 
брой но формата па сръбския ”Мале но- 
вине”.

Текстуалната концепция и макетът пре
дставляваха основен материал за предстоя
щото разширено съвещание в Ниш на учас
тници от общините босилеград, Димит
ровград, бабушиица и Сурдулица, от двете 
околии - Нишка и Лесковашка - и от компе
тентните републикански институции, на 
което бе взето окончателно решение за из
даването на детския вестник за българската 
народност в Югославия - "Другарче”.

Миле Николов-ПрисойскиКато събрах различни детски вестници, 
пристъпих към щателен анализ иа всеки

ЛОШ Ш НЕ МОГА? ДА УВб? СИЛНА ЛИЧНОСТИНТЕРВЮ: НАТАША 
ЙОЦЕВА-ПАНИЧ, 

ПИСАТЕЛКА
* Г—жи Панич, миналата го
дина бяхте приети в Сдру
жението на писателите на 
Сърбия. Какво е чувството да 
бъдеш член на това сдруже
ние?

Наташа Панич, по баща Йоцева, е родена 
през 1955 г. в Пирот. Корените й са от 
димитровградското село Каменица, в което 
и днес живеят родителите й.

Досега е публикувала 3 стихосбирки 
("Вечнозелено зазоряване" - 1992 г., "Клон 
на ново 
сърцето
прозаични литературни произведения 
("Топлата страна на небето" - 1997 г.) и 
романа "Червената локва" - през 1999 г.
Освен в Сдружението на писателите на 
Сърбия, тя членува в редица други 
сдружения на писателите в страната.

Работи в конфекционната фабрика "Първи 
май" като компютърен моделиер. Омъжена 
е, има два възрастни сина.

* Хора от Анмитробградския край често Ви 
критикуват, че не пишеше на български език.

- Български език съм учила и го зная, но 
през годините не му се посвещавах 
достатъчно. Аз имам стихотвроения на 
български. Хората имат право да кажат 
каквото мислят и аз нямам нищо против.
Факт е, че на български език не мога да се 
изразявам така, както се изразявам на 
сръбски. Но всичко, което е добро се 
преведе. Ето например първият ми роман 
"Червената локва" наскоро ще излезе на 
български език в София. Преводачи и 
издатели от България са заинтересовани да 
публикуват и други мои произведения на 
български език. И това със сигурност ще 
стане.

- Ами, чувството е хубаво. Ма
лко е трудно, че живея в прови
нция, та не мога да осъществя по- 
тесни контакти с колегите сн. Аз 
предпочитам да кажа, че живея в 
провинция в географическпя см
исъл па думата, но никак не смя
там, че живея в духовна провин
ция.

* Ватите творби неотклонно 
са свързани с родния Ви край 
— Висока.

лунието" - 1993 г., "Слънце в 
" - 1999 г.), един сборник от

- Апдрич бе казал, че писате
лите са дл ъжници на своя роден 
край. И аз така смятам. Като пи
шем за родния сн край, пие, пи
сателите, май се опитваме да по
правим грешката си, че го напу
снахме. От друга страна, смятам, 
че е с ъвсем нормално един писател 
да пише за родния сн край, понеже 
напълно може да влезе в психоло
гията иа хората, които в този край 
живеят или п ък някога са живели 
в него. Времето, което е изминало 
аз не искам да го приема като едно 
забравено време. Зная начина иа 
мисленето, начина на живота иа 
хората о г моя роден кран и в твор
бите си мога студийно да изградя 
образите им.

Освен това, тук е и границата. 
Размисляйки за нея, стигнах до нз-

ликувахте 5 книги и, ето, раз
брахме сега че подготвяте 
още две. Означава ли това, че 
времето на мизерията, вре
мето на злото, както би ка
зал Чосич, не повлия на Вас?

София ми се случи да ме срещат 
хора, българи, и да ми казват, че 

Червената локва” нм допада 
много. Ма моя въпрос как са на
бавили романа, те ми отговаряха: 
"Добрата книга винаги сн намери 
п ът до читателя”.

* Понастоящем пишете нов 
роман.

- Аз всъщност го написах нре-

- Да, много ме притеснява. То
ва умиране мн причинява болка. 
От време па време посещавам род
ния сн край, къдсто днес живеят 
родителите мн и това много ме ра
два. Прекрасната природа, срещи
те с моите земляци, завръщането 
к ъм обичаите, към обредните ме
ста мн дават страхотна ипенира- 
ция.

* Какви реакции предизвика 
първият Ви роман ''Червена
та локва" ?

Освен в ” Братство”, статии за 
тази книга бяха иублнкуп: 
в "Народно пошше”, ”Новосад- 
скн дневник”, ”Подгорнчке нов- 
нне”, "Ииджийскс повиис”, "Св
обода”, ” Борба” и други ВССТ1Ш-

сегаишото време.

* Творците имат голяма има- 
гинация и интуиция. Според 
Вас, как ще преминем през 
трънливия път на транзици- 
ята?- Ако човек е силна личност,

- Не зная. Имам впечатление, 
че не всичките конци са в нашите 
ръце. Мисля, че ще бъде 
трудно п болезнено. Случиха ни се 
много

лошите времена не могат да го 
убият, особено, ако зад него е зас
танало едно силно семейство. 
Това, което последните 10 или 
же би, както казахте, 15 години

много
моди една година н го сложих в чек

медже. Целта ми беше да го за
бравя, да мине едно известно

неща, които не трябваше да 
нн се.случат. Ще видим.'

* Получавате изданията 
"Братство". Какво 
то Ви за тях?

ми
отнеха в материално, ми бе вър
нато в духовно отношение. Петте 
ми публикувани книги и петте хи
ляди отпечатани

вре
ме, за да го взема след това отново 
в р ъцете сн. Сега ще му се посветя 
ио сериозпо. Може би ще извъ-

на
шш още е мнение-

екземиляра па 
тези книги за мен са като 5 хиляди 
светлинни години. Това с

рша определени корекции и след - Много съм доволна 
кпте пи издания. Нямам никакви 
забележки. Всички

* А следите ли 
ншпе произведения на твор
ците от Аимитровградско ?

се пу
бликува н смятам, че и тези творби 
има много качества.

Благодаря ви за разговора, 
г-жа Панич.

от венч-това ще го предложа иа някои из
дател. Желанието ми

причи
ната, поради която съм щастлива, 
поради която не искам да забравя 
това

е за този ро
ман да намеря някой по-рсномн- 
раи издател. Книгата най-вероя
тно ще се казва "Сенките 
пия край”.

похвали.
ЦИ.

време. Бих казала, че книгитеОбаждаха ми ее хора от стра- лшператур-вода, че това, което границата е 
предизвикала п нашия край май не ната,Х'ърватия, Италия, Франция, 
е предизвикала ник ъде другаде. България и други страни, за да ми 
Попе ми се струва, че не е нредиз- кажат, че са прочели романа и че 
викала в тази форма.

ми не са продукт иа никакво време 
- добро нлн лошо, сиреч времето 
не мн ги е донесло. Просто, 
бях аз, такава, каквато съм. А 
това, че действията в творбите си 
лоцирах предимно в някои други, 
далечни, ио н не толкова далечни 
времена, може би подсказва, че аз 
като литературен деец по-добре се 
справям в миналото, отколкото в

на род-

Същсврсмснно - Да, чета всичко, коетотоваПОДГОТВЯМ
още една, четвърта по ред, сти
хосбирка.

много им харесва. Една жена па 
65-годипша в ъзраст мн се обади и 
каза, че дори 3 пъти е прочела ро
мана и че докато го с чела, пос-

* Вашето родно село Камени
ца и Високът като цяло лека- 
полека обезлюдяват. Прите
снява ли ви това?

* Последните 10, може би 15 
години бяха трудни за всички 
пас.тояшю е плакала.

На една литературна вечер в През това време Вие пуб-

Бобан Димитров
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ГЕОРГИ ШУКАРЕВ 

ИЗВЪН МУЗИКАТА
(Спомени на Ранко Соколов)

КОМАНДИРЪТ
Сигурно си мислеше - "Какъв партизанин ще ми бъдеш 

ти , но вероятно за мен е бил информиран предварително и не 
ме попита. В малкия град бързо се научаваше всичко за
всекиго... Аз се обърнах към 
револвера тип ”Начан”, ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (15)подавайки му три стари 

почти шепнешком му казах: ”Чичо 
Георги - (така се обърнах към него и с това ”чичо” 
обръщах до края на «кивота, а впоследствие и в 
следейки моя пример, всички

него и

МЪКИТЕ СЪС СРЕДНОТО 

ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ
му сс 

музиката, 
се обръщаха към него, за 

което тон не се сърдеше). Ето тука нося нскакво оръжие”. 
Топ взе

така

револверите, огледа ги, попита ме имам ли патрони и
аз му казах, че нямам. Обясних му, че съм ги купил от евакуи
ран в града софиянец. ” Напразно си си дал парите”, промълви 
тих© 11 гп захвърли в храстите. Отидохме при групата. Хора, 
належали, мълчаливи. Като се взирах в тях, познах ги всички 
до едни, знаех имената им. Това бяха: Маринко шивача, 
Инчилиса, Петър Деиков, обущар от Градпнье, Божил Асенов 
(Милко), Бошко Гюрич и Богдан Личев. И

По едно време Шукарев стана н каза: ” Който е служил 
войник, да дойде при мене”. Намериха се 4 души, които той 
отдели, а Бошко с големи молби беше взет

*Два чувствителни” аспекта на проблема с осигуряването на нови преподаватели *3а 
практическото обучение - много ученици/ малко предприятия и ведомства *Хнперпро- 
дукция от среднисти с определени специалности и голям дефицит от работни места

Началото па периода, в който босилсг- нвани”от гимназиалните преподаватели, остана
ли без или с малко часове.

Така че за сравнително кратък период (малко 
повече от 10 години) през коридорите и учебните 
стаи на босилеградския образователен център са 
” продефилирали” много нови лица с дневник под 
ръка. От началото на учебната 1979/80 година,

радската гимназия е работила като образо
вателен център и особено началото на вто
рата фаза на средното профилирано обра
зование е създало големи кадрови главобо
лия на ръководството и целия колектив на 
училището. Защото за всички професии-спе
циалности (посочихме ги в миналото про
дължение па сериала), за които били под- ” експериментът” със средното профилирано об- 
готвяни учениците, са прилагани отделни разование, на работа в ОЦ са били приети: Милка 
учебни програми, а за реализирането иа тези Стоянова, Марика Велчева, Стефан Димитров,

Павлина Арсова, Васил Василев, Добрнла 
Любенович, Вера Костадинова, Славчо Динов, 
Владимир Стоев, Бранислав Спасич, Данка Кон
стантинова, Любнша Илич, Славчо Николов, 

Проблемът имал два аспекта, и двата твъ- дю5НцКа Григорова, Цона Таскова, Верица Ри- 
рде ” чувствителни”. От една страна, не мал- зова> Всрнца Стоименова и Ванче Йованчов. 
ко гимназиални преподаватели станали тК Голямо мнозинство от споменатите п 
нар. ” технологически излишък”, понеже ос-

без часове частично или напълно. От задържали в центъра най-често по една или две
учебни години.

аз седнах до тях п
мълчах.

в групата.
Подготвиха се, стегнаха се, вече се стъмнявашс и те се от-

когато са открити първите специалности в третиправиха по една пътека на запад. Трима останахме на сборния 
пункт със задачата да очакваме Спас Владимиров-Паско, 
които трябваше да дойде н да се присъедини към групата.

Не посмях да попитам къде отиват, но сс досещах, щом 
търсят служили в армията, щс да с нещо сериозно и вероятно 
се касаеше за оръжие, тъй като никой от намиращите сс там 
не беше въоръжен. Така и стана, което още същата нощ сс 
потвърди.

клас, до края иа 80-те години, когато е завършен

програми, разбира се, са били необходими 
нови предмети и нови преподаватели със 
съответна професионална подготовка.

Скрити в храс
тите, очаквахме 
Паско. Трябваше 
да го посрещне 
Милко, защото 
само той знаеше 
паролата. Ослуш
вайки се, до
лавяхме всеки 
звук. Беше прия
тна септемврий
ска нощ. Ти
шината, об
хванала града и 
цялата околност, 
се нарушаваше 
от минаващите 
нощни товарни 
влакове, чисто

реподава-
тели са били приети ” за определено време” и са се

танали
друга пък страна, ръководството па центъра 
било длъжно да осигури специалисти за пре
подаването на многобройните нови пред
мети, но това съвсем не било лесна задача. В 
Босилеградска община нямало ” свободни” 
висшисти с изискваните специалности, а

ТРУДНОСТИ - КОЛКОТО ЩЕШ*
Затрудненията при осигуряването на необ

ходимия преподавателски кадър обаче не са били 
единствените мъки на Образователния център 

средното профилирано (насочено) образо- 
” довеждането” иа кадри от вътрешността вание. Условията в училищната сграда не са били 
иа страната било затруднено не само от достатъчно добри и за общообразователното 
голямата отдалеченост па общината, но и от (гимназиално) обучение, а камо ли за специализ

ираното средно образование. С недостатъчни фи
нансови средства н с големи усилия на колектива 
Този проблем е смекчаван в голяма степен, но не 
е преодолян докрай.

Освен това, съставна част на обучението по 
отделните специалности са били практическото

Отчасти

със

малкия бори часове по отделни предмети, 
както и от ” краткотрайността” на някои
специалности.

КАК Е РЕШАВАЙ ПРОБЛЕМЪТ?Момчило Андреевич:
Г. Шукарев, приятелски шарж

тракане се 
чуваше от
далече... Но... 
шумолене, стъпки,

Проблемът с осигуряването на преподаватели 
няколко начина. Посредством 

новооткритите работни места

обучение н производственият труд- 
въпросът е решаван в училищната работилница, 

° но в но-голямата си част тези задължителни 
в тогавашните стонан-

но| е решаван 
| конкурсите за
I обезпечавана една част от изисквания препода-

Паско не дойде... Някъде към зори се чу 
които се приближаваха към нас и сто, че се показаха силуетите 

Пристигнаха уморени, натоварени с пушки и на- 
Шукарев полугласно нареди бързо да се разпредели

италианска ка-

дейности са реализирани и
организации - в Горската секция, Услуга ,на петимата. юрсонал, за някои предмети са прне- 

” подобна или приблизителна”
пателски I 
мами лица с ски

” Автотранспорт”, цеха за производство на 
фикация, докато за други предмети са лпгажн- ЧОрЯП|| „ цсх;1 за Суц,сие па зеленчуци и плодове, 
рани специалисти от малобройните стопански както п п обществените ведомства и институции, 
предприятия и от обществените учреждения и ^ачсството „а тпзи реализация обаче ис винаги е 
институции. По нужда някои "-дупки” са ’закръ- Дш|о ||.) жсла1|ОХО ШШо главно поради две прн-
_________ _____________________________—------ чини. Броят на учениците от трети и четвърти

за конто са организирани

тропи.
товарът и да тръгваме. Получих и аз пушка 
рибица - къса, по-лека от другите и най-добре ми подхождаше, 

и юношеските ми сили.

квалн-

съобразно ниския ми ръст
Отправихме се но посока на с. 

се, а ние бързахме да превалим
наближихме билото, вече съмна, видимостта стана чая- 

: виждаше добре, а ние за
билото. И... изведнъж бяхме

Петърлаш. Ра лшделяваше 
масив. Носклона на високия

когато споменатитеОБЕЗСМИСЛЕНА
КОНЦЕПЦИЯ

клас,
дейности, бил доста голям (през първите години 
на профилираното образование 
рлял 200), а предприятията н институциите били 
малко. От друга страна, стопанските организации 
п обществените ведомства не са имали достатъч- 

възможности да осигурят качествено иракти-

чигелна, градът под нас вече се
нотни наближавахме винаги иадхвъ-иъхтени и 

стреснати от един картечен откос откъм града. Шукарев, ина- 
Самомомент прояви хладнокръвие.

, давайте, не спирайте!”
билото

в тозиче ця вид сприхав,
” Спокойно, още малко остава 

Най-носле накичихме стръмния склон, превалихме
леко злрависнии терен към селото. 1ам 

и отделни оазиси

Въпреки чо образоиатолнито центрове 
били замислени като "снабдители с кадри 
на стопанските предприятия иказа:

ниорганизации, както и на културните, 
социалните, административните и други 
институции и ведомства преди всичко в 

и която работи конкретният 
е обезсмислило 

цялата концепция на сродното 
профилирано образование. Това 
обезсмисляне о било най-изразитолно в 
малките и изостанали сроди като 
Босилеградска община. Защото 
образонатолните центрове са излъчвани 
хиперпродукция от среднисти с
ЗГи™ТвГГпС^ч“иТ°работии 
места. Останалите са били принудени или 
да продължат образованието си, или да со 
народят в списъците на безработните с 
надеждата за работно място, която няма 

со сбъдни дълги години.

но чссио обучение за средношколците.
Но, напук на сложните обективни затрудне

ния, както п на многобройните несполуки в кои- 
профилираното образование, боси-

и ее отправихме
теренът е каменист, с рядка растителност 
о т малки д ъбови горички. Разположихме сс в едва такава

Г/го тук Шукарев прояви испш- 
че той е

и бе
средата, 
център, именно товарешено до останем пелия ден.

ските си командирски функции. Всички знаехме,
СК малката, бъдеща партизанска

изпълнява, но той

цепцнята па
лсградското средно училище и този път е успяло 

голяма стенен имиджа си на авто-командирът и организаторът на
| руна, чс „с овата дума трябва да сс слуша и „кт

„НЮ с „ас разговаряше ^ ^ Тук сс

да запази до
ритстиа образователна институция,

поколения излизали със солидна основа 
полувисшите училища и факулте- 

встоиаи-

от която
младите 
за следвано в
титс, както н за професионална работа 

нестопанските дейности.

ВСС
разбрахме окончателно,

видяхме на снело кон сме. Всъщност всички помежду си Т
познаваха, само мснс трима о т з ях нс мс

и неочакван другар - момчурляк
съобщя чий син съм. Като 

познаваше целият град,

вече

ството II
необикновениятмалко

15-16 години, и трябаше да
името на баща ми, когото

- Следва -им
споменах
задоволих желанието им да узнаят

- Продължава -
кой съм. Александър МЛАДЕНОВ

да им
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ПЕТЪР ТАСАЕВ: 2ЯВЕШШЖ ЕЗШ1 ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

МИГРАЦИЯТА
ОБЕЗЛЮДЯВА

пастир. И и родът останал там н основал село 
Шлнпопик. Това потвърждава, че креп същия период е 
изчезнало и село Помсткопци. От него останало само 
назниписто па мястот о, в което през XX иск се заселило 
семейството Петрови от Драгоиита, а след това и още 
две-три други семейства.

За с ъществуването на село Помсткопци свидетел
стват и данните, според които заедно с добитъка си в 
него се заселили и няколко семейства от босилеград- 
ското село Ножица.

За влиянието на Одоровския манастир в Дсрекула 
свидетелстват и някои топоними. Едно от местата, на 
които пътят от Тр ън к ъм Звоици минава през река 
Ерма, се нарича Ковачев мост, защото там имало мост, 
хан п ковашка работилница. Съществува и местност 
Гръмка страна. Става дума за площи, конто принад
лежали на манастира, обслужван от гр ъцко духовен
ство.

Според Йован Цниич топлика и Знсиолс са регио
ни, ионго са приемали тв ърде малко заселници, поради 
което тон предполага, че тук има кореняци от пред- 
славянското време, като неченегн и други, конто по- 
късно били славянизирани.

След нахлуването на турцнте в този район броят на 
жителите чувствително се намалил. Има сведения за 
преселването на дерскулчаии в околността на Крагус- 
нац. Зайчар, Драгачсво, Гружа, Ясепица..., където се 
заселили стотици семейства.

Основният иомииък на хората в Дерекула несъм
нено е животновъдството. Доскоро тук всяко семей
ство си имаше ионтн, където изкарваше добитъка си 
през лятото. През историята на отделни места ” конт
ите” били грунирани и с течение па времето край тях 
никнали селища - махали и села.

Предполага се, че Знонии е най-старото селище в 
този край. Минералната вода н рудните находища - зла
то и сребро - привлекли основоположниците на селото.

С ъществуват сведения и за преместването на сели
щата от едно място в друго. Освен турските зулумн, 
причината за това често пъти било т ърсенето на по-до
бри пасища за добитъка, както и различните епидемии 
от заразни болести. Известно е, че в резул тат на чумата 
през 1723 година населението в областите между Пирот 
и Трън било драстично намалено.

Има и случаи да са изчезвали дори цели села. В ме- 
ра-Л» на сегашното село Трънскн Одоровци е съществу
вало село Върба, което напълно изчезнало. Предпо
лага се, че то се е намирало в местността ”Село”, къ
дето н сега има останки от няколко рухнали къщи.

Преди известно време в ръцете ми попадна един 
текст, чинто източник, както се предполага, се намира 
в манастира в Дивлянс, недалеч от Бела паланка. Той 
потвърждава легендата за унищожаването на Одоро- 
пския манастир от турцнте.

Одоровскнят манастир, чинто стени се виждаха до 
скоро, е бил на мястото на сегашната черква ”Св. Йо- 

Мущар”. Предполага се, че манастирът е строен 
когато и Погановскпят и че и негов ктитор е била 
Елена Драгаш, дъщеря па Константин Дсянович от 
Велбъжд (днешния Кюстендил) - племенник па цар 
Душан.

Според историческите сведения след като се омъ
жила за императора Манонл II, Елена станала визан
тийска царица. След смрътта на баща си във Влашко 
през 1394 година тя построила манастира Петра в Цари
град, където и самата починала като монахиня Хипо- 
мена.

ДЕРЕКУЛЪТ - Десеткратно по-малко жители, 
отколкото преди половин век

град. Последиците от това се чувстват в почти всички 
разкрити останки от водопровод, което говори, че този краища на страната. Но Дъръкузгьт си има свои специ-

фики:
- Открай време тук е налице аграрна презаселеност.

На мястото на някогашния Одоровскп мапетир са

обект бил добре обзаведен.
В документите за турското преброяване на ”тима- 

рпте” (именията) от 1447-1489 г. Пстачиици се посочва Проблемите са решавани чрез сезонна работа. Мъжете 
като имение в варията Знеиол, а в Ракита имало 10 са отивали на печалба като дюлгери, но семействата им 
домакинства. Записано е, че в село Драгоиита имало 21 продължавали да живеят на село. По-късно те започват

да намират постоянна работа в индустриаята и довеж- 
След изчезването на Одоровския манастир населе- дат в градовете целите си семействата;

- Ускорената механизация на селското стопанство

домакинства.

ннето в Дсрекула се приобщило към Погановския ман- 
стпр и другите многобройни светилища и заветни мес
та, а по-к ъсно и к ъм черквата ”Св. Илия” в Звоици.

Йован Цвпнч посочва, че прп нахлуването на кър
джалийските орди к ъм края на XVIII и началото на XIX ни трудности на крайграничното население (времето на 
век много хора от тези краища избягали в ъв Влашко, ИБ) и го принуждава да мигрира.

- Безогледното унищожаване на вековните гори по

намали и почти напълно премахна нуждата от сезонна
работна ръка.

- Близостта на държавната граница създава различ-

Бссарабии, Банат, дори н н Южна Албания.
Преселници от Дсрекула се смятат за основополож- мали възможностите на населението да допълват семе- 

ннцн на попи села извън гази област. През 1840 година йнмя си бюджет, а цялостното унищожаване на козите 
ог Зелени град в околността на Пирот (Бсровмца) се след II св. война остави по-бедните без условия за
заселват братята Станча (търговец) п Паун (земеде- издръжка, 
лец), а по-късно там се преселва п семейството Ари-
занонцп от Звоици, които едно от децата си дали на лесяването на голите и ерозивни терени с акация, вме- 

.друго семейство. Топа дете по име Младен е първият сто с по-качествени дървета също насърчи преселва- 
засслнпк в Бсровнца, където по-късно идват и Бог- пето на хората от Дерекула. 
дановцп от Звонцп.

- От друга страна и ерозията си взе своя данък. За-

- Затварянето на въглената мина Ерма” в Ракита 
Първите заселници в Барне чифлик са били семей- оказа силно неблагоприятно влияние върху поминъка 

ството Гмптровцп от Поганово, а след тях идват и Вир- на населението, 
чини и Чнричини.

След II световна война няколко семейства от Де- земеделската кооперация, с което секнаха настоява- 
рекула са колоинзнранн във Войводнна. В Старчево, нията й за подобряване на расовия състав на добитъка, 
недалеч от гр. Паичсво през 1946 година се заселват малинарството и изкупуването на излишъка земедел- 
семействата па Пстронис Рашков, Бошко Иванович, ски продукти.
Йован Петрович

ван
- Последният удар стана 1967 г. със закриването на

п Вптомпр Лепоев от Куса врана, а 
по-късно и семействата на Александър Ранчев, Младен тели в Дерекула е само 10 процента в сравнение с преди 
Таков п Светомир Йоцич. половин век.

Миграцията на населението от Дерекула през исто
рията не е предизвиквала особено големи последици.
Процесът но деаграрпзацня и обезлюдяваното получи 
силен размах едвам през XX век.

Постоянно увеличаващата се разлика в жизнения

В резултат на всичко това броят на сегашните жи-

-Следва-
В този текст се посочва, че Одоровскнят манастир 

бил опожарен на 7 юли 1785 година (по 
дар). С една част от жителите игуменът на манастира, 
който оставил записа, през манастира ”Св. Никола” в 
Платнища след три дни пристигнал в Дивлянскпя

ПОПРАВКА
* По грешка на автора и недоглеждане на 
редактора в миналото продължение е допусната 
грешка, че село Паля е в България. Село Паля 
Клисурски край и на югославска територия

новия калсн-

стандарт на индустриалните работници в сравнение със 
земеделците даде силен тласък на миграцията село -

е вма-

Водорабно: 1. Град в Западна България. 5. Печено 
семе. 9. Името на 
латичен,

тиквено
актьора Марппи. 11. Руско име. 12. Смм- 

привдекателен (син.). 14. Отнасящо се до липа. 15. 
Съюз, с който се изреждат възможности. 16. Съюз, означаващ 
условие. 18. Мъжка овца. 19. В книговодството — равносметка. 
22. Лазар Куртеш. 23. Европейски шампионат (съкр.). 24. Мощен 
(син.). 25. Жилещо насекомо. 27. Който е накрая. 29. 11 и 14 
буква в азбуката. 30. Името на българския шоумен Трифонов. 
32. Лна Николич. 33. Радован (гальовно). 35. Който се занимава 
с критика. 36. Насекомо с пъстри и хубави кри ле. 39. Холандски 

(Тиман). 40. Трудова организация (съкр.—срьб.). 41. 
Средновековна турска титла. 42. Името на тенисиста Ноа. 43. 
Името на поета уйевич. 44. Борба с бикове в Исп 
Заплата (срьб.).

шахматист

ия. 45.аг.

Отвесно: 1. Което облечено. 2. Известен белгарадски 
оперен певец (напишете и двете му имена). 3. Бързо съобщение, 
телеграма. 4. Името на белградския театрален режисьор Савии. 
5. Сол (срьб.). 6. Безцветен горящ газ. 7. Италиански футболен 
отбор. 8. Град в Хърватия. 10. Монах, калугер. 12. Пустиня в 
Африка. 13. Радомир Антич. 17. Пиано (мн.ч.— срьб.). 20. В 
Испания - общински старейшини, кметове или съдии. 21. 
Крайморско хърватско градче. 24. Металическо тяло, иапъл- 
немо с взривно вещество. 26. Часовник (срьб.). 27. Похлупак за 
съд. 28. Стотна част от шведска, норвежка или датска крона. 30. 
1 ретият ден в седмицата. 31. Изображение на божество или 
светец (мн.ч.). 34. Хърватска парична единица. 37. Двойка (син.). 
Зй. Албанска комунистическа партия (съкр.). 43. Тихомир Ар-

не е

41 42

Решение на

КТ. 32. ЛБ. 33. Ля. 34. И,,,,.., 35 СИ:,,Г Гш \’ б1 I, .Г',,..Тт'3';1 Ж Че ТЗ Ас. 31. 
45. Арпад. 46. Молив. 47. Ка. ' ' но- 39. Пес. 40. Та. 41. Енории. 43. Куса.м.

14. РХ.

сич.
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СПОРТ ®_ СПОРТ ОПЩИНСКИЯТ СЪД п Дн 
митровград осъди Троянка Стоя- 
|юпа, гражданка на Р България 
На два месеца затвор и условно за 
една година, поради контрабанда 
р!а боеприпаси от различни 
ррн. При митническа проверка ср 
РД вещите й са намерени 500 ку 
ршума.

ИН МЕМОРИАМ

На 10 март 2002 година в далечна 
Австралия починаФУТБОЛ: ПЪРВИ КРЪГ ОТ ЮГО *

ТЕРИТОРИЯТА НА ПИРОТСКИ ОКРЪ^ НА Д-р ЦВЕТАН 
ВАСЕВ

кали-

ЖЕЛЮШАНИ СИГУРНИI Роден е през 1921 год. в е. Славиня, 
Димитровградско, в земеделско семей
ство. Основно училище завършва в род
ното си село, а учителска школа - в 

Пирот, с намерение да стане учител - мечта на всяко селско 
дете. Икономически факултет завършва в София, а магистрира 
и докторира в Икономическия факултет в Белград на тема: 
Алкохолизмът в зависимост от социално-икономическите про

блеми на нашето време". По такъв начин се ориентира към 
науката и икономиката. Пише много за Димитровградския 
край, най-много на икономически теми. Написва студията "Ик
ономическото развитие на Източна Сърбия и Понишавието" 
(Братство, 1970 г.). Съавтор е на книгата "Димитровград 1877- 
1945" (Институт за съвременна история, 1989 г.) на теми, от
насящи се до икономиката на Димитровградско. Автор е на 
студия за изграждането на туристическо-гостилничарския ком
плекс на границата и на още някои студии и проекти за разви
тието на Димитровградска община.

Верен и постоянен сътрудник и читател на вестник "Брат
ство" и списание "Мост", в които обнародва свои статии.

Първата си работа получава в Димитровград, в Околийския 
кооперативен съюз, след това работи в гимназията като препо
давател по математика, а през учебната 1950/51 година става 
и неин директор. В пиротското средно икономическо училище 
преподава математика и счетоводство. От Пирот заминава за 
Белград и постъпва на работа в Министерството на финансите 
на СР Сърбия, а след това става заместник-директор в Института 
за борба срещу алкохолизма и наркотиците и в Клиниката по 
неврология. Пенсионира се в Института. По необходимост и 
особено заради лечение от тежка и неизлечима болест, зами
нава за далечна Австралия, обаче и оттам не престава да се 
интересува за родния си край. Чрез "Братство", което получава 
от нас, се информира за всичко, което се случва при нас.

Участва в освободителната война през 1944/45 година и е 
ранен при Бела паланка.

В периода, когато работи в Димитровград, активно участва 
в политическия и особено в културния живот на града. Свири в 
оркестъра на Г. Гайдарев и ръководи градския хор.

Вечна памет!

ФК Драгош ФК Желюша' 1 : 5 А.Т.

Футболният клуб ” Желюша” съвсем заслужено се класира пъп 
втория кръг от състезанието за родната купа. Отборът "Драган.” бе 
равностоен противник само в определени интервали 
прсмс. През птората

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 22 март 2002 г. се на

вършват 17 ГОДИНИ от смъ
ртта на нашия мил син

......

па първото полу- 
желюшанн превъзхождаха

................ 1" пъп всички елементи на играта. Головете за гостуващия
отоор отболязаха Ненов в 5 и 13, Рангелов в 50, Р. Георгиев в 66 и 
1 рпчков в 80 минута. Почетният гол 
Иоваповнч, който

част па мача

за домакините бс дело на 
мрежата на Стонцев в 35 минута.

ФК '*Желюша” игра в следния състав: Стонцев 7. 5, Н. Георгиев 
7. 5, Джупич 7. 5, Бошковнч 7 (Петров 7), Крумов 8, Стефанов 7. 5, 
I рпчков 8, Костов 7. 5 (Гогов 7), Рангелов 8, Р. Георгиев 8, Ненов 9 (Д 
Иванов 7).

Мачът се игра на 3 март па игрището близо до седалището па ЛТП. 
Наолюдаваха го около 50-нпа зрители при облачно

опъна
•;;

V? ■: ЛшРЩЯ!

и дъждовно време.

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ 
от ДимитровградПОРОЙ ОТ ГОЛОВЕ!
Забравата никога няма 

да ни го отнеме. Поклон 
пред ламета му!

Семейство Стоянови

ФК Балкански" - ФК "Младост" (Мали Суводол) 10:1

Димитровград, 3 март 2002 г. СЦ "Парк”, зрители около 50-нпа. 
Времето — оолачно и дъждовно. Главен съдия — Деян Мнлснковнч от 
Пирот - 8.

Голмайстори: С. Васов в 6, Гюров в 9, 13, 48. Б. Иванов в 22 и 29, 
Рангелов в 31, Е. Иванов в 53, 63 н 69 минута за ” Балкански”, а Папич 
в 54 за "Младост”.

Жълт картон: Пстрович от "Младост”.
ФК ”Балкански” игра в следния състав: Соколов 6, Стойчев 7, 

Стоянов - (Йопановнч 7), Станков 7 (Е. Иванов 8), Марков 7, М. Пейчев 
7, Гюров 8 (Рангелов 7), Мнтов 7, С. Васов 7, Б. Иванов 7 (Тодоров 7).

Балкански без проблеми влезе във втория кръг на състезанието за 
югокупата. Резултатът можеше да бъде още по-внушителен, ако до
макините бяха ио-съобразителни пред вратата на гостуващия отбор.

На 17 март 2002 г. се 
навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 
МЕСЕЦА от преждевремен
ната смърт на нашия мил 
съпруг , баща, син и брат

Димитър Манов

СКРЪБНА ВЕСТ
На 10 март 2002 година в далечна 

Австралия почина нашият скъп и неп- 
режалим съпруг, баща, свекър и дядо

Д-р екк. ЦВЕТАН ВАСЕВ 
от с. Славиня, 

Димитровградско
Поклон пред светлата му памет!

От неговите най-мили: съпруга 
Свиленка, синове Ваня и Миша, снахи 
Гоца и Дикица и внучета Лука, Та

Марко

'ШАХМАТГРЕГИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕН
СТВО ЗА ПИОНЕРИ

УСПЕХ ЗА МОМИЧЕТАТА ОТ ОУ 
МОША ПИЯДЕ"

НЕДЕЛНА ВАСОВ - 
БЕБА

от Долни Криводол, 
живял в 

Димитровград

По този повод ще дадем 
панихида от 11 часа на ди
митровградските гробища. 
Каним роднини, близки и 
познати да присъстват.

Отиде си в момента, ко
гато най-много ни трябва
ше. Никога няма да те заб
равим, ти винаги ще си с 
нас.

В Трупало край Ниш па 3 март се нропеде регионално отборно 
първенство но шахмат за ученици от основните .училища в Нишки 
регион. Участваха представители па почти всички основни училища в 
региона.

Пионерките от димитровградското основно училище заеха 4 място 
в крайното подреждане и се класираха за републиканското първенство,

Успеха постигнаха Саня

ня и

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Д-р екк. ЦВЕТАН ВАСЕВ 
от с. Славиня, 

Димитровградско

Драги брате,
Тежката и коварна болест те изтръгна от 
редовете на нашата фамилия, но знай, 
че вечно ще те помним и тачим в нашите 
сърца като свой, между нас, макар че 
почиваш далеч от нас.

Вечна ти памет!

Опечалени: Димитър, Георги и Берта 
Манови със семействата си

което ще се проведе от 12 до 14 април т.г.
Андонова (спечелила 50 па сто от възможните точки), Анита Накова н
Нелепа Тодорова. __

Пионерите от основното училище Моша Пияде Сашко Андонов 
(спечелил 4 точки от 5 партии), Владика Маноп, Дамир Тошев и Марнян 
Клеков заеха 9 място п не успяха да ” вземат виза’ за републиканското 
пионерско първенство, понеже шансът да участват в нега ое пре- 
доставен на п'1>рпите 5 отоора.

Опечалени: съпруга 
дъщеряДимитринка, 

Виктория, майка В| 
брат Спас със семейството 

си и останали роднини

иктория,

ПЪРВЕНСТВО НА ШК 
ЦАРИБРОД

На 20 март 2002 г. се на
вършват 6 ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила и неп- 
режалима

На 12 март 2002 г. се навършиха 6 
ГОДИНИ от смъртта на моята скъпа и 
непрежалима майка” Балкан” започна първенство на ШК ”Цари- 

12 члена на този клуб.
разположение по два часа за размисъл 

40 минути след това. Първенството се 
общо 11 кръга.

На 6 март в хотел 
брод”, на кос-го участват 

Всеки състезател има на 
плюс

ЛЮБА ПЕЙЧЕВА
от с. Назърица, Босилеградско

Изминаха 6 тежки години без теб, 
мила майко. Ти ми беше най-голямата ( 

живота, благодарение на теб аз

за първите 40 хода

А. Накова йовичич-С. Георгиев отложено, А.
Марков-М.Драганич 1.0, Д. пови и с,тоимс1|ов , . 0.
Аигелакиевич - 3. Иванов рсм , • в Ип1Ч отложено,

ь. Андрич - ^ч Зот“ м. Драганич - Д.

й;.вщщч о = ’., М ллексон - И. Марко.. 0 :1, А. Накова - И. Наков

има

опора в
станах свой човек. Ти беше майка-герой 
и докато съм жив, няма да те забравя. 

Почивай в мир!

Твоят вечно благодарен син Борис

На 24 март 2002 г. се навършват 40 
ДНИ от смъртта на нашата непрежа- 

майка, свекърва, тъща, баба и

ТОДОРКА 
ВЕСЕЛИНОВА 
от Поганово, 
погребана в 

Белград

1 : 0.Партиите от третия кръг бяха играни завчера. С резултатите 
.„е ви запознаем в следващия брой на вестника.

лима 
прабаба

Д. с. СТОЙНА СТАМЕНОВА 
от Долна ЛюбатаВремето е безсилно пр

ед нашата непреходна бла- 
обичаната

се класира за съюзното
по шахмат, което

Каним роднини, съседи и приятели 
да присъстват на панихидата, 
бъде на 24 март (неделя) от 11 
долнолюбатските гробища.

Поклон пред светлата й памет!
От опочалоното семейство Станчеви

която ще 
часа на

къмгодарност
съпруга, майка и баба. 
Поклон пред светлата йнипървенство 

ще се проведе в Баня

5 %ОКя0„И12ТоГиЩиа°възра^.
памет!

конкуренцията на*лионерите от От опечаленото сомойство
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СЪПЛИТКЬЕ
- Знайеш ли, Минчо, кпо йе сьплитка!'
- Лйдс-де, патока зиайе и най-мъиечкото дете...
- Тека -ги се само чини. Я еке целе четиресе године учим 

и записуйем кпо значи сьплитка!
- Че стайеш ли доктур по сьплткье?
- Ма йок! Й<)Н(е кико пьрпооделеш.ц кига ме сьплете 

не мого да стигнем пърп на кросат, сггьгаййед-ьи а па ш та
решил да си записуйем спаку сьплитку.

- Г,-е-е, и?
- Целият жипот, Манчо, йе йедпа голема
- Ма пе думай! , ,
-Може и да мислиш дека съм мърднул, ама ие тека! От

кросат па папамо пазил сьм се от сьплиткье кико гявол 
сгг тьмпян. Очеш, колко и да се пазиш, ске че се паиде 
пекой да ти удари сьплитку и кига се проснеш колко си 
дълг, тьгай чак разбереш дека иекой ти йе ударил съп-

сьм
сьплитка!

литку.
После основното училшце, у онова време, младите се 

беомо полако.чили за младежкьи началници. Яви се до- 
бровольно у бригаду. Видо има изглед да станем ко- 
мандир па чету. Кига там иа сьбранийего дека се решава, 
сви се

"Оьгласъп сьм и я, ама..” Е това "ама" стапуло големо 
планина и -гекьи сви почели да си съвиваго рук1,е-ге.

Но не мого от срамотия, 
от мойо първи комшия, 
че клянка и че се гиегуе, 
цел свет за резила че чуе.
Плюна си на гуменяците, 
на. уз баирите и низ вч>рляците 
едва. се доклъца до Владичхъи ан 
и на гарата заспа како заклан!
По едно време влахо свирна 
и я се сьглам ждимна.
Рипна на железните басамаци, 
па кръз женскьи и мушкьи краци 
на. една душа. улете у купето 
и се замисли с "къеменепю" 
къде да тражим късмето!

НА съгласили само Тимча се дигал и рекъл:

ПЕЧАЛБА кико
За командира турише 'Гимчу! Е, са ми ти кажи пеие ли 
това сьплитка, а?Снеговете испратиме, 

овците поиззимиме, 
а говедата едва. одат 
и гладни пият вода.
Парцалъете ми опра жената 
и гъи на.иуа у торбата, 
на поодешгв се цунаме 
и желни се одгледаме.
По пут идем, па се обгърнем - 
све ми дооди да се върнем, 
да треснем торбата от земята 
и да си останем при жената.

- Па-а-а, може да мине и за сьплитку....
- Слушай по-натам. Па вакултет -гребеше да ми даду 

стипендию. Све идеше глатко, додека пак Тимча пе рекъл 
онова голелю "ама" и он узе сгипендиготу, а я требеше да 
се ва-гим на рабогу и да учим ночам, га да завършим 
нещо. А можео и повече, елем тая сьплитка Л1е коща цел 
вакултет...

Лзча айде да оставилю мене и да погледамо града г ни! 
Сигурно се сечаш за Жилка Стоногуту?

- У-у-у! Кой се не сеча за иьега?
- А зпайеш ли защо га окаю по прекор Стоиогата?
- Па кико деге обичал да събира стоногье?
- Тека йе за пред народ, а баш тия народ му йе турил 

прекорат Стоиогата, оти сгидзал навреме на сви да 
подтури ногу. Погледай куде йе автобуската (даде Господ, 
та не работи), па гумарата, па... и да 'ги не распраям 
повече. У све що йе замърсено и усукано, 'гребе да тра- 
жиш на Стоногуту масло. Ама нали беше голема клечка, 
кой смейеше да не послуша... Теквейе съплиткье су пра
вене иа умни човеци, та они дигоше рукье и се пърснуше 
по белият свет кико ма пастирскье мачкье...

- Чекай бре, па за све що не чини, ти видиш сьплитку!
- Сьплитку па! Айде са ми кажи слуша ли, а може и да

Драган Митов

мтля т&
ПО-АДЕКВАТНО ИМЕ

ПОДГОТОВКА
Па трибуната в Босилеград, па която говори 

земеделският министър Драган Веселинов, чино
вниците бяха повече от селскостопанските произ
водители.

” Администрацията е разбрала, че може да бъ
де отвързана от държавните ясли и навреме се 
готви за селскостопанска дейност”, коментират 
осведомените.

си гледал онядън скупщинуту....
- Слуша, па кво?
- Е, чу ли кико йедън рече дека не му требе културън 

дом?
- Чу. И?
- Нищо страшно! Еве я, дал ми бог здравйе, ютре че 

кажем не ми требе здравън дохм... На некога нема да му 
требе училище, на 'гретога библиотека... И кво 
от нашият град, а?

- А зпайеш ли кво мене не ми требе?
- Кво, Манчо?
- Мене пе хми 'гребе община. Нема община 

данъци, таксе и не знам кво йоще! Ама очу да 
дека на свакога по нещо не требе, ама иа народ требе. И 
куде видиш тува сьплитку, а?

- Сьплитка, кво че йе друго! Кока слушам Тимчу. А и 
йоще да ти кажем: иамножише се много сгоношкье. Не

йедпу чъвеену рабогу да почнеш, ако преди това 
пе пазиш и не побегнеш от сто съплитжье...

- Море знайеш ли, Ванчо,

Положението в Босилсградския край е такова, 
че центърът на общината незабавно трябва да се 
преименува в Босилелеград!

К.Г. в. Б.

че остане

рисува- 6 Дхмигроп

.■ Ще го чуят
нехма

ти кажемШШмоглц ма А/е
може

кажем. Това несу 
сгоношкье, а сплитове. Нали знайеш кво йе сплит. Кига 
газиш реку олтта ти се около 
дълбокото...

кво че ти

ногьете и те дърпне у

- Бабине приказкье!
- Епа и твойте сьплиткье су бабине приказкье!
- Може и да су бабине приказкье, ама су истина!
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