
М' Младенци
С подобна

"въздушна" сват- 
1 бена рокля всяка 

булка би се

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ чувствала лека и
V М 1*4 „ ефирна като 

Ц| перце. Уникалният 
|Н булчински тоалет е 

равен от

ЧГ
^ « >-4 . нап

к Ч > ч ► минивъздушни
н«;ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ възглавници и 500

балона, естествено 
-надути.

, А
»........................

ГОЛЯМА ШПИОНСКА АФЕРА ** к ' ?
■

Случаят Перишич", който разтръсва основите 
съдебните органи, а не в ДОС

на държавата, ще се решава от

РАЗПЛИТА СЕ ШПИОНСКАТА АФЕРА- Очаквам от Момчило Пе- ледните дни можеха да се чуят в 
обществеността, като посочи, 
че са ”

рншпч да подаде оставка на по
ста си ПЕРИШИЧ ПОДАДЕ 

ОСТАВКА
вицепремиер на Сърбия, 

понеже е актьор в шпионска 
афера с необозрими размери, 
която подкопава самите основи

много опасни стремежи
те грижата за държавата да се 
провъзгласи за параноя”.

- Излизането на страната от 
изолацията не може и не смее да 
означава, че държавата преста
ва да бъде държава,-че не съще
ствуват военни н държавни тай
ни и че тези тайни могат да бъ
дат пазарна стока. Държавата 
не може да е на продан, подчер- 

президент, 
коато посочи, че разузнавател
ните служби си вършат рабо
тата п се опитват да стигнат до 
информации, които пито една

* Докато ДСС и цялдта опозиция искат оставката на 
републиканското правителство, премиерът Джинджич 
очаква от югославския президент да освободи шефа на 
военната служба на сигурността Александър Томич

на държавата, каза югославски
ят президент Воислав Кощуни- 
ца на пресконференция във вто
рник.

Кощуница посочи, че става 
дума за дело, ” което най-трудно 
се доказва, но и за дело, за което 
без сигурни улики органите на 
сигурността не тръгват в акция. 
За всичко това е разговаряно и 
на завчерашната среща на дър
жавния връх, когато поради 
процедурални и сигурностни 
причини можахме да видим само 
върха на ледения бряг’*, каза 
президентът.

правителство. В писмо до пре
миера Зоран Джинджич той по
сочи, че в делото, което срещу 
него води военното правосъдие 
няма да се позовава на какъвто 
н да било имунитет.

С оставката на лидера на 
Движението за демократическа 
Сърбия (ПДС) е сложена точка 
само на първото действие в 
шпионската афера, която вече 
една седмица разтърсва стра
ната. На нажежената политиче-

та югославският

отговорна власт не изнася на 
всеослушание.Воислав Кощуница

(На 3 стр.)Той отказа да коментира раз
личните реагирания, които пос

ека арена се стигна до нова 
рязка поларизация. Докато 
ДСС и цялата опозиция искат 
оставката на републиканското 
правителство, премиерът Джи
нджич очаква от Воислав Кощу- 
-----  ” неотложно да освободи”

МИНАЛИЯ ПЕТЪК В БЕЛГРАД

ОТКРИТ МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИ 

ОБЩНОСТИ
ница
от функцията началника на Уп-

Момчило Перишич равата на военната сигурност 
генерал Ацо Томич.

* На откритата по този повод художествена изложба босилеградчани представиха част 
от културното богатство на българското малцинство

Във вторник Момчило Пери
шич подаде оставка на функция
та вицепремиер на сръбското

(На 3 стр.)

В организация на Съюзното 
министерство на националните 
и етнически общности миналия 

Белград беше открит 
център на 

национални общности в

ДОКУМЕНТИ:

ИЗХОДНИ ОСНОВИ ЗА 
ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

петък в
Мултикултурен
всички
Сърбия и Черна гора. По повод 
откриването на Центъра е ор
ганизирана художествена 
жба, на която участват предста
вители на различни национални 
и етнически общности - словаци,

изло-

(На 2 стр.)

румънци, русини и МОБИЛНАТА ТЕЛЕФОНИЯ В 
БОСИЛЕГРАДСКО

ЗАПОЧВА МОНТИРАНЕТО НА 
СЪОРЪЖЕНИЯТА

унгарци, 
българи. Автор на изложбата с 
художникът и собственик на 
галерията 11 Сабка в Ковачица 
Павел Пабка, а на изложбата 
участват и босилеградчани, кои-

то се занимават с определен вид 
изкуство. (На 7 стр.)

За реализирането на тази задача Общинската 
скупщина отпусна заем на МОБТЕЛ

в НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДСБЮ 

РАЗГОВАРЯХА С ПГ НА НДСВ
Очаква се наскоро да започне монтирането на съоръже- 

нриключванс на Босилеград н околните села в мре-
на ОС в

нпята за
жата па мобилната телефония, каза председателят 
Босилеград Владимир Захариев. Поради затруднения, пред

заем и на„ общинската организация на ДСБЮ от Димитровград на 19 март
т.Г.Сс%ЯщнТс^леновТнаПаРламентаРната трупа на НДСВ в Народното събрание

изправен МОБТЕЛ, ОС му е отпусналакоито е
Съюзното министерство за телскомуниокацни заплатила ок- 

26 хиляди динара', така че вече не съществуват никаквиоло
пречки мрежата да се прокара.

-Съоръженията и апаратите са подсигурени 
твърде скоро, може
мобилната телефония, оповести Захариев.

на Р България.
малцинството. Това са преди всичко зд- 

иасслснисто, образоваиис-Ангел Йосифов, но
с иредста- рявсопазваисто

то и икономиката.

на и и е възможно 
сигнал за

Както ни осведоми д-р 
поеме на двучасовите разговори 
кителите на ПГ на НДСВ са обсъдени няколко 

не само българите, но
Димитровградска общи

на
би до две седмици, да получим

(На 2 стр.)
В.Б.проблема, засягащи 

изобщо населението в
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ЮГОСЛАВИЯ И СЪСЕДИТЕ

ДЪРНОВШЕК ИДВА КЪМ 
СРЕДАТА НА АПРИЛ

ДОКУМЕНТИ: ИЗХОДНИ ОСНОВИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

ДЪРЖАВНА ОБЩНОСТ 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
Ний-всроятио към сродиш пи месец нирил слопсиският пре

миер Нпез Дъриопшск ще пристигне ни първо официално по
сещение и Белград, потвърди пред ТЛН10Г държавният секретар 
н ий външното министерство и Люблпн Изток Спмопити.

По неговите думи тогава ще бъдат подписани няколко спо
годби, конто, подготвят експертни групи от Словения и СР Югое-
ЛП1111Я.

1 *ЕС гарантира, че принципите на новото конституционно устройство няма да бъдат 
бариера пред бързото сключване на Споразумение за стабилизация и асоциация

"Споразумение за йринщншше. Споразуме
нието за принципите па отношенията между 
Сърбия и Черна гора в рамките на държавната 
общност подписват участниците в разговорите: 
президентът па СРЮ, подпредседателят на Съ
юзното правителство, президентът на Репуб
лика Черна гора и председателите на правител
ствата на Сърбия и Черна гора, както и Вис
шият представител на ЕС за външна политика 
п сигурност в качеството на свидетел.

"Конституционна харта. Въз основа на 
мнения, изнесени в скупщински разисквания, т. 
е. на основата на скупщински заключения кон
ституционната комисия, чиито членове се изби
рат от скушцшштс на Сърбия, Черна гора и 
СРЮ, пристъпва към изработка на Конститу
ционна харта, най-висшия правен акт на дър
жавната общност па Сърбия и Черна гора. Те
кстът на този акт се приема най-напред от ре
публиканските скунщшш и след това се пре
доставя иа Съюзната скупщина. По този начин 
се потвърждават елементите иа държавността 
на Сърбия и Черна гора, които произтичат от 
сегашното фактическо състояние и историчес
ките права на двете държави.

*Разйоредба за Преразглеждане. След пери
од от три години държавите-членки имат пра
вото да проведат процедура за промяна на дър
жавния си статут, респективно за излизане от 
държавната общност. Доколкото Черна гора се 
отлъчи от държавната общност, международ
ните документи, конто се отнасят до СРЮ, осо
бено Резолюция 1244 па Съвета за сигурност на 
ООН, изцяло би бази валидни за Сърбия като 
сукцесор.

Държавата-членка, която използва това 
право не наследява правото на международно
правен субсктивнтст, а всички спорни въпроси 
се уреждат отделно между държавата-сукцесор 
н новоиастаналата държава. В случай че и две
те държави-членки решат чрез референдум да 
променят държавния си статут (независимост), 
в процедурата за сукцесия се уреждат всички 
спорни въпроси, както това бе направено в слу
чая с предишна Югославия.

Законите за референдума се приемат от дър
жавите-членки, които при това държат сметка 
за международните демократически стандарти.

*Име на държавната общност. Сърбия и 
Черна гора.

*Институции на Сърбан и Черна гора. Ску
пщина, Президент, Министерски съвет и Съд.

*Скуйщина. Еднодомна скупщина при оп
ределена положителна дискриминация за депу
татите от Черна гора. Законите за избиране на 
депутати в Скупщината на Сърбия н Черна 
гора се приемат от държавите-членки в съз
вучие с принципите от Конституционната ха
рта.

жилите-членки.
* Поиска. Войската иа Сърбия и Черна гора се 

командва от Върховен съвет на отбраната, който 
тримата президенти. ВСО решава чрез 

си ио-

Доссга Словения и Югославия са подписали десет споразу
мения за междудържавно сътрудничество в различните области, а 
се готвят и нови за установяване на всестранно сътрудничество, 
особено па икономически план, заявиха и словенското външно 
министерство.

съчиняпит
копсспзус. Новобранците отбиват военната 
пинност на територията на своята държава-чле
нка, при възможност да служат и на територията 
на другата държава-членка, ако имат такова же-ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ДСВЮ В СОФИЯ
ли пие.

•Избора и назначаване. След гласуването иа 
Конституционната харта в съзвучие с предни- 

ироцедура, ще се проведат избори и ще бъде 
учредена Скупщина 
бъде избран Президент на Сърбия и Черна гора и 
членове на Министерския съвет, както и съдии на 
Съда на Сърбия и Черна гора. В органите на 
съдебната и изпълнителната власт ще се осигури 
равноправно представяне па държавите-членки. 
Възможно е да се предвиди ротираие по време на 
мандата. (В министерството на външните работи и 
министерството иа отбраната министърът 
гопият заместник не са от една и съща държава- 
членка и променят местата си след изтичането на 
първата половина на мандата).

В представянето на държавите-членки в меж
дународните организации (ООН, ОССЕ, ЕС, Съ
вет на Европа) ще се осигури паритст чрез ро
тация, а за международните финансови организа
ции ще бъдат установени отделни модели за пред
ставяме. Ще бъде постигнат отделен договор за 
пропорционалната нредставеност на държавите- 
членки в ДКП на Сърбия и Черна гора в чужбина.

Конституционната харта ще бъде предоставе
на за обсъждане в скупщините най-късно до края 
на юни 2002 г.

*Дислокации на съюзни иисшишуиии. Седа
лищата па някои съюзни институции може да бъ
дат в Подгорица.

*Копсшишуциояна реконструкция па държа
вите-членки. В рамките иа активностите по прие
мането на Конституционната харта на Сърбия и 
Черна гора държавите-членки ще извършат про
мени в собствените си конституции в съзвучие с 
Конституционната харта на Сърбия и Черна гора 
или ше гласуват нови конституции най-късно до 
края на 2002 г.

*Икономическа област. Достигнатото ниво на 
икономическите реформи в държавите-членки са 
изходна основа за уреждането на взаимните ик
ономически отношения.

самата(От 1 стр.)
Що се отнася до здравеопазването, договорено е достигнатото 

пиво да се запази и занапред. 'Гова значи, че болните от Димитровград
ско ще могат безплатно да ползват медицински услуги в здравните 
заведения в България, в София преди всичко. Договорено е също да 
се организират краткосрочни едукации па лекари от Димитровград.

Когато става дума за образованието, е професор Дермии1еп, пред
седател на Комисията по образование при Народното събрание, е 
договорено да се запази броят на кандидат-студентите, конто се запис
ват вън висшите учебни заведения в България.

С голямо внимание е обсъдено икомпчеекото положение на насе
лението в общината. За подобрение па сз.щото е договорено през 
втората половина на юип и Димитровград да се организира мини донор
ска конференция е международно участие, с помощта па която да се 
помогне на димитровградската икономика.

По време па срещата между общинското ръководство на ДСБЮ п 
ПГ па НДСВ налице е била политическата поля на НДСВ заедно с 
парламента и стопанската камара да се помогне на населението. В тази 
насока щс се ангажира н новосъздаденото парламентарно лоби п 
подкрепа па българската общност извън 1>'ьлгария, което с ДСБЮ 
осъществява пръв контакт след сформирането си.

Да напомним, че от НДСВ в разговорите са участвали, освен про
фесор Дсрмшпсп, доцент Ворпслав Величков, заместник - председател 
па Комисията по околната среда и водите, Пламен Павлов, директор па 
Агенцията за българите п чужбина, Емил Миланов, експерт в Минис
терството по образование, Силвия Ненчева н Татяна Калканопа, 
пародии представители от НДСВ. От ДСВЮ в разговорите са участвали 
д-р Ангел Йосифов, председател па ОО на ДСВЮ, Нсбойша Иванов, 
зам. - председател на Главния съвет, Драголюб Иотеп, Властимпр 
Вацев, Пнколанча Мапоп, Драган Марков и Роберт Петроп, членове на 
Общинския съвет па ДСВЮ от Димитровград.

на Сърбия и Черна гора, ше

и не-

А.Т.

ВТОРА СЕСИЯ НА НИШКИЯ ГРАЖДАНСКИ 
ФОРУМ

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕМОНТ 
НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПАМЕТНИК В НИШ

Държавите-членки са отговорни за безпрепят
ственото функциониране на общия пазар, 
чително и за свободния трафик на хора, стоки, 
услуги и капитали.

Чрез хармонизиране иа икономическите сис
теми на държавите-членки с икономическата сис
тема на ЕС щс се осигури преодоляване 
ществуващнтс разлики, преди всичко в областта па 
търговската и митническа политика.

И в двата случая ще се държи сметка за ик- 
реформн, конто вече са проведени в 

държавите-членки и щс се приемат решения, кон
то най-бързо ще доведат до интегрирането в ЕС. 
Преходните решения в рамките на съгласуването 
на търговската и митническа политика трябва да 
уважават интересите на държавите-членки.

Европейският съюз ще подпомага осъществя
ването на тези цели и 
процес.

вклго-

*В костницата, намираща се в южната периферия на 
града, са погребани тленните останки на около 35 000 
български войници, загинали в заключителните опер
ации на борбата срещу фашистите на територията на 
предишна Югославия ^Инициативата е отправена към 
нишкото местно самоуправление

На втората сесия на Гражданския форум на Ниш, която се състоя 
миналата събота, ” Масата за националните н етническите общности” 
прие инициативата па редактора па "Братство” Вапче Богосв за ре
монт па ” българския” паметник в този град.

Става дума за костницата, в която са погребани тленните останки 
на около 35 000 български войници, загинали в заключителните опер
ации па борбата срещу фашистите па територията па предпиша 
Югославия в края па Втората световна война. Този сакралсн обект се 
намира от дясната страна иа южния входен път, между Ветеринарния 
център н квартала ”Ледена стена”. Костницата 
примитивна постройка в окаяно състояние п па незаг.радено място, 
която по нищо не прилича па исторически паметник от недалечното 
минало.

Обосновавайки предложението си за ремонт на костницата, Богосв 
между другото изтъкна, че "сърбите и българите не само като балкан
ски народи, по и като народи па бз.дещата обединена Европа трябва да 
изграждат взаимното си бъдеще днес, като се вдъхновяват от 
положителните примери от миналото - от примерите на помирението. 
А именно в нашия град съществува паметник, който 
последното сръбско-българско историческо помирение”.

Участниците в сесията на Гражданския форум на Ниш единодушно 
приеха предложението па редактора па нашия вестник и под формата 
иа официална препоръка го отправиха към градските власти, от 
се очаква не само да създадат необходимите формално-правни условия, 
по и да подемат широка активност по осигуряването иа средства за 
ремонта.

па съ-

ономичсските

Предвижда се механизъм за защита на дър
жавите-членки от надгласуване.

*Президент на Сърбия и Черна гора. През
идентът, който се избира от Скупщината 
Сърбия и Черна гора, предлага състава на Мин
истерския съвет и ръководи неговата работа.

* Министерски съвет. Министерския съвет 
има пет ресора: външни работи, отбрана, меж
дународни икономически отношения, вътреш
ни икономически отношения и защита на чо
вешките и малцинствени права. Компетенци
ите на министерствата би били уточнени до
пълнително.

на

редовно ще контролира този
>

Моделите за осъществяваневсъщност е една на тези цели щс
бъдат разработени паралелно с Конституцн 
харта. опната

Доколкото една от членките смята, 
членка не изпълнява задълженията 
щото Споразумение относно функционнр 
общия пазар и хармонизирането 
митническа политика, тя запазва

че другата 
си от настоя- 

ането на 
на търговската и 

; правото си да 
в контекста иа нро- 

цеса за стабилизация и асоциация, за да бъдат пред
приети необходимите мерки.

'"Съд па Сърбия и Черна гора. Съдът 
ституциопно-съдебна и управително-съдебна фун- повдигне този въпрос пред ЕС 
кция и се занимава с уеднаквяване на съдебната 
практика. Управително-съдебната функция

има кон-

спмволизнра
се въ

рши относно актовете на министерствата към Ми- ЕС дава гаранции, чс ако са изпълнени оста- 
нистсрския съвет. Съдът допринася за уеднаквява- палите условия и критерии за САП (пооисс за стч- 
пето па съдебната практика е помощта па правни билизация и асоциация), договорените принципи 
становища и мнения. Съдът няма институциопна "а конституционното устройство няма за бъзат 
компетенция и има еднакъв брои съдии от дър- бариера пред бързото сключване на Споразумение

за стабилизация и асоциация.

които

К.Г.
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Д?_ЕРД!АПЕРИЩИЧ ...... :шшмПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗ- Е 
ИДЕНТА НА СРЮ ПРЕМИЕРЪТ ЗОРАН ДЖИНДЖИЧКощушща отказа пряко да отгопори па новп- 

иарското питане подкрепя ли искането на подпредсе
дателя па ДСС Драган Мар|ипчапнп, сръбс 
миср Зоран Джинджнч да подаде оставка.

- Не искам
ИСКАМ ОСТАВКАТА НА 

ГКРИШИЧ
ГОЛЯМА

ШПИОНСКА
АФЕРА

кият пре

да коментирам този въпрос, 
Сърбия трябва да 

конссквснцпн, а досега

ноПравителството на понесе 
няма пито една 

цели правителства,

някакви 
такава. В другите страни падат 
каза той.

* От президента на СРЮ Кощуница посках да 
генерал Томич

смени

След договор с членовете па Правителството днес имах среща с 
господин Момчило Псриншч и поисках от него да подаде оставка, за да 
може без препятствия да се проведе следствието н да се установи 
невинността или вината му, заяви на пресконференция във вторник 
сръбският премиер Зоран Джинджнч.

Премиерът сподели, че има впечатление, че целта на целия сце
нарии всъщност е да се хване в примка Правителството на Сърбия 
случаят повече е опит за удар срещу Правителството, отколкото 
стремеж наистина да се осуети изтичането на информации от Гсн- 
сралщаба.

- Трябвало е да се реагира при първите ипдиции, а не да се допусне 
сега функционерите в Правителството да се питат защо 
направили нищо и защо не са реагирали в случая, за който нищо не са 
знаели, предупреди премиерът и подчерта, че през всичките пет месеца, 
през които бил следен Псришпч, самият той не е знаел, че такова 
съмнение изобщо съществува.

От югославския президент Воислав Кощушща премиерът 
Джинджнч попска да смени най-отговорното лице, което е командвало 
цялата операция, а това е началникът па Службата па военната сигур
ност генерал Ацо Томич, позовавайки се на изявлението на президента, 
че и той не бил осведомен за арестуването на Псришпч.

(От 1 стр.)
Между живота и смъртта ма държавата, пие 

избрахме живота, посочи югославският президент
ася до това. че някои държави....... шртиппв фупк- спирайки се върху подписаните неотдавна Изходни

тонери ОТ ДОС ИС онлн осведомени и че става дума «снови за преустрояване па отношенията
за заговор срещу генерал Псришпч, Кощу ница каза, Сърбия и Черна гора. С 
че това не спорно”. Той 
конто в цялата работа 
сигурност

Подчертавайки, че пай-голямата забележка се

между
това оповестихме прек- 

посочп причините, поради ратявансто на дезнитеграцията на пашата страна и 
” намесила” военната |,а Калканите,

и че

се е констатира той. Президентът 
" 3ашото 11 ьрвата следа подсказвала, че Кощуница подчерта, че окончателно потвръждснис 

става дума за военнослужещ п защото става дума за ,,а Договора ще даде народа, чрез своите прсдста- 
ВОСН1111 тапии. Гой отказа да уточни от какъв харак- »итсли в трите скунщнни и оповести, че ще

всички обществени функции, ако Изход
ните основи не бъдат приети от депутатите в 
скушцпннте.

не сасе от-
терм са сведенията, които Першппч тегли оте предавал, а па

Аз стоя зад всички свои сътрудници, каза 
Кощушща в защита па членовете на своя кабинет -

Нсделкович, Градимир Налич, Раде Була- журналистическия въпрос бил ли е осведомен за 
тович н Александър Тиянич, чиито имена през ^,сде,,с™ и» Перишич той отговори, че е знаел, че 
последно време се споменават в медиите. Той "съществува нещо, което ме фрапира” 
посочи, че нападенията срещу тях, конто стигат дори сралщаба ” изтичат” информации, по че за арестува

на Першппч е осведомен след завърщансто си 
от Барселона.

Лиляна

и че от Геи-

до прекрояване на оиографнитс им, идват всъщност 
от определени среди в ДОС и са ” израз на ирими- 
тнвизъм’ . По-логочно би било

пето

ДСС ЗА СЛУЧАЯ "ПЕРИШИЧ"Кощуница подчерта, че в”целия случай ненужно 
е включено и името на един чуждестранен дипломат, 
с който Псрнншч е имал контакти, понеже това не 
съответства па редовната дипломатическа прак
тика”.

критиките да са от
правени пряко на неговия адрес и доколкото 
наистина има причина да се задвижи въпроса за не
говата отговорност, смята Кощуница.

ОСТАВКАТА НА 
ДЖИНДЖИЧ Е МОРАЛНО 

ЗАДЪЛЖЕНИЕПЕРИШИЧ ПОДАДЕ 
ОСТАВКА * Маршичанин: Премиерът е най-отговорен за работата 

на Кабинета

(От 3 стр.) Демократическата партия па Сърбия смята, чс сръбският премиер 
Зоран Джинджнч е длъжен да подаде оставка, след като пред най- 
писшсто държавно ръководство беше дадена пълна информация за 
обстоятелствата при арестуването и задвижване на дело за углавна 
отговорност на вицепремиера на републиканското правителство 
Момчило Псрпшич. 1'ова па редовна пресконференция на ДСС във 
вторник заяви подпредседателят на тази партия Драган Маршнчашш.

щението на ДС се казва, чс Томич 
с подчинил тази сл} 
ко души в кабинета 
Кощуница и в ДСС.

Партията па сръбското един
ство (ССЕ) прецени, чс ” шпион
ската и прсдатслска афера” в сръ
бското правителство е достатъчна 
причина за неговата оставка и за 
нови избори.

Членовете па СПС поискаха

След четири месеца следене, в 
акция па 14 март в мотела ”Ша- 
рич”, продължила само 45 секу
нди, Службата на военната сигур
ност арестува Момчило Псришпч 
и американския дипломат Джон 
Дейвид Нейбор. Военното право
съдие заподозира бившия начал
ник на ГЩ па ЮВ в шпионаж и 
предаване на служебни тайни.

”Докато но съответен начин 
не бъде решем в ъпросът за отго
ворността на генерал Томич, аз не 
виждам възможност за каквото и 
да било сериозно сътрудничество 
по въпросите
сигурност пито с президента 
СРЮ, пито с органите на ЮВ - по
сочва се в писано изявление па 
премиера Джинджнч.

В случая Псриншч предсе
дателят на Демократическата 
тсриатива (ДА) и вицепремиер 
Нсбойша Чович отхвърля какв- 

да било отговорност на ср-

Ако се позове на имунитета си, ние ще свикаме заседание на 
Отбора за сигурност към Скупщината на Сърбия с цел да се 
установи истината. Ако се наложи ще иницираме да се 
сформира и парламентарна комисия, която да разгледа 
отговорността на Перишич и на Правителството на Сърбия, 
заяви Драган Йович (ДСС), председател на Отбора за 
сигурност към Скупщината на Сърбия.

оставка и на президента Кощуп- 
нца, и на премиера Джинджнч. Ко
щуница трябва да подаде оставка, 
защото е подписал споразумение 
за редефиниранс на отношенията 
па Сърбия и Черна гора, а Дж- 
инджич заради ” шпионската аф
ера” па вицепремиера Перишич.

Радикалите смятат, че оста
вката на вицепремиера Псриншч е 
недостат ъчна, а чс оставка трябва 
да подаде цялото правителство.

- Във всяка нормална държава 
оставката на Правителството би 
било нещо съвсем нормално, а 
само в С ърбия па Чорап Джиид-

Оставката би била морално п политическо задължение на 
Джинджнч. Премиерът е най-отговорен за дейността на Правнтсл- 

пеговнте членове. По искане на Джинджнч, без да се изчака

иа националната
рпшпч да подаде оставка и ед
новременно с това да отговарят и 
онези, които са го спипали и шп
ионаж, премиерът Чорап Джпнд- 
жич и министрите п рену 
кого правителство ” 
гражданите, смята председателят 

Изпълнителния отбор на СПО 
Александ ър Чотрнч.

на
ството и
отговора на нравосъднитс органи, от функцията вицепремиер беше 
освободен Вук Обрадовнч и то за много по-незначителна случка, а тук 
етапа дума за защита иа държавния интерес. В демократическите 
страни в такива случаи премиерът дава оставка веднага. Вили Браидт 
напрани това щом като беше обнародвано, че неговият секретар е 
сътрудничил с чуждестранни разузнавателни служби. Сега е шанс да се 

прилагаме европейската практика, каза Маршнчашш.

блнкаис-
унпжават”ал-

на
покаже как

а то и
ъбското правителство .

- Отговорно твърдя, че никой 
в Правителството не е знаел пито 

случай,заяви Чович и до- 
бави, че нападенията срещу Прав
ителството са исотговории и дори 

понеже с тях се задъл-

жнч изобщо ис му хрумва да
в с ъобщение

на-

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ КЪМ ГЩ НА ЮВправи топа, се казва 
па СТС.

за този - Народната демократическа 
иска оставка на цялото 

начело с премиера
ИМАМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАпартия

правителство 
Чорап Джинджнч, заяви нредсе- 

ПДС Слободии Вук-
По повод арестуването па сръбския вицепремиер 

Момчило Перишич, Службата за информиране к ъм 
Гспсралщаба на ЮВ съобщи в събота след обед, че 
са били налице всички предвидени от закона условия 
за арестуването, понеже Псришпч е бил заварен в 
изв ършване на углавно дело, за което според закона, 
може да се даде наказание от пад шест гОднпи затвор, 
без оглед на който и да било вид имунитет.

Генералщабът се обади по повод арестуването па 
Псриншч ”и пласирането на твърдения в медиите за 
нелегалността на постъпката па органите на сигур
ността в Югославската войска” и посочи, че

отбраната па страната.
Според потвърдени информации, 

документи Перпишч е предавал на чуждестранен 
гражданин. По преме иа една такава постъпка иа 14. 
03. в 19,35 часа органите па сигурността са пресекли 
тази нелегална дейност”, се казва в съобщението.

”Органите на сигурността в ЮВ притежават 
доказателства, конто потвърждават основателното 
подозрение, че е извършено углавно дело шпионаж 
по чл. 128, алинея 1 на Наказателния кодекс па СРЮ. 
По решение на Военния съд, някои от 
доказателства могат да бт.даг предоставени 
обществеността”, посочва се в съобщението.

” По-нататъшната процедура е в изключител
ната компетенция на поешю-нрапосъдннтс органи, 
конто са
стйо па отбраната, като орган 
правителство”, се казва в съобщението.

цинични, 
бочава държавната криза. 11ЯКОН от тези

дателят на 
санович.

С т ърсенето си

партияДемократическата 
иска смяна иа шефа на военната 
сигурност генерал Томич.

Момчило Пс-
В съоб-

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВОЕННИЯ ПРОКУРОР
НЯМА СЛЕДСТВИЕ БЕЗ ОТНЕМАНЕ НА 

ИМУНИТЕТА
тези

иа компетентните пачака решение
съюзния депутат Момчило

тя не може да
Военната прокуратура 
ограии
Перишич, понеже 
задвижи следствие. Това заяви 
полковник Никола Петкович.

Той има имунитета иа 
оставка иа функцията

Във Военния съд 
позовава 
военния съдия

относно имунитета иа
докато той има имунитет,

поеиниятпрокурор
” продължително следейки дадено лице и ипдика- 

му дейност, касаеща се за изтичането па 
военни сведения, органите па сигурността

тпвпата
секретни
в ЮВ узнали, че това лице контактира с Момчило под ипгереицинта на Съюзното министср- 

1ш Съюзноточе подадесъюзен депутат, въпреки 
си вицепромиор на Сърбия. Перпишч.

Недвусмислено е доказано, че става дума за под- 
Секул и ч Мнодраг, който е предавал

но сеако Перишич роши да
съобщи това и иа нипосочват, че полковник

Момчило Перишич секретни документи, значими затой трябва даиа имунитета си,
-изследовател.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ДС В БОСИЛЕГРАДНА 17 МАРТ В НИШ

ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

СЪВЕТ
ФОРМИРАН РЕГИОНАЛЕН ОТБОР НА ГСС

За председател на отбора е избран Йован Ристич от Ниш
V.

След кпто бпхп процедени определени срещи- През 1993 година тона беше па,ранят общински 
консултации е всички представители на общнн- отбор па ГСС в Нишки регион, поясни той. 
ските отбори па ГСС , на учередптелното събра
ние се са.браха представители па 18 общискн ор- Югоизточна Сърбия Йован Ристич очерта 
типизации на партията на Горан Свнлниовнч, сокнтс на ба.дещата работа на Рс1 опалили отбор.

формираха Регионален отбор 
Югоизточна Сърбия. Какао бе подчертано

‘Членовете на Общинския отбор на ДС избраха свой 
съвет начело с Новицапетчленен Изпълнителен 

БожиловГлавният координатор па партийните отбори в
на-

Демократичната партия постоянно се увеличава, както 
по броя на членовете си, така и по броя на местните си 
съвети. Затова се налага да се извършат известни промени, 

щс й дада г възможност да действа още по-ефикасно.
общинските отбори да се

за Той особено подчерта ролята па сформираните в 
па рамките па Регионалния отбор стопански съвети, 

конто ще оказват помощ па общинските органи-

конто

събранието, формирането.иа този регионален от
бор, който ще "обхваща” най-голям брой задни на ГСС, особено в общините, къдсто ик-

които
Едно от решенията за целта е в

изпълнителни съвети, беше подчертано на засени ГСС в Сърбия, е необходимо преди ономичсското положение е изключително лошо.
I неговото подобряване е необходимо 

ангажиране не само па специалисти от ГСС, но и
членове
всичко за по-добрата комуникация на партията с За 
изпълнителната власт, разбира се, със силата на

учредят
даиисто на Общинския отбор на тази партия в Босилеград.

- Изпълнителният съвет ще е едно оперативно-органи
зационно тяло, което ще реализира политиката на партията 
и ще дава принос действането на общинските организации,

цяло, да е далече по-ефи-

на всички, които имат желание да помогнат.
За председател на Регоналния отбор на ГСС за 

Югопсточна Сърбия със седалище в Ниш бе

аргументите.
Говорейки за създаването на самата партия, 

съюзният депутат от Ниш Снма Радуловнч от
делно подчерта факта, че много бързо след фор- избран Йован Ристич. 
мнраисто на ГСС в Белград е сформиран и 
Общинският отбор па партията в Димитровград.

следователно и на партията като 
касно, каза председателят му Иовица Божилов, нетрудоус- 
тросн дипломиран геолог. Общинският отбор, пояснява той, 
който наброява 33 души ще провежда няколко заседания 

Изпълнителният му съвет ще заседава

А.Т.

годишно, докато 
винаги, когато има нужда.

Очаква се тези дни Изпълнителният съвет да проведе
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДОС ЗА ЦАРИБРОД ПОИСКА

ОСТАВКИ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА 

МАНДАТИТЕ
първото си заседание.

В.Б.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ДЕМОХРИСТИЯНИ 
ОСТРО КРИТИКУВАТ УПРАВЛЯВАЩАТА 

ПАРТИЯ
На 14 март т.г. в Димитров- титс се игнорират и това във факта, че постепенно 

град ДОС за Цариброд организ- сигурно ще остави големи чистят всички хора на ДОС от
последици. Защо не се говори по съвети, управителни отбори...

Алскса Радев, сксдиректор
пра среща с журналисти, па коя-

ОТБОРНИЦИТЕ НА СГЦ ДА 
ВЪРНАТ МАНДАТИТЕ СИ

то представители на различни стопански п други важни въпро- 
партип от ДОС говориха за но си, например къде щс мине бъ- на Центъра за култура, изтъкна 

дещпят автопът, къде жи липи- факта, че почти три месеца об-ложсиисто в Димитровград.
От всички участници обета- ята, от конто зависи бъдещето щнната не дава никакви сред

ства па Центъра, поради коетона нашия град? Защо не се заии-
проблемнте иа грани- Електроразпределителното

ловката в града - както иконо
мическата, така и нолитическа-

” СГЦ като политическа организация няма никаква отго
ворност. От нея и занапред не трябва да очакваме нищо, 
понеже се видя, че не е в състояние да задвижи никаква 
активност, както в стопанската, така и в извънстопанската 
сфера”, каза в изявление за ”Братство” лидерът 
димитровградската организация на ДХСС Зоран Николов.

Досегашното управление на СГЦ той оцени като катас
трофално и добави:

”От предизборните обещания на СГЦ видяхме, че няма 
нищо. Обстановката в общината от ден- на ден е все по- 
трудна. Стопанството е в пълен колапс. Ако СГЦ продължи 
да управлява общината ни ще стигнем до тотален колапс, от 
конто едва ли ще можем да излезем и затова ОО на ДХСС в 
Димитровград апелира на отборниците на СГЦ да върнат 
мандатите си, понеже това е в интерес на града”.

Пред ” Братство” Николов заяви, че централата на 
ДХСС е изключително доволна от работата на димитров
градската организация на тази партия и оповести, че наск
оро в Димитровград би трябвало да пристигне стопапска 
делегация на ДХПС, предвождана от заместник-министъра 
на търговията на Р Сърбия Петър Прокич.

Коментирайки обстановката в и около местния Център 
за култура, водачът на димитровградските демохристияни 
каза, че тази партия напълно подкрепя активистите на ” От
пор”, както и онези новинари и други работещи в Центъра 
за култура, които идват на работа. Той добави, че за тях 
ДХСС тези дни е обезпечил хуманитарни пакети.

мавамс с
та - бе оценена като катастро- цата, свободната митническа зо- 
фална, което е ” заслуга" на вла
стващия в момента Съюз на средства за бюджетните ннетн- 
граждани "Цариброд”. Вънрс- туции и организации, което ще 
кн настояванпята на ДОС вед- спре много активности. Затова, началника по стопанство, под- 
нага след изборите да се направи за решаването на проблемите писана от Емил Соколов, с коя-

граждан- то се забранява превеждане на 
пари на Центъра. Радев говори 

Председателят иа бившия и за настояванпята на Пирот да

предприятие вече няколко пъти
на? В общинската хазна няма отправя предупреждение за из

ключване на тока. При това тъй 
показа п писмената наредба към на

рсим подкрепа от 
ите”,заяви Алсксов.

договор, ръководителите на тъ 
СГЦ са отказали това и сега за 
катастрофата на Димитровград 
обвиняват ДОС, изтъкна межу Временен общински съвет Си- сформира регионална телеви- 
другото Зоран Петров, нредсс- меон Васов изтъкна, че "наша- 
датсл на ОО на ДС. Той също та най-голяма болка са кратка-

зия и също показа документ за 
това. Той изказа и опасенията 

подчерта, че указанията от Бел- та памет и бързото забрав5шс. В си, че сегашното ръководство 
град по време на първите разго- подкрепа на това той спомена може би вече е дало и съгласие, 
ворп, на които са присъствали п настояванпята иа бившото об- Това означава, че Царибродска- 
прсдставнтслн па СГЦ, за ус- щпнеко ръководство да сформн- та телевизия ще загуби статута 
ловпята за сътрудничество, не- ра фонд за подпомагане на сто- си н ще стане обикновено до- 
завпеимо, че болшинство от тях панството. Тогавашните отбор- ппенищво на Пирот, с което там 
са били в СПС и ЮЛ, ие са спаз- иици от СПС и ЮЛ , сега от ще се съберат и парите, и техии- 
ванп. Веднага започва жесток СГЦ, не позволиха това. Ние ката. 
реваншизъм, вз.прекп обещани- обаче давахме заем п на фпр- 
ята, че такова нещо няма да има. мпте, а сегашната власт ни об- ротизацпя на Димитровград”, 

Изхождайки от това, ръково- винява, че нерационално сме по- напомни Симеон Васов, най-на- 
дството на ДОС за Цариброд е лзвалп средствата. Стопанство- пред бе използван от един димп- 
нолучнло съгласие да сформира то не може само да се избави от тровградчаннн, който в момента 
Стратегически общински съвет, кризата. Правителството на жестоко защитава СГЦ и е един 
с помощта на който да се на- Сърбия е готово да помогне на от авторите иа проекта за ре- 
правп сериозен опит за излизане ДОС и затова ние сме в ежед- гнонална телевизия, 
от кризата. "Актуалната власт невен коктакт с него. После- 
трябва да излезе пред граждан- доватслността на СГЦ е само

Неизбежният термин ”пи-

А.Т.
Б. Д.

ите и да каже какво е направила 
за изминалите 90 дни и какви са 
й плановете. И ако са честни ИЦКО МИЛЕВ, ЛИДЕР НА ОО НА НС В ДИМИТРОВГРАД
хора, да нодадат оставки или да 
върнат мандатите си.” Чиста де
магогия и заблуждаваме на 
гражданите е да обвиняват ДОС 
за катастрофалното положение 
в общината, което е най-бед- 
ствсното за последните 50 го
дини", казаха на прссконфсрсн- 
цнята представителите па ДОС. от л,,де''"тс 11а Димитровградската органи- 

Говорейки за положението в ааЦ"Я "а С1,ъ3ската радикална партия 
общината, Васа Алексов изтък- СРС)'а сега водач "а Общинския отбор 
на, че ” кризата не само в Нова Сърбия, 
стопанството, но изобщо, е На въпРоса "" за“*° е "а"У™ал СРС
толкова остра, че се стигна до- н,явв ОТ|ОВОРИ кратко,
там общинското ръководство да каза се, че Шешел е работил за
разделя на благонадеждни и не- Рс*,,мя ,,а Милошевич.
благонадеждни не само хората, Ммлсв ТВЪР»Ь "с междУ 00 ,|а нс » 
но н фирмите. Напрежението се 
вижда навсякъде, спсциалис-

ГОТВИМ СЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ
Подготвяме се за следващите местни чество, но то е на ниско ниво. Той смята, че 

избори и се надяваме, че на тях ще спечелим коалицията ДОС няма шанс да оцелее и че 
поне 2-3

ни, сиреч, има мнозинство в общинския пар
ламент.

отборнпчсскн мандата”, заяви на следващите местни избори неговата пар- 
пред ” Братство” Ицко Милев, някога един тия най-вероятно ще излезе самостоя-

От друга страна смятаме, че занапред от 
общинската хазна не трябва да се отделят 
толкова много пари за Центъра за култура, 
както това

тел но.
Запознавайки ни със становищата на бе досега. В развитите страни за 

димитровградския клон на Нова Сърбия, културата се отделят 1,5 до 2 на сто от при- 
които според неговите думи наброява ок- ходите на обществено-политическите 
оло 10-ина активисти, във връзка с актуал- общности, а в нашата община дори и до 10 
пата политическа обстановка в общината процента. >
ни, Милев сподели:

”Що се отнася до обстановката

на

ОО на НС също така смята, че броят на
е прека-в мест- работещите в общинските органи 

пия Център за култура, смятаме, че СГЦ лено голям.”
останалите партии от димнтровгрдския има право да назначи директор, понеже тази
ДОС съществува определено сътрудни- Б. Д.партия е спечелила изборите в общината
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СПЕЦИАЛНИЯТ СТАТУТ' НА БОСИЛЕ- 

ГРАДСКА ОБЩИНА КАТО ПОВОД СНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

МНОГО МАГАЗИНИ, А 

КУПУВАЧИТЕ НЯМАТ ПАРИ
НЯМА

ДОСТАТЪЧНО
ПРОГРАМИ

Ако някой ви каже, че от село Градинье до 
Гоин дол има почти 65 магазина, едва ли ще му 
повярвате. Но това е точно. Разбира се става 
дума предимно за магазини с хранителни стоки. 
В самия

650 000 динара от разликата в цената. Тя осъ
ществява едва една четвърта част от тази сума и то 
предимно в магазините в града и крайградските 
села.По време па неотдавнашното си посещение в Босилеград 

министърът зя селско стопанство Драган Веселинов оновсстн, че 
Правителството на Сърбия е решнло с финансови средства от 
Фонда

град има само два специализирани ма
газина, снабдени с електроника, 
топанскн аптеки и няколко магазина

Магазините в отдалечените местни общности 
едва ли и могат да бъдат рентабилни. До тази 
година се правеше някаква математика, с помощта 

която от общинската хазна се отделяха опре
делени средства, за да не бъдат закрити тези магаз
ини. При сегашните обстоятелства обаче не се 
занае какво ще се случи. А каква печалба могат да 
осъществят например трита магазина в Куса врана, 
където има малко над 200 жители или двата магаз
ина в Трънски Одоровци. Да не споменаваме, че в 
Изатовци също има два магазина на триестина 
жители.

Някой може би ще рече, че ако и ”Търгокоп” 
пусне в своите магазини захар на цена, по-малка от 
40 динара, и той ще има оборот. Николов по този 
повод изтъква, че ако всички (даже и частните ма
газини) спазват всички законови предписания (а те 
са еднакви за всички), тогава това е невъзможно, 
тъй като набавната цена е почти равна на тази, на 
която в частните магазини се продава.

Но все докато положението в димитровград
ското стопанство не се поправи, докато хората не 
започнат да работят и да получават определени 
заплати, едва ли може да се очаква хората да паз
аруват повече. Разбира се, основни неща трябва да

две селскос-
с продук

ти за изхранване на домашните животни (три- 
ци, концентрати и пр.). Всички останали са

за развитие да помага Изостаналата 
община. С още няколко други общини 
следователно и 
За да използва

Боснлеградска натя ще нма специален статут, 
предимство при ползването на средства от Фонда, 

това предимно с хранителни стоки и 
(както търговците наричат средствата за пране 
и почистване).

Какъв е оборотът в тези магазини? Велин 
Николов,

”химия”предимство, общината трябва да нма проекти, 
с които да конкурира за отпускане на пари.

Имали Боснлеградска община проект! 
в ьпроса потърсихме от председателя 

харпев.

I н кон са те? Отговор 
на ОС Владимир За-па

директор на общественото търгов- 
предприятне ” Търгокоп”,- Съвсъм е 

„Напредък” ще 
овцефермата си в Радичевци. Има

ско категорично 
твърди, че дпмптровградчани пазаруват все 
по-малко. В подкрепа па твърдението си той 
сочи следните данни: оборотът в магазините на 

Търгокоп” през януари т.г. в сравнение със 
същия месец миналата година е намален с 57%. 
Във февруари т.г. в сравнение с декември ми
налата година оборотът е намален с 67%. Спо
ред Николов това се дължи преди всичко на 
увеличените цени, но сигурно и на факта, че

известно, че предприятието за селско стопанство
изготви проект за попълване и съживяване па

и други иден, по засега други 
проекти нямаме, с конто да конкурираме пред Фонда, каза той, 
като подчерта, че 
овцефермата”.

„голям успех ще бъде ако фондът помогне

Директорът па „Напредък” Милан Господинов 
проектът за съживяване па фермата ще е готов до десетина днн. В 
предприятието очакват Фондът да отпусне средства 
попълване

казва, че

не само за
на фермата, в която могат да се отглеждат 3500 овце и 

500 кози, но и за механизация и изкуствени ливади.
Защо няма други проекти?
Сред тукашната общественост все по-често и по-силно сс чува 

мнението, че един от най-сериозните проблеми за по-нататъшното 
развитие на общината е липсата на способни кадри. Като се има 
предвид сегашната твърде тежка обстановка в предприятията, 
налага се да сс предприемат начинания за реализиране на една от 
двете възможности: да се намерят кадри, които с финансова 
помощ на Фонда да спасят фирмите от по-нататъшно пропадане, .

заплатите в димитровградското стопанство са 
на последно място в републиката. Нищо не по
мага и това, че почти всички стоки в магазините 
на "Търгокоп” са най-евтините в града, а фир
мата работи с минимална разлика в цената от 
само 11,6%. За да може една фирма като "Тър
гокоп” да работи нормално, разликата в цената 
трябва да бъде поне 20%, за което всеки от 
68-те работещи във фирмата трябва да осъ
ществява поне по 8000 динара. Или на ниво на 
фирмата месечно трябва да се осъществят 4

се купуват, но и тях те ги купуват там, където са 
по-евтини. В момента това е магазинчето отвъд 
границата, до което хората си отиват пеша, незав- ' 
исимо от проблемите, свързани с преминаването на 
границата.

или пък да сс изчака те да се приватизират, което за повечето от 
тях ще бъде късно, понеже съвсем ще се разпаднат.

Когато става дума за по-нататъшното развитие на общината, 
сс налага не само да се снасят сегашните фирми, но да сс създават 
условия за откриване на нови, които да ползват съществуващите 
природни потенциали. Пак обаче се налага кадровият въпрос, по
точно казано - проблем.

Като се има предвид всичко това, въпрос е дали сегашното 
общинско ръководство, чиито членове са предимно млади и 
неопитни, може да понесе изключително тежкото бреме. Даже е 
опасно доколкото се опита само да го носи. В случая то няма друг 
избор, освен да създаде едно тяло от специалисти, по-ясно казано 
- един вид стратегически съвет, който да предложи приоритети и 
стратегически проекти за развитие на целия край.

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАНО ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ
* За председател на сдружението е избран Славчо Владимиров, за секретар Гошо 
Митов, а председател на Управителния съвет е Асен Стоичков

На състоялата се неотдавна в Босилеград значителен приход от тази дейност.
- В нашата община съществуват извънредноучредителна скупщина на пчеларите е форми

рано сдружение на пчеларите в общината, от добри природни условия за пчеларство. Благо- 
което се очаква да даде силен импулс в развити- дарение на чистата природна среда, която изо

билства с различни билки и растения, нашите

В.Б.

сто на тоя отрасъл.
За председател на сдружението е избран пчелари 

Славчо Владимиров, за секретар Гошо Митов, първокачсствен мед. Надявам се, че сформира- 
а председател на Управителния съвет е Асен ното дружество ще даде възможност броят на 
Стоичков.

Предполага сс, че на територията
общината има над 100 пчелари, някои от конто сскрстарнят на сдружението Гошо Митов. 
притежават по 30 до 50 кошери и осъществяват

В БОСИЛЕГРАДСКИ АВТОТРАНСПОРТ пазаранапредоставят

БИВШИТЕ ДИРЕКТОРИ 

ВЪРНАТИ НА РАБОТА
пчеларите да се увеличава, като им създава ус
ловия за пласиране на нронзводеатвото, казвана

В.Б.
в Босилеград неотдавна постанови 

анулира решението за уволнение на 
"Автотранспорт"

.♦Общинският съд 
решение, с което
Ивалчо Станчев, бивш директор на 
като същевременно на предриятието наложи да го 
разпредели на работно място, съответно на професион-

В БОСИЛЕГРАДСКИ "ПРОГРЕС

ПРОМЯНА НА ДИРЕКТОРСКИЯ ПОСТалната му подготовка

Станчев е дипломиран юрист. От работа бе уволнен
.... освободиха от директорския пост. Срещу неч о

",Ь,СГГ ......... Д" ..ечалото «а април миналата година подписал
Рангслов, ” грешките му оили

трудовите задължения. На същото 
чиято защита поискал

след като I подаде оставка, а поста временно щеИван Пенев♦Дългогодишният директор 
изпълнява Васко Караджов, технолог в хлебарницатаПО

Иван Пенев, който начело иа” Прогрес” спад работа досега били на неколкогодншна почивка
минимални заплати, няма работа.пение, което

тогавашният директор Стефан 
фалирали като тежко нарушение на 
становище застанал и Управителният

клали- десет години, е единственият директор в и получавали 
общината, който анализирал обстановката в Те се завърнали па работа, ще тряова да нм се 
предприятието си п решил да подаде оставка, подсигури заплата, без оглед, че няма какво да 
Работниците, общо 29, приели решението му, а работят. "Сега те ще са още по-голямо бреме, 
след извършената промила той казва: Един от тях имат лекарски удостоверения, че че

- Досега фирмата, в съсгава на която работи могат да работят на височина, аз не мога да нм
и сега осигуря друга работа, а с трудно и да ги 

”, казва той.

съвет,

СТа” Узнаваме, че в отделно съдебно произподевтво
• II и‘гги пеколкостотин хиляди динара.е наложено да му .аплат ^ ^ ^^ директор иа "Автотранспорт

Драг ан Крумов гсзГ..Ти м"‘”к«. Николов, първият
които върнал на ; „„ректор на предприятието, а
- референтчик по транспорт ......... дългогодишен финансов
вторият - референтчик за ,,г работа в срещу тях бев:е
директор. Двамата бяха <ггс „„радя пензм ълшпвшс

дисциплинарна нр«ЦСДУ1 те^яиятие от работа беше 
” цялата минала година не са

иа предприятието

хлебарницата, ръководех успешно, тя 
стопанисва положително, средната заплата е към уволня

* Изпълняващият и постановил пови, с
Новоизбраният изпълняващ длъжността ди

ректор Васко Караджов, технолог в хлебарата, 
казва, че Пенев, който е дипломиран икономист, 

бъде разпределен на трудови задачи, 
съответни иа професионалната подготовка и 

му. Той обеща, че ще сс подобри

9000 динара, но разбрах, че не съм в състояние н 
занапред дя върша директорската функция.

Той пояснява, че съществуват сериозни за-
в стопанисването. Предприятието щена труднения

няма средства за модернизиране на хлебарни
цата, а конкуренцията от останалите две в града е 

по-остра. Няма пари за поддържане на де- 
сграда, пито условия част от пея да се

раздвижена 
трудови задължения, 
подчертано, че
работили нищо . „„„.„м а прекратих, понеже разбрах, че

.Дисциплинарната ос11„^,11И, каза накратко Крумов, но

СТ“П" ДУМ" “

V, решенията 
референтчици

опита
качеството на хляба, ще започне производство икато все бели почива, ще подобри продажната мрежа и 

опита да намери работа за ” излишната
наловата

продаде, няма средства за съживяване иа сервиза щс сс
за ремонт на возило, а за шестима работници, шссторкп . 
почти всички теисксджии, които поради липса на

В.Б.

В.Б.опи з.гцеиие.
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ИВАН ЛЮБЕНОВ, ЧЛЕН НА ИО НА ОС В 

ДИМИТРОВГРАДКАЗАХА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИИ 

ЗА СЕЛАТА И СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО

ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВ, МИНИСТЪР НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:

СЕЛЯНИ, 

ФОРМИРАЙТЕ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

КООПЕРАЦИИ

В изявление за ” Братство” 
членът на Изпълнителния от
бор на ОС в Димитровград Иван 
Любенов, който е натоварен е 
проблемите на селските местни 
общности в общината, пледира 
местните медии по-обстойно да 
информират за селата и селско
то стопанство.

” Мисля, че е необходимо за
напред местните новинари да 
посвещават но-голямо внима

ва селските МО и на селс
костопанската дейност”, кате
горичен е Любенов.

Той настоя за обогатяване на 
постоянната рубрика за селата 
и селското стопанство в нашия 

а за

панегво, по време на неотдавна
шното си посещение в Босиле
град, когато стана дума за 
възможностите за по-ускорсно 
развитие на селското стопан
ство в страната, следователно и 
в Босилеградска община.

Селскостопанският 
истър каза, че селяните ще нап
равят голяма грешка и пропуск, 
ако не се обединяват в коопер
ации, каго подчерта, че и 
новечето от досегашните зе
меделски кооперации не са ор
ганизирани така, че да имат оп
ределен капитал. По-голям бр
ой от тях са обикновени изк
упвателни станции, а без обеди
нен капитал нищо не става.

нки не отпускат кредити на 
селяните като на отделни 
субекти. Банките ще се съгла- 

- Онова, което бих съветвал сят да отпускат кредити, ако зад 
па селяните е отново да се селяните е кооперацията, която 
обедният и да създават зсмедсл- ще гарантира с капитала си, че е 
ски кооперации. С това покрай способна да ги върне, 
другото ще увеличат шансовете 
си за получаване на банкови д-р Драган Веселинов, миннет- 
креднтн, понеже новечето ба- ър за селско, горско и водно сто-

ние

Това покрай останалото каза мин-

вестник, а когато става дум 
местната РТВ ” Цариброд”В Босилеградска община преди години бяха регистрирани 

няколко земеделски кооперации, от които само 
земеделската кооперация Напредък" в Долно Тлъмино 
прояви определена активност (занимава се с търговия). Тази 
кооперация изисква от едноименното босилеградско 
предприятие за селскостопанска дейност да й върне имотите 
и останалата собственост на някогашната долнотлъминска 
земеделска кооперация. Въпроса обсъждаха съдебни 
органи, а от две години по него разискват" органи на 
местното самоуправление в Босилеград, но досега не се 
изказаха.

ка- Що се пък отнася до Радио 
Цариброд, "министърът” за се
лата в местното правителство 
смята, че то би трябвало да под
готвя дори по две едночасови 
емисии седмично, в които би се 
говорило за събитията в селски
те местни общности и пробле
мите на селското стопанство.

за:
”В телевизия Цариброд би 

трябвало да обмислят идеята 
всяка седмица по един час да от
делят за някоя от селските МО 
в нашата община. Журналисти
те би могли да нравят репорта
жи за това, какви са били селата 
някога, какви са те сега, да пре
длагат идеи за възстановяване 
на селските среди и т.н.”

В.Б.

Б. Д.

ЗОРАН НИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА МЛЕКАРНИЦАТА 
СТАРА ПЛАНИНА : ИЗ СЛУЖБАТА ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА В ОС 

В БОСИЛЕГРАД

МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ ДО 
КРАЯ НА МАЙ

СЪСИПВА НИ НЕЛЕГАЛНИЯТ ВНОС
щност се сблъскахме с нелоялна 
конкуренция. За да се установят 
реални пазарни условия, е необ
ходимо или производителите да 
бъдат освободени от данъците 
върху млечните продукти, или 
пък такива данъци да се въведат 
и за онези, които ги продават на 
пазарите”, каза пред нашия вес
тник собственикът на млекар- 
ницата ” Стара планина” Зоран 
Николов.

Фирмата, на чисто чело е тон 
от димитровградските животно
въди изкупва около 1500 литра 
мляко дневно. Произвежда си-

Порадп внасяне на големи 
количества млечни продукти от 
България и Унгария частната 
млекарска фирма ” Стара план
ина” в димитровградското село

реле, кашкавал и извара, които 
пласира в Пирот, Ниш и Бел
град. В млекарницата работят 9 
души, чиито заплати са твърде 
солидни.

Въпреки намаляването на 
продажбата през последно вре
ме, Николов е оптимист и оча
ква в близко бъдеще нещата в 
тази област да се уредят много 
по-добре. Затова пред ” Братст
во” оповести, че фирмата му на
скоро ще открие магазини в Бе
лград и в с. Височкп Одоровци.

Б. Д.

Искове за получаване на детски добавки ще се приемат не 
до края на март, както беше досега, а до 31 май, до когато ще 

валидността на сегашните решения за добавки,продължи и
съобщиха от Службата за детска защита на ОС в Босилеград.Височкп Одоровци напоследък 

има проблеми с пласмента на Шефът на Службата Малинка Кирилова казва, че това е
продукцията

” Чуждестранните 
продукти, конто контрабандно 
се внасят в страната са със съм
нително качество, но са по-ев
тини и затова средностатистиче
ският югославянин се определя 
именно за тях. Ние, производи
телите на млечни продукти, всъ-

сн. продиктувано от очакваните изменения в законовата регула- 
тива. Поради това все още не е известно кои документи ро
дителите ще трябва да приложат при предоставяне на иск
овете за детски добавки, но, както казва тя, те ще бъдат 
осведомени навреме.

В Босилеградска община детски добавки получават 1216 
деца, т.е. редовни ученици до 18-годншна възраст.

млечни

В.Б.

подхвърлил: ” До замън, бабо, до замън!”
Тогава прокарвали вади и копаели 

златна
БОЖИЦА (3)

руда в Златарщица (Деднчинн,чдо 
Царица), откъдето водата ” 
кюнци” в Перивол. ”Като спомен за това 
време - казва Р. Николич - останало името 
’3латарска вада’, а вероятно и названието 
’3латна Божица’.” Следи от това старо 
рударство останали и в Дарковци, Д. Лис
ица и други места.

В Божица било развито и железодо- 
бпвното рударство, поради което това село 
някога наричали и ” Богата Божица” (през 
нсплодородните години шегобийците каз
вали: "Богата Божица... без жито!”). 
Рудата магнетит се намирала във вид на 
дребни зърна и кристали в скали, които били

шила на

\ ДЕВЕТ ВИДНИ И 

! САМОКОВИЩЕ
*Рудата е отделяна под действието на ме
ханическата сила на водата и затова са от
клонявани по широки вади водите на окол
ните реки

Във връзка с рудодобивната дейност в божишкото 
I землище в далечното минало съществува едно пре- 
I даппс, според което ”от Побиен камик до Божица 
; имало 77 лелейки” (според другата версия на пре-
* данието ”това било по Колуница”). Тези лелейки
■ (люлки) люлеела ”на чекрък” една баба,'която но 
| този начин гледала децата, докато техните майки ко- 
; наели вади. Дотегнало на бабата да люлее люлките и 
I казала: ” Да ми кажете, човеци, ка замине цар Ко-
■ стадии да му продумам.” Той минал на следващия ден
• и бабата му рекла: ” Царе, царе, малечко да ти бйде 
I царството.” Тя се надявала, че царят ще я погуби 
: заради клетвата и така ще я отърве от "пустото” 
: люлеене на люлките, обаче той не я убил, а само й

в миналото Божица имала много злато и желязо, а 
недостатъчно жито. Днес няма нито едното, нито другото

разрушавани под действието на ме
ханическата сила на водата. За тази цел е довеждана 

широки вади цялата вода на Колунишка и Топло- 
долска река. Промиването ставало в големи вирове 
или и поредица (едно под друго) от хоризонтални чаРски чУковс с тегло и до 300 оки, движени на вода),

които били на 2 км под центъра на селото, при устието 
на Топлодолщица в Божишка река. Произведеното 

е закарвано в Кюстендил и други места. 
Рудодобивната дейност в Божица 

пълно през 1855 г.

руда, и разсечен валяк от 100-150 оки, в който да се 
събира течното желязо. Валяците след това били за
насяни (откарвани) при самоковнте (големи

ПО
РУДНИ-

корита по наклонена площ, направена от дъски. Има
ло и пречистване на открито. По-късно рудата топили 
във видни (пещи), конто били 9 на брой: по 2 в Дея
нова и Златанова махала и 5 по течението на Мару- 
щница. Във виднята е слаган ред кюмур, върху 
кратко насечени букови дърва, а отгоре пласт руда. 
Отдолу имало дупка, през която да минава стопената

желязо
е прекратена на-

него - - Следва -
Евтим РАНГЕЛОВ

:....
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ОТКРИТ МУЛТИКУЛТУРЕН 

ЦЕНТЪР НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ И 

ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ

ПОЧИНА ДАНИЛО БАТА СТОЙКОВИЧ
* Сръбското актьорско майсторство остана без още един свой великан.

Макар и тежко болен,

Данило Бата Стойкович до 
последно остана на сцената и 
навсякъде - в театъра, във 
филма и по телевизиятр Бата 
си беше велик и неповторимо 
свой.

Данило Бата Стойкович е- 
роден 1934 г. в Белград, 9 '
актьорската си кариера 
започнал в Югославския 
драматичен театър, откъдето 
беше изпъден, за да доживее 
същински възход в Ателие 
212 и Звездара-театъра. !

Бата беше истински 
професионалист, както и 
неговия Лука Лабан от 
едноименното представление.

ГШ|рж
г

ДИМИТРОВГРАДНародни инструменти от Босилеградско, представени на 
изложбата в Белград

Получихме официална покана да участваме на изложбата - 
заяви организаторът па културно-художествената програма 
Центъра за култура в Босилеград Любен Глнгоров. - Поканиха 
да предложим худои^ествени творби и експонати на творци от 
нашия кран, които да представят художественото творчество 
оългарското- малцинство в Сърбия. За експониране бяха 
предложени творби на двама босилеградски художници-аматьори; 
художествени предмети, изработени от дърво; народни музикални 
инструменти; полилеи от дърво и др. От предложените 
художествени творби за участие на изложбата бяха избрани 
картините на художниците-аматьори Станислав Тодоров и Алек
сандър Захариев - Казмир, експонатите на Иван Василов от 
боснлеградското село Белут, който изработва народни музикални 
инструменти и експонатите на Здравчо Георгиев от Белут, конто 
се занимава с резба върху черешово дърво. Избрани бяха точно 
тези художествени творби поради особения характер, отличаващ 
това мероприятие, т.е. откритата изложба има за цел да покаже 
основните белези и характеристики в културата, традицията, бита

ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА ОТПОРЛИИТЕ 
НАПУСНАХА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАв

III!

Четирмата отпорлии - Никола Иванов, 
й ован Иванов, Данило Воипович и Вельо един от четирмата отпорлии, те са напус- 
Колев, по решение на Общинския съд в нали сградата

Както ни осведоми Данило Воинович,на

веднага след като са 
Димитровград (съдия Бранислав Лукнч), получили решението на съда (един от тях 
напуснаха сградата на Центъра за култура Никола Иванов е в казармата). На нашия

въпрос кой на 15 т.м. в следобедните часове 
на не е допуснал на ИД директора да влезе в

в Димитровград.
С това е прието предложението 

Центъра за култура сградата, Воинович каза, че не знае, ноищеца и се
произнася временна мярка, така че на предполага, че това са или нови членове на 
ответниците, четирмата споменати отпор- ОТПОР, или граждани.

ИД директорът е потърсил от съда влии се налага да напуснат сградата на 
Центъра за култура и да предадат Димитровград да приеме решение, с което

да наложи
на решение по принуда. Кога ще стане това,

провеждане на съдебнотоключовете па упълномощеното лице, с 
което да се създаде 
изпълняващия длъжността директор и на ще реши съдът, 
работниците нормално да ползват сгра- 
дата, се казва в решението на съда._________________________

възможност

ДОМ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ 
КУЛТУРИ

А.Т.

Мултикултурният център представлява един бъдещ дом на 
малцинствени култури в Сърбия и Черна гора. С този 

проект успешно е реализирана идеята на Съюзното 
министерство на националните и етнически общности да 
бъдат представени на едно място културните особености на 
малцинствата.

В ПОМЕЩЕНИЯТА НА КИЦ ЦАРИБРОДвсички

ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМПЮТРИСТИ
” Тследом” Димитровград организира на КИЦ ” Цариброд”. На курсантите са на

разположение десетина компютри, а пре
подаватели ще бъдат специалисти от

В рамките на Мултикултурния център е оформена и една 
библиотека, която освен с литература на малцинствените 
езици е снабдена и с международна литература, 
се до правата и международното положение на 
малцинствата. Центърът имо Интернет клуб, читалня 
за провеждане на кръгли маси, дебати, прожекции, 

и изложби.

обучение на заинтересовани лица за 
работа с компютри, което между другото 
е една от основните му цели. От компе- Димитровград. След завършване на курса 
тептпитс в "Теледом” узнаваме, че по всеки кандидат ще държи изпит н ако бъде 
време на курса (45 часа) кандидатите ще успешен, ще получи определен ссртнфн- 

да научат основни неща за работа с

отнасяща

и зала

промоции

кат за това.
Заинтересованите все още могат да се 

обадят в помещенията на КИЦ.

етническа общност. могат
компютри, правене на основни програми и

или

видни хора от Босилеградски край, които живеят в Белград.
Откритата изложба притежава както познавателен, |лка 

продажбен характер и шс продължи до средата

т.н. А.Т.Курсът ще се проведе в помещенията

на април.
К. Велинова

НОВИНА ОТ "ИНТЕЛ"

НАЙ-МАЛКИЯТ ЧИП НА 
СВЕТА

1Д1ЯЩБОСИЛЕГРАД

ХИГИЕНИЧНИ ПАКЕТИ ЗА 
ДЕЦА 1>>

::.правени ог силиций.
” Ннтсл” щс използва 90-нанометърцата по

лупроводникова литография за производство 
на новото поколение процесори за нсрсонал- 

мобилнн (портативни) компютри. Тези 
процесори имат мощност от 52 гигабитр, което 

от означава, че помнят информация от 52 мнлиоиа 
бита.

социални грижи в Босилеград посредством ху- 
ЕКО в понеделник започна да 

18-годииша

п а I
е 52 мегабита, а еОтделът зя

” г.;»:
във войните

♦Капацитетът му 
направен с 90-нанометърна полупро
водникова литография

ните ивъзраст, 
получат деца

регистрирани 59 деца, които се нуждаят 
Хигиеничните пакети съдържат по

пране, 2 тоалетни сапуна, 1 шампоан <а
20 бройки хигиенични дамски ирспр .

дезинфекционни препарати
миене на съдове.

хигиеничните

нпНай-голсмият световен производител
компания ” Иител”процесори, американската 

успя да произведе клетка за мемориране 
един квадратен микрометър.

По-малкия от една монета чин
в Босилеград са

Най-малкият 8КАМ чип на ” Иител’’ е про- 
изведен във фабриката в град Хнлсбороу в »ца-”Интел” е

направил с 90-11анометъриа полупроводникова 
литография. Той се състои от 55 милиона 5КЛМ 
(ШиМс КипЛот Ассет Метогу) клетки, 
вото му производство 1ЦО започне догодина.

$КАМ клетки от един микрон (микрометър) 
представляват ново постижение в гъстотата Па 
елементите в полупроводниковите изделия,

от помощ.
3 килограма нрах за

кося, две ияети за зъби, 
, 8 бройки тоалетна 

за тоалетни

та Орсгон.
Малките 8КАМ клетки за мемориране оз-

сносо-а масо- иачават пропорционално увеличение цр 
биостта на чиновете, конто ” Иител ще из
ползва за новото поколение микропроцесори.

както и
хартия 
препарати за

Разпределянето
27 март.

пакети ще продължи до
на

К. Велинова
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ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДПО ИНИЦИАТИВА НА АНЕМ

НОВА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
ЕТИЧЕСКИ КОДЕКС 

НА НОВИНАРИТЕ
Управителният съвет ни Центъра за култура в град”, детски маскарад, художествен пленер и 

Босилеград прие вън вторник програма за работа изложби.
В киносалона ще се прожектират филми два 

пъти седмично от момента, в който ще бъде
па центъра през настоящата година.

Програмата за 2002 година предвижда активно 
развитие на дейностите на фолклорния, музикал
ния и драматургичния кръжок, както и работата 
иа относително скорашпия художничсски и ин- дио

възстановена кино-апаратурата.
^Редакторите и новинарите не могат да бъдат членове 
на политически партии, нито да имат връзка с тях

Концепцията на програмата на местното ра- 
щс бъде насочена предимно към информира- 

формациоисп кръжок. пето, а след това към развлекателната и обра-
Любителите на фолклорните танци ще се обу- зователна дейност. Времетраенето на програмата 

чават в четири групи: предучилищна, пионерска, на радиото е увеличено от 10 на 12 *аса, а заплалу
и постоянно излъчване на радиопрограма

Редакторският и етически Кодекс, в чисто изготвяне учпетпиха 
дпасстипа сръбски медни и консултанти за медиите към Оьвета иа 
Г.нропа, трябва да осигури нравила в новинарската професия.

В Кодекса, конто беше 1нпщнран от Асоциацията на незав
исимите електронни медни (ДПКМ) се подчертава, че попннарпте в 
редакторите не могат да бьдат активни членове на политически 
партии или на други групи на интересите, нито пък могат да имат 
мина ирз.зка с тях.

Работещите в медиите трябва да осведомят обществеността ако 
не могат да получат определени информации, мнения или становища 
п косато се стигне до законови или други ограничения, поради които 
дадена информация не може да се обнародва.

Ако някой от участниците ”и приказката” откаже да 
сътрудничи, обществеността сз.що трябва да бз.дс осведомена за 
това.

училищна и младежка, дока го музикалният кръ- вано е 
жок ще работи върху формирането на оркестър, с помощта на софтуер. За да оьде осъществено 
съставен от музиканти-аматьори. Центърът за това, необходимо е да^сс осигурят но доори ге 
култура ще се опита да организира една ”музи- хнически условия за раоота. 
кална школа” на амагьорска основа. За нуждите 

кръжока но живопис е необходимо осигуря
ване па адекватно помещение в сградата на Це- 
нгьра, както н снабдяване на нужните материали.

Фолклорният и музикалният кръжок ще по
дготвят културно-забавни програми, с конто Це-

и извън об-

К. Велинова

иа
ДИМИТРОВГРАДСКИ 

САМОДЕЕЦ В ПИРОТСКИЯ 
ТЕАТЪР

ВЕЛИЧКОВ ЩЕ 
ИЗПЪЛНЯВА ЕДНА ОТ 

ГЛАВНИТЕ РОЛИ

итърът за култура ще се представи 
|цнпата.

Ще се организират традиционните културни 
мероприятия: музикален тобоган, съревноваваме 
между певците-аматьори ” Пръв глас на Босиле-

II главата иа Кодекса, озаглавена ”Правителство, политика н 
политици” шнне, че заплануваната програма трябва да бз.дс 
изл ичена н косато поради каквнто н да било нричнпп определен 
политик откаже да участва в съвместния дебат, като се даде пояс
нение за отсъствието иа участника.

Редакторите п новинарите трябва да се противопоставят на 
правителството в опитите му да осуети нзлз.чпането на ”истории”, 
конто не еа забранени от закона, позовавайки се па защитата па 
националните интереси.

Непременно трябва да се спазват обещанията, дадени на 
източника па информацията, доколкото той поиска защита на идеи- 
тнтета си. Косато защитата па източника на информацията по
дразбира нарушаване па законите или осуетяване на правдата, преди 
да се впуснат в каквото п да било начинание, новинарите трябва да 
се консултират с юристи.

Младежкото студио към Младежкия съвет в 
Пирот ангажира младия димитровградски самодеен 
актьор Прсдраг Величков в представлението ” Час- 

” на Поел Хауард.
Величков вече е сътрудничил с Младежкото 

студио, а зад себе си има няколко забележителни 
младежкия театър от Димитров-

ПоетичноШЯ!Ш&
шии——————— ■ м—— I—— тниживоти

Милка Станоевич
изпълнения и с 
град.

**
Във всеки дом 
място за още един 
има.
Във всяко сърце
иска друго да се настани
да открехне усмивка.
Във всяко око
своето си можеш да видиш 
ако погледнем се 6 очи.
Всяка ръка е фиданка 
размножаването е възможно 
и своеобразно.
Всяка душа е слънце 
на неоткрехнато сърце 
ще изгрее ако почукаме.
Ако дадем само един знак 
на живота 
ще го живеем...

В представлението ” Частни животи” Величков 
ще изпълнява една от главните роли. Премиерата 
се очаква през средата на следващия месец. Както 
ни информира Величков, стазн пиеса Младежкото 
студио би трябвало да гостува и в Димитровград.

Б. Д.
СТОП ЗА МАФИЯТА

Главните и отговорни редактори в медиите в Сърбия се 
договориха медиите ежедневно да обнародват текст с 
призив за защита на новинарите в борбата против 
мафията.

Текстът гласи:

Занапред новинарите в Сърбия няма да плащат 
най-голямата цена заради безсилието на обществото да се 
справи с мафията.

Всеки случай на убийство, закана или изнудване на 
новинар трябва да бъде решен по спешна процедура.

Убийството на новинар ще се третира като убийство на 
съдия или полицай.

Новинарите трябва да имат специална защита, когато са 
застрашени заради писането си за организираната 
престъпност в Сърбия.

Въпреки всичко, новинарите и занапред ще пишат и ще 
публикуват проучвателно-аналитични текстове и с това ще 
подпомагат борбата против мафията.

Новинарите са длъжни незабавно да предупреждават за 
всяка закана, да осведомят обществеността и полицията.

Новинарите ще тачат духа на солидарност и съвместно ще 
отстояват достойнството на професията и собствения си 
Кодекс.

Държавните органи трябва да открият имената на 
поръчителите и извършителите на убийствата на 
новинарите Славко Чурувия и Милан Пантич.

Силен вятър неотдавна 
неотдавна разби част от 
стъклената входна врата 

на димитровградската галерия.

Според ръководителя на галерията 
Димитър Илиев, става дума за т. нар. 
каляно стъкло, което е много скъпо. 
Както узнаваме, разходите ще бъдат 
поети от застрахователно дружество 
"Дунав".

Щастие е, че в момента на злополуката 
близо до вратата не е имало хора.

Б. Д.

ДОКТОРЕ, КАКВО МИ Е?

ПОДРАНИЛАТА ПРОЛЕТ НИ ДОКАРА 
ГЛАВОБОЛИЕ И ПРОБЛЕМИ С 

КРЪВНОТО
* Сезонната умора - сигнал, че имунната система изнемогва и се нуждае от подкрепа

Рязкото затопляне и колебанията в темпера
турата в първите дни на март ни докараха гла
воболие и промени в кръвното.

Преминаването на атмосферни фронтове, 
възходящите въздушни течения и големите 
разлики в метеорологичната обстановка се 
отразиха неблагоприятно на здравето. Хората 
страдат, защото сутрин температурата е 8 
градуса, а но обяд 20. Колкото по-резки са тем
пературните амплитуди, толкова по-нзрйзени са 
оплакванията. Югозападният вятър, който духна 
тези дни, също допринася за страданията на 
хората със сърдечно-съдови заболявания. Хипер- 
тоциците регистрираха колебания в кръвното си 
налягане.

Пролетна умора се изписа по лицата, а липсата 
на витамини се усеща по лакомите погледи, с 
които гледаме към всичко зелено.

Друга проява на характерното за сезона 
изтощение е непрекъсната сънливост и липсата 
на желание за работа.

Умората е единствената защита иа организма,

обясняват физиолози. Тъканите гладуват 
тамннн и минерали, а • имунната система 
изнемогва. Това се случва, защото вътрешният 
ни биологичен часовник е

В Кодекса се препоръчва неофициалната информация, 
получена от даден източник, да не се употреби така, че да разкрие 
ндснтитста па този източник.

Редакторите п новинарите би трябвало да се постараят факто- 
графското информиране ясно да се разграничи от изнасянето па 
мнения, непременно трябва да се посочват н осъдят речта иа ом
разата, нарушаването на човешките нрава и всеки вид дискрими
нация.

за ви-

прииуден да смени 
ритъма си и да влезе в синхрон с по-голямата
продължителност на деня. Американски учени 
доказаха, че в този период жените 
чувствител

са по
ни и по-трудно се адаптират към 

капризите на сезона. Оргаиизмът им реагира 
болезнено, те стават раздразнителни 
ги мъчи безсъние.

Политическите програми, без оглед па топа дали са платени или 
безплатни, трябва да са ограничени строго в медията п правилно 
разпределени със задължителното обозначение. В Кодекса се 
посочва, че всички видове платена програма трябва да бз.дат ясно 
подписани II обозначени.

В опази част от Кодекса, която се касае за електронните медни 
се иренорьчва да се избягва употребата па стереотипи и под
ценяване. Телевизията трябва да посвети особено внимание на 
употребата на архивни материали, а ако се излъчват сцени за 
масакз.р, това трябва да се оповести предварително.

На всички медийни къщи и новинарски сдружения АНЕМ пре
поръчва сами да подготвят механизми, конто да осигурят спазването 
на Кодекса н реагиране в случай па нарушаването му.

и по-често

Умората се дължи на липса на белтъци и ви
тамини. Храненето през зимата ни лишава от тези 
полезни храни. Затова не забравяйте, че всеки 
ден трябва да се изяждат 50 г сирене, 2 яйца, 500 г 
мляко и 180 месо, съветват диетолозн. Ако 
храната е бедна на желязо, това рязко ще 
хемоглобина в кръвта. Това е молекулата, която 
носи

понижи

кислород до всички клетки в тялото, 
включително и до мозъка. Когато тези 

не дишат”, умората е най-силна.
клетки
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ГЕОРГИ ШУКАРЕВ 

ИЗВЪН МУЗИКАТА
(Спомени па Райко Соколов)

ТАКА ГО ПОМНЯ АЗ
В горичката Шукарев не постави 

се оглеждаме и ослушваме г 
съмнителна ситуация да залягаме 
така седяхме в гъстата

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (16)часови, но нареди да 
на всички страни и при 

със заредени пушки. И ЗА ТРЕТИ ПЪТ - КЛАСИЧЕСКА ГИМНАЗИЯчаст на горичката, разглеждахме 
оръжието си, поделихме патроните. За щастие и за моята 
карабина се намериха патрони - дебели, къси с овална 
форма на върха.

Богдан Личев - обущарят, служил в българската армия 
като картечар, физически силен, със стабилна походка и 
изражение на добряк, се зае да 
Взе карабината, насочи я 
н ги сложи в магазина на

След шест десетилетия изключително успешна дейност босилеградската гимназия е попад
нала в една контрадикторна ситуация: гимназиалната сграда ще бъде надстроена и ремон
тирана, но е голям въпрос ще оцелее ли гимназията

рез 1990 г. е гласуван нов Закон за средното училище проявили желание да продължат обра- 
образованис и възпитание, с които официално и зованието си в гимназията. Затова през лятото 
окончателно е прекратен несполучливият скенери- приемният изпит е бил гореща тема 
мент с профилираното образование, който

ме запознае с оръжието.
под ъгъл нагоре, взе 5 патрона 

пушката. С удар но затвора 
напред зареждаше, а чрез дърпане назад изваждаше па
троните, които падаха от дясната му страна.

Аз наблюдавах внимателно. Той

не само за
е учениците, но и за гимназиалните ръководители и 

както и за ръководството навършен в продължение на около 15 години. Според преподаватели, 
новия закон системата на средните училища е кон- общината - под въпрос е било съществуването на 
цнпирана върху стария добър” опит от времето гимназията! Тази заплаха за единственото босиле- 
преди Шуваровата реформа, така че образовател- градско 
ннте центрове са трансформирани в обратната допълнителни усилия в рамките на подготовката на 
посока н са ставали общообразователни или спе- учениците за втория записвателен срок (преди 
циални средни училища. началото на учебната година) и не е била тъй израз-

Същевремснно новите-стари средни училища са ителна през следващите учебни години, 
освободени от догмите на ” научния социализъм” Въпреки че през последното десетилетие на ми- 
(комунизма) и е направен опит образователният налия век проблемът със старата и нефункцион- 
процес в тях да се освободи от ненужното идеоло- ална училищна сграда се изострил до крайни пре- 
гизпранс и да се базира върху постиженията на дели, той все пак не е бил заплаха за по- 
съвременната мисъл в естествените и обществените нататъшното съществуване на гимназията в 
науки и да се приспособи към новите условия в Босилеград. След многобройни оплаквания, молби, 
обществото.

ми подаде пушката и 
ми обясни как се държи, кое как се казва и ми каза да 
повторя същото, което той преди малко направи. Малко 
неспокоен, започнах да повтарям нужните манипулации. 
Той остана доволен... Първият урок е даден! Тук от разго
ворите разбрах за акцията през нощта.

Шукарев бил осведомен, че в желюшката община се 
съхраняват 12 пушки, дадени от властите на общината за

средно училище е отстранена с

защита от нападение на партизаните и други опасни за 
властта случаи.

...Групата начело с Шукарев наближаваше и по 
указание на същия всеки заемаше определено място. 
Наоколо цареше тишина, Шукарев отиде до вратата, 
почука и съобщи на полицая да не се съпротивлява, 
защото общината е блокирана. Полицаят отвори вратата, 
Шукарев даде заповед всички да дойдат при него. Поли
цаят се предаде, даде си и оръжието. Нападателите 
влезнаха и се отправиха към стаята със съхраненото 
оръжие. И тогава стана гаф, който предизвикваше смях у

дописки и заключения през 2000 г. е започнало над
строяване и ремонт на любимото на много боснлс-ТРЕТОТО ПОСТЕПЕННО РАЖДАНЕ градски поколения гимназиално здание и както

Така е започнало третото постепенно раждане на неотдавна заявиха от строителиото предприятие 
класическата гимназия в Босилеград. ”Изградил”, което е изпълнител на ремонтните

Трансформацията па дотогавашния обра- работи, ако Министерството на просветата осигури 
зователен център е била най-лесна в първите два необходимите финансови средтства, ремонтът ще

приключи до началото на учебната 2002/2003 г. 
Друга реална опасност обаче много лесно може 

са да закрие босилеградската гимназия след твърде 
успешната й дейност в продължение на повече от 

и шест десетилетия. Става дума за непрекъснатото 
намаляване на броя на учениците, което е една от 

на най-тежките последици от рязката и непрекъсната

класа, понеже и в профилирането образование те са 
имали общообразователен характер (т. нар. общи 
основи). Трети и четвърти клас обаче

всички, когато си спомняха и преразказваха за случая. 
Всъщност, когато Шукарев взе оръжието от полицая и 
даде ” заповед” всички да атакуват вече отворената врата 
на общината, а един да остане при ”картечницата”, 
тогава Б. Личев недоразбрал смятайки, че вътре има лека 
картечница, юрна се запъхтян и пита къде е карт 
цата, без да съобрази, че това е заблуждаваща ” врага” 
заповед. Г. Ш. тогава се ядоса, а само му посочи стаята и 

”давай при пушките”! Полицаят стоеше встрани

възста1ЮВ5шанн след постепенното закриване на 
природо-математическата, икономическата 
машинната специалност.ечни-

В рамките на този процес ръководството 
училището отново е било изправено пред проблема миграция на населението от Босилеградския край.

”технологически излишък”, който е Миграцията започнала да набира скорост през 60-те
и 70-те години, но намаляването на броя на

с т. нар.
каза решаван в съзвучие с реалните възможности и зак-

предписания. За някои предмети е било учениците започнало в началото 80-те години - вед- 
необходимо да бъдат осигурени нови прено- нога след рекорда от 606 ученика (за периода, в 
давателп, квалифицирани за преподаване в общоо- който гимназията е раоотила като четнрикласно 
бразователните средни училища. Така че през средно училище), 
първата половина на 90-те години в гимназията са непрекъснато, броят на учениците през следващите 

работа Снежана Стаменова, Весна години бил голям и затова никой не обръщал вни
мание на този проблем. През 90-те години обаче

уплашен, наблюдавайки как невъоръжени с нищо хора 
община. Шукарев отчиташе 

картечницата” не бил предви-
оннитс

нахлуват в поверената му 
пропуска, че тоя трик с 
ден, а го приложил в последния момент. Спомняйки си 

комична картина яда му минаваше постепенно 
неговия смях не се присъедини към смеха на

но Ш. за да

Въпреки че намалявал
цялата
докато н
другите. Личев малко се чувстваше засрамен, 
сложи край на историята обясни, че има моменти, когаго 
трябва да си служим с хитрости и ние помежду си да ги 

оставим на бъдещата ни

приети на
Карайошкова, Стефан Димитров, Станислав То- 
доров, Даика Тончева, Раде Спасов, Ясмнна Тасева, проблемът изпъквал във все по-остра форма, така 
Митра Симеонова, Валентина Христова, Вера Сто- че през юбилейната за гимназията 2001 г. броят на

гимназистите спаднал до 214 (горе-долу но 50 
ученика във всеки клас)!?

Тъй като населението в Боснлеградска община

разбираме, но нека това да 
дейност. Повече никой не спомена за тази случка...

разговаряхме (разбира се аз само 
, повечето смешни историйки, 

... Ето ти и друга беля! Около 10 
шумен мотор кръжеше 

точно над нашата горичка.

ева и Любинка Григорова.

МАЛКИЯТ БРОЙ УЧЕНИЦИ - 
РЕАЛНА ЗАПЛАХА

И така седяхме и
продължава да намалява, перспективата на гимназ
ията съвсем не е блестяща. Дано не се сбъднат най- 
черните прогнози!

слушах) за различни неща, 
пушехме и се ослушвахме 
часа

Една от най-важните 11011111111 в работата на гим- 
бил квалификационният (приемен) изпитсутринта един самолет с 

ниско и прелиташе 
” Щорх”,

назиятас
за записване на ученици в първи клас. Първият 
такъв изпит в ” третия живот” на босилеградската 
гимназия с проведен през юни 1990 г. и е останал 

изключително слабите резултати па

- Край -доста 
Беше от типа се използваха закоито Александър МЛАДЕНОВ
разузнаване и правене на снимки в българската армия 
време ма войната. При неговото наближаване, плътно 
прилягахме иа земята, а при отлита,.ето му - сядахме. Но 

Р много прелиталия точно над главите ни.
гледайки го от долу яспо да различим долната 

.. Най-сетне самолетът

но

запомнен по 
учениците, РЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА: Сериалът за юби

лейната годишнина па босилеградската гимназия е под
готвен въз основа на ръкописа па г-н Александър Мла
денов за монография на училището. Разбира се, ръ- 

пзобплетва с "безброй” статистически данни

основноконто след завършеното
той направи 
Успявахме

- колесарите, знаците.
неспокойни мълчаливо се поглеждахме

мисъл дали няма
му част 
изчезна. Ние конисът

и други сведения за дейността па гимназията през изтек
лите 60 години, но поради спецификата па журналнс- 

ссриал много от тях не станаха в 16-те про-

11Нсече.геп,еиаграппича„ага1)1|1пат1 ^ д

време поглеждахме 
... По едно време из-

по лицата
между картечната

самолет. От време
към Шукарев, ио ^^'"Йбяепявайкимупещо 

сяи„ от иа,и„= я -ряи ,ид |(я чо11ск от градя и
. След около час и половина 

посрещна, пак кратък 
на вечерния здрач, 

. После

връзка 
появилия се

тпчсскпяна
движения на поредицата.

Приключвайки сериала, редколегията на "Брат
ство” се надява, че той няма да бъде единствената про
ява за отбелязването на юбилея. Гимназията е изиграла

вика 
тихо. Милко се 
тръгна ио 
Милко се

посока на селото 
завърна. Шукарев го

/п м ц>\и тишина в очакване разговор и н.ж пои „лсзсм в селото
когато тРяб,;Я"кТьРт’ трябвало да се срещне с един 

„X , „„ родей в това село, сътрудник 
ог '"I ’ . Но срещата не стапяла...

изключително голяма роля в живота па много иок- 
Босилеградско и е заслужила едно достойно 

нейната шестдесета годишнина.
олеппя от
озпамснуванс па 
Именно затова призоваваме роководствата на гимназ
ията н общината, както н просветните пласти в Репуб
лика Сърбия да ие забравят юбилея и да го отбележат 

• достойно, включително п да издадат монографията
разбрах* че 
евакуиран
съпротивителното движение

на
ВЪПРОС ЗА БЪДЕЩЕТО: Ремонтът на 

гимназиалната сграда ще бъде завършен, но ще 
оцелее ли гимназията?

III)

г-н Младенов.
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СПОРТДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ СПОРТПЕТЪР ТАСЕВ:

ПОМИНЪК В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ЮГОКУПАТА

ФК БАЛКАНСКИ ФК 
МЛАДОСТ (ПОЛСКА 

РЪЖАНА) 2 : 1

фЩ.Недостатъчните обрпбот- 
иасми площи и Дерекула не са 
били и състояние да обезпечат 
поминъка на населението. Ек- 
с геннишото жннотнот.дстно - 
малко овце, но някоя коза и 
2-3 говеда, колко е имало 
почти всяко семейство - също 
така не е давало необходимата 
печалба, поради което жите
лите в този район са търсили п 
други полета за обезпечаване 
па помин ъка си - от миньор
ството в Руй до дюлгеретвото.

Земеделието също е ексте
нзивно. Отглеждани са главно 
традиционните житни култури 
(овес, р ъж, ечемик, леи и пше
ница), а по-късно в но-ннзкнтс 
предели и тютюн и слънчоглед, 
докато в района на Кучи дсл.
Ракита и Пашушковица е имало благоприятни 
условия за производство на картофи.

Планинският терен е неблагоприятен за 
прилагане на агротехнически мерки, така че 
всичко е вършено на ръка или са използвани 
животни, най-често - говедата. С намаляването

В рамките на състезанията за Купата на Югославия футболис- 
"Балкански” победиха симпатичния и жилав отбор натитс па

” Младост” от Полска Ръжана с 2 : 1. Победата бс осъществена 
още през първото полувреме, когато димитровградчани вкараха 

Гостите намалиха резултата чрез бърза контраатака 
” Балкански” пропусна да реализира

двата гола.
през второто полувреме, 
дуела през втора 

"Младост”.
Голмайстори за 

Александ ър Станков в 36 минута,

га част на мача, благодарение на отличния вратар
на

"Балкански” бяха Браиислав Иванов в 7 и 
гостите Боривое Игич в 58

минута.
С тази победа ” Балкански” се класира за третия кръг на Ку

пата на Югославия.

а за

ГРЕБЕН ПЛАНИНА: Някога Ерма е карала златоносен пясък

ШАХМАТ: ПООТДЕЛНО ПЪРВЕНСТВО НА 
ШК "ЦАРИБРОД"

ИВИЦА МАРКОВ - 4 ТОЧКИ ОТ 
4 МАЧА

' хляб), а по-качествени грънчарски изделия са 
се купували в Бусаница (България) и в Пирот.

Твърде рядко в тези краища е купувано 
брашно, а жито и царевица, което 
водениците, какпито е имало по теченията на 
Ерма, Блатъшпица и Кусовранска река. Един
ствено братята Тоцеви в този край са 
мелница с хоризонтално двигателно колело.

е мляно в ъв

имали През миналата седмица се играха партиите от третия и чет- 
ноотделното първенство на ШК "Цариброд . Ето

на броя на жителите постепенно намаляват и 
обработваемите площи. Отначало някогашни
те ниви са използвани за получаване на сено, а 
впоследствие тс потъват в бурени н трънаци.

Поради екстензивното производство в Дс- 
рскула никога не е имало по-значителни паз
арни излишъци. Главно са се продавали дома
шни животни, кюмур и някои други занаятчий
ски издели незначително количество млечни 
продукти - сирене п кашкавал, както п д ървес
ина и дърва за огрев. Пазарните излишъци 
главно са изкупували търговци от София, Пи
рот и Трън, конто тук са донасяли сол п пет
ролен.от Влашко.

Дълго време Дерекулскпят район е останал 
изолиран от процесите в по-развитите краища. 
Индустриален текстил е започнал да се изпо
лзва сравнително по-късно отколкото в окол
иите краища, защото жените главно сами са 
плели п тъкали за задоволяване на нуждите на 
семейството си. Известните Тасинп валянпцп 
във Ветрен работеха до преди десетина години.

Поч гп във всяко село е имало занаятчии на

въртим кръг на 
резултатите:

И. Наков - Б. Андрич 0 : 1, И. Марков - А. Накова 1 : 0, Д. 
Йовичич - М. Алсксов 0 : 1, А. Ангелакиевич - Н. Драганнч 1: 0, 
В. Игич - С. Георгиев 1 : 0, В. Стоименов - 3. Иванов 1: 0.

Б. Андрич - 3. Иванов 1 : 0, С. Георгиев - В. Стоименов 1: 0, Н. 
Драганнч - В. Игич 0:1, М. Алексов - А. Ангелакиевич отсрочено, 
А. Накова - Д. Йовичич 1 : 0, И. Наков - И. Марков 0 :1.

След четири изиграни кръга на 
с 4 точки. След иего е Владаи Игич с три точки и една отсрочена

МИННО ДЕЛО
Съществуват исторически сведения, според 

които в полите па планина Руй е имало на
ходища на злато и сребро, конто били прер- , 
аботвани в примитивни леярни, чннто оставки 
п днес могат да се намерят. В източните 
склонове на тази планина, в местността Милин

мина. За

таблицата води Ивица Марков

дол и днес съществува активна 
миньорството в Дерекула свидетелстват и ня
кои топонпми: между Син и Голо бърдо се 
намира местността Рудни камнк. Освен това, в 
мерите на селата Звонци п Ясенов дел се нами
рат ями и сгурия от претопена металодобивна

д.с.среща.

Благодарност към спонсорите
В края на миналата седмица се проведе годишно събрание на 

димитровградския клуб на радиолюбителите. Приет бе отчет за 
работата през миналата година, програма за работа през тази година 
п други документи, предложени от ръководството на клуба.

През 2001 са адаптирани помещенията на клуба, набавен е 
компютър, прпнтър, две мобилни антени, стълби, четири УКТ ан
тени. Членовете на клуба са участвали в няколко състезания, на

руда.
Подобни останки в южната част па Стара 

планина н в околността на Пирот и Димнн- 
тровград е открил и д-р А. Гигов, а има и пре
дания за изпиране на злато в река Ерма. Едвам 
с откриването па мината "Ерма” (за експлоа
тация па въглшца) в Ракита (1927 г.) миньор
ството получава по-забслежнтелиа икономи
ческа роля в Дерекула.

които са постигнали завидни резултати.
Дейността на клуба през тази година ще зависи предимно от 

прилива па финансови средства. Миналата година димитровград
ските радиолюбители са били подпомогнати много от спонсори. На 
годишното си събрание клубът им се отплати с благодарствени 
писма.

то ковачи, колари, кацарн..., конто задоволя
вали потребите на местното население. Интер
есно е, че грънчарството като един от най-ста
рите занаяти тук не минира благоприятна 8 следващиа брой: ПЕЧААБАРСТВО

Б. Д.почва (изключение са подипцпте за печене па

аи•ь© ]:0

:-^г■ШйУжУй
.4 '"' 

•тп ■,

Водоравно: 1. Който служи за поставяне на дата. 5. Страна в 
Африка. 10. Материал, получен чрез смесване па пода, чакъл, 
пясък и цимент. 11. Стара немска сребърна монета. 12. Седмата 
нота. 13. Ров, изкоп (син.). 14. Един спорт-. 15. Град в Срсм. 16. 
Циганин. 17. Автомобилно кормило (срьб.). 18. Името на 
бившия македонски президент Глигоров. 19. Иван Рилски. 20. 
Медник, бакрач (син.). 21. Цветен прашец на растения. 22. 
Индустриална, област в Германия. 24. Българската парична ед
иница. 25. Един римски император. 26. Топа, към което е 
насочена известна дейност. 28. Кула на джамия, ма която има 
викало. 30. Първенец (син.). 32. Завършък, заключение, край 
(спи.). 33. Задължителни норми, които взима законодателният 
орган. 34. 15 и 30 буква в азбуката. 35. Много мили, много 
симпатични. 36. Югославската самолетна компания (съкр.). 37. 
Научни доклади пред слушатели. 38. Орган на зрението.

Отвесно: 1. Художествено оформление на сцена. 2. Най- 
малката частица от материята. 3. Артилерийско оръдие. 4. 6 и 
14 буква в азбуката. 5. Изкоп за отвеждане на дъждовна вода. 6. 
Името на българския писател Пелин. 7. Вид кафе. 8.9 и 17 буква 
в азбуката. 9. Тенекиен съд с. капак за течности. 10. Мъжко име. 
11. Приемателен апарат за телевизия. 12. Сигнална свирка на 
параход. 14. Топа, на което някои първобитни народи са от
давали религиозни почести. 15. Пръчка за пробиване на дупки. 
17. Скопено мъжко говедо. 18. Подземната часг на растение 
(мн.ч.). 21. Площадки за пътници на гара. 23. Град във Франция. 
25. Украса, украшение (син.). 27. Цвете, което е символ на 
Холандия. 29. Американската космическа агенция. 31. Опъната 
на луб мрежа за пресяване брашно и др. 32. Основен цвят, върху 
който се изобразява нещо. 35. 4 и 6 буква в азбуката. 36. Силен, 
мощен (син.).

Решение на кръстословицата 103 - Водоравно: 1. Годеч. 5. Семки. 9. Ли. 11. Олег. 12. Готин. 
Липово 15. Или.16. Ако. 18. Овей. 19. Баланс. 22. ЛК. 23. ЕШ. 24. Силен. 25. Оса. 27. Краен. 

,?■ ^Н' ,: Слави. 32. АН. 33. Рака. 35. Критик. 36. Пеперуда. 39. Ян. 40. РО. 41. Ага. 42. Яник. 
43. Тин. 44. Корида. 45. Плата.
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СЛАВЕ БОЖИЛОВРЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ 
БАЛКАНСКИ"

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

НА ФК
(с. Дукат, 1926 - с. Дукат, 2002)Работещ 25-годишен ер

ген от Крагуевац търси 
мома за женитба до 25- 

годишна възраст. 
Предимство имат канди

датки от Босилеградския 
край.

Деян Стойнев, ул. 
Шантичева" 1, Крагуевац

На 16 март тази година в село Дукат 
- там, където се роди, почина Славе Н. 
Божилов, пенсионер.

КогатоН“ редчовото годишно събрание на ФК "Балкански” 
проведе по-миналия четвъртък, бе оценено, че клубът’прел 
палата година е функционирал добре и че финансовите средства еа 

**елссъобР93,,°* Лапи от общинската хазна 
ФК Балкански”

се запознахме, той беше 
готово да по-

което сс приятно младо момче, 
мага на хората в селото си, да улесни 
живота им. Още на младини беше принуден да 
бреме на сиромашията. Може би

М11-
носи тежкото

II ОТ СПОСНОри
с получавал средства, чийто размер обаче е 

представлявал само една трета от общата сума, която му 
ходима за да работи нормално.

нл-и,а.‘п>?ппГ,аТа 3:1 1’абога за таз" година, както н за финансовия 
план за 2002 г. на сьоранието не бяха взети

и поради това успяваше да 
разбере проблемите на съселяните си. Повече от половин век 
той не се щадеше да раздвижва инициативи и да участва в 
почти всички акции в селото си. Като член на различни органи 
в селото и общината той

е необ-

улесняваше изпълняването на 
тежките задачи. Тоя изключително интелигентен селянин даде 
особен принос в залесяването на голини, в прокарването на 
пътя през селото

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 26 март 2002 г. се 

навършват 6 ГОДИНИ от 
смъртта на

конкретни решения, 
С още ве се знае ва какви финансови средства ” Балкански” 

ще може да разчита (общинският бюджет още не е приет).
През следващите

към Радовница, електрификацията, 
изграждането на училището в центъра на Дукат, както и в 
повече акции от значение за цялата община.

Славе беше активен участник в изграждането на новата 
народна власт и член на различни обществени организации. 
Особено беше активен член на СУБНОР. Като такъв, един 
мандат беше председател на Общинския отбор на борческата 
организация в Босилеград. Като председател на организацията 
ни, той откри възпоменателната плоча на сградата в Босиле
град, в която през зимата на 1944/45 година беше стациониран 
Босилеградският партизански отряд.

Смъртта му остави дълбока тъга не само в душите на не
говите най-близки, но и на всички онези, които навремето 
работеха с него, особено на колегите му в СУБНОР.

Поклон пред светлата му памет. Вечна слава!

години наи-популярният димитровградски 
спортен колектив ще залага предимно върху работата с младите 
категории футболисти. С футболните 
фесора но

надежди ще работи про-
физкултура Ивица Марков.

9 ^
ФУТБОЛ: ВТОРИ КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО 

ЗА ЮГОКУПАТА

ЖЕЛЮШАНИ ПРОДЪЛЖАВАТ
I Фк "ЖелюшсГ - ФК "Будучност" (Вел 
8 0 (2 : 0)

V II"■й

Ч"

/а
РЯ

Йовановац) 2 :ики Стоян Евтимов
ПАВЛИНА МИЛЕВА 

от Димитровград СКРЪБНА ВЕСТ
На 16 март 2002 година почина на

шият скъп и незабравим

Димитровград, 17 март 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители - около 50. 
Терен ът - тревист, времето - облачно с дъжд. Съдия - Благоя Игич от 
Пирот 7. Голмайстори: Саша Тричкоп в 4 и 7 минута. Жълти картони: 
Бошкопнч от ”Жсл1оша” и Маннч от ” Будучност”.

ФК ”Желюша”: Стоицев 7, Н. Георгиев 7, Джуиич 7. 5, Бошкопнч 
7, Крумов 7. 5 (Тодорович 6. 5), Стефанов 7, Трнчков 8 (Петров 7), 
Ллексоп 7. 5, Рангслоп 7. 5, Р. Георгиев 7 и Борисов 7 (Гогов).

Интересното е, че желюшанн вкараха головете още в самото 
начало на мача, когато на терена бяха само девет футболисти (двама 
закъсняха).

След категоричното водачество на ”Желюша” от 2 : 0 футболис
тите па двата отбора главно комбинираха в средата на терена и не 
създадоха благонадеждни положения за попадения.

Поклон пред паметта й! 
Семейство Ташкови

СЛАВЕ БОЖИЛОВ 
(1926-2002) 

от село ДукатНа 26 март 2002 г. се на
вършват 40 ДНИ от смъртта 
на моята скъпа и непрежа- 
лима съпруга

На 24 март в 10 часа ще дадем ДЕ- 
ВЕТДНЕВЕН ПОМЕН на дукатските гроби
ща. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Татко, благодарим ти за всичко. Тво
ята обич вечно ще бъде в сърцата ни, а делата ти - пътеводител 
в живота ни.

Скръбящи: съпруга Цветанка и децата Коце, Калинка и 
Фиданка със семействата си5

ФУТБОЛ: 18 КРЪГ НА НФЗ ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 март 2002 година се навършват 

ШЕСТ МЕСЕЦА без нашия мил и непре- 
жалим съпруг, баща и дядо

1|||| 3Силен старт на димитровгра- 
дчани

ФК ' Балкански'' - ФК 'Раднички'' (Трупале)
5 : 1 ( 3 : 1)

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград

КИРИЛ ВЕЛИНОВ 
от Босилеград

Каня роднини, съседи и 
приятели да присъстват на 
панихидата, която ще бъде 
на 26 март (вторник) от 10 
часа на димитровградските 
гробища.

Почивай в мир!

Твоят опечален съпруг 
Петър

Панихидата ще се отслужи от 10 часа 
на босилеградските гробища. Каним ро
днини и приятели да присъстват.

Човек никога не умира, когато има 
живи, които го обичат и помнят.

Опечалени: съпруга Влатка, 
Красимира и Татяна със семей<

Димитровград, 16 март 2002 г. СЦ ”Парк , зрители 
Теренът — тревист, времето — слънчево, но ветровито. I блмайстори: С. 
Васов п 31, Порои п 43, 53 и 5Х и Миялкопнч в 44 ва "Балкански”, а 
Ипаиовпч в 37 минута за "Раднички”. Ж-илти картони: Марков от 
"Балкански” и Йоваиовнч от "Раднички”.

ФК "Балкански”: Соколов 7, Георгиев 7, Стоянов 7, Станков 7. 5, 
Марков 7. 5, М. Пейчев 7. 5, Мнтов 7 (Йоваиовнч 6), Гюров X, Миялк- 

7. 5 (!•:. Иванов 7. 5), С. Басов X, Б. Иванов 7 (Раигслов 7).
от Трупале можаха да напуснат Димитровград

- около 500.

дъщери 
ството си

На 26 март 2002 година се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от трагичната смърт 
на нашия мил и непрежалим син, съпруг, 
баща, брат и шурей

ович
ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 27 март 2002 г. се на

вършват 10 ГОДИНИ от нео
чакваната смърт на нашия 
обичан

Симпатичните гости
с още по—голям голов пасив.

В събота па 23 март 2002 г. в Бела паланка ще се играе де, 
,,ф'3 между ” Йединство” и димитровградския

>бп
Ба-

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968 - 2001) 

от Босилеградсрещата на 
лкапскн”.

Д. С. Панихидата ще се състои на 23 март 
на босилеградските гробища от 11 часа.
Каним роднини и приятели да ни придружат.

Колкото дните повече минават, толкова по-голяма е 
болка. Трагичната смърт на работното ти място 

в с. Броеница само физически те отлъчи от нас, но в нашите 
чувства ти си жив. В нашите сърца винаги ще пазим спомени за 
твоята любов и благородство.

Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: майкаБорка, баща Иван, съпруга Сунчица, дъщеря 
Сандра, син Йован, сестра Вера, зет Григор и многобройни 

роднини и приятели от страната и чужб

мА

ВЪВ ФИНАЛНИЯ МАЧ НА ОКРЪЖНОТО 
УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ В 

ПИРОТ

М. СИМОВ: НЕВИЖДАНА 
КРАЖБА

МЩ ? I
\ п~ /: :

нашата тъга и

' V? 4 ина

все до четвъртата минута преди 
края, когато ” главните роли” ре- 

поемат реферите. Те от-

ВУКАДИН 
МАРКОВИЧ-ВУЛЕ 
от Димитровград

Иа 13 март 2002 г. в залата на 
в 1 Ти

ма-

На 26 март 2002 г. се навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашата мила 
майка

Педагогическата академия
баскетболните шиха да

страниха от играта титулярите 
димитровградския отбор Димпт- 

и Длекоеов, като
степен навредиха па гой-

рог се играха
рамките иа окръжното учи- 

за Пиротски

па
Казват, че времето ле- 

болката. Но нашата ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград

човс в 
яипщо първенство кува

болка не се измерва с голо тоя начипров 
до голямаокръг* дините/ които минават, а с 

празнината и 
него. Няма думи за утеха, 
нито времето 
спомените за него.

За нас няма утеха, не съществува 
забрава. Гордеем се, че сме твои дъ
щери и безкрайно сме тъжни, че остана
хме без теб. Болката ни не е в думите и

1111 ДЯ-II лз.ряяя кръг <*тш.|)'1.т
ГЯМ1ИГ1ИЯ уне-

тъгата цотите.митровгродскатя
дителноI
Бабупшима, докато 
ротските 
над съответния отбор

Г1о думите на треньора на ди- 
Миладип Си-си отнобеди вр ъстниците

отбор ът на пи- 
наложи

ще заличитиммитровгрдския
”такава кражба не е виждана 

баскетболните терени".
сълзите, а в нашите души и сърца.

С непреходна обич и благодарност 
ти памет!

мои
скоро на

Домакините спечелиха мача с
гимназисти се Най-милите: съпруга Тина, 

син Ноша, 
дъщеря Даниела, зет 

Зоран и внуците

от Белн па се прекланяме пред светлата

Твоито дъщери На да и Дама със 
семействата си

лаика. 68:60.мач димитров- 
имаха пре

си от Пирот

Ц ип финалния 
градските 
димстяо над колегите

Д. С.
гимназисти
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ЛАМКАНЬЕ
- Знайсш ли, Манчо, ко нс ми иде у глаиу и не могу да га 

спарим ич? - заступи ме онядьн Аджата.
- Кпо?
- Топа 1цо ония ми ти пърли комунисти, 

гонеоше Бога кико гяпола, запустите
и сдай боже да чую

кига беше
н!.нпьото прсме,
цьркпе и манастири, разгорите народ и 
да си се прекьрстил или у цьркпу си ишъл, тека че те 
омаскаре, та цел жипот не може да се опереш. Немя да се 
оперу и децата ти, па чак и унуците ти.

чеш!- П, текпая су била времената, кпо ^ ^
- Ма за топа я иде било - невърнуло се. Ама другото ие йоще

по-страшно.
- Койе па са?
- Епа тия същите съга су пърпи у църквуту, кърстс 

куде требе, и куде не требе, а и испаде
кикпо требе да се прани за

се и
палено и надесно, и 
дека най-добре зиаю кига
празниците...

- Абе, кпо да праши, хората
- Ма нека си се меняпяю, ама защо ме

се меняпаю...
зайебапаю?

- Айде-де!
- Епа слушай! - плану Аджата. - Ючера ме срете Коста 

Комунярата цъпнул кико градинско лале и ме поткачи:
"Е, Анджо, Покладе су, палнете ли оратняци?'
" ПалимоГ - кажем я, а нещо се надидза у мене.
" Има ли баничка, а?"
"Има и баничка и спе кико му йе редат и обичаят.
"Е-е-е! - отегну он. - А ламкасте ли яйца?
- Е Манчо, тува ми пуче. Не издържа, па ка му одрапи: 

"Слушай бре ти, Комуняро! Малко ли пи беоше четиресе 
године що ни пие комунистите ламкасте за било и небило. 
Стурасте дзпезде, па чак и слънцето, обещавасте рай на 
землюту, а ни набутасте у калище до гушу. Е, малко пи и 
топа, па кига видостс дека не.ма да иде, дека спете паше лъже

кико балон, вийе се пребоядисасте и йоще десет

МОМ, ПАНТЕЛЕНЦЕ,
•ЧОКАЧКЮ** МОЕ МИЛО 

(Не)измислена БРАТЛЕНЦЕ! 

пиротизация

ЗЛОБОДНЕВКА

КОНКУРС
НИ-у "Брассство" 

обявява(ме) КОНКУРС 
за ДИРЕКТОР 

на Издателството. 
УСЛОВИЯ:

а) Могат да конкурират 
само лица, които гаран

тирано няма да 
променят нищо;

6) Не са желателни 
биографични данни от 

близкото минало; 
в) Информации за 

конкурса недейте да 
търсите от журналистите, 

счетоводството, 
пазачите... Защото те не 
знаят нищо за това и не 

са заинтересовани да 
кандидатстват. 

Резултатите от конкурса 
ще бъдат съобщени на 1 
април тази или една от 

следващите години.
Предеседател на 

Конкурсната комисия 
Мила Васов

Една лнсинска жена кра
дяла граха на съседа си и той 
решнл да я отучи от тази ло
ша работа.

Бил празничен ден, Св. 
Пантслеймон (Пантелей, 
събор в Плоча), не се работи 
и селянинът направил ” заса
да” за крадливата съседка. 
Когато я видял, че идва към 
нивата му, той се притаил в 
граха, смъкнал панталоните 
си и обърнал голия си гъз 
към идващата жена. Тя се 
приближила крадешката до 
нивата и когато видяла ” ст
рашното” зрелище, изпла
шила се и почнала да се кръ
сти и да моли светеца да й 
прости греховете:

” Паитсленце, мое мило 
братленце! Не съм дошла да 
га краднем, дошла съм само 
да га обидем!”

Полека се измъкнала на
зад и оттогава не посягала 
към граха на съседа си.

Е. Рангелов

Във вестник ” Вечерпье новости” 
атнчен кмет па Пи-нърпият демокр

рот заяви, че ” ннротнзацня съще
ствува само сред някои членове па 
димитровградския ДОС.

Следващия ден всички пнротски 
медни съобщиха, че по време на виз
итата си в Пирот посланикът на Нор
вегия между другото посетил н 
Погаповскп манастир КРАЙ Пирот, 
а па граничния преход ” Градина” 
КРАЙ Пирот са заловени наркотра- 
фпкантн!

пукоше
године ни ламкасте кико социалисти..."

"Ма чекай, Аджо, я те питуйем за обичаят мани поли-
тикуту!" - успея некико да ми се удене у думуту.

"Манете вийе политикугу, мене ме остави, я с политику 
не съм се завачал. Ама от това паше ламканье пиену на 
народ. Ламкасте га кико комунисти, ламкасте га кико со
циалисти, а съга Комуняро, сак а те да га ламкате 
демократи. Ужкьим сте нскикъв Съюз на гражданке. Вийе 
кво мислите, бре? Народ ли ви не познава и не знайе койп 
сте и кпп сте. Със сто бойе да се преварвате, пак сте си 
ИСТИТЕ! И не ламкайте народ нагоре-надоле и му не 
обещавайте бърда оти и она че пукну кико балон..."

"Видим на лонгу ногу си се дигълГ - рече Комунярата и 
реши да си пойде.

"Чекай да ти докажем! - требе да съм изревал силно кико 
вол, та он се замързну. - Вълкът менява козину, ама нарав 
не менява. Научили сте се на стръв и на оклапине, па кико 
и да се окате, че гледате на пас да йе добре, а мислите дека

кико
А.Т.

Първият виц за 
новата държава

- Знаеш ли кон град ще бъде сто
лица на новата ни държапа СЪРБИЯ 
И ЧЕРНА ГОРА?

- Не!
- Черногорският град Улцнн.
- Откъдс-накъдс?
- Защото само в този град има - 

” СОЛ А И А”!

нашинците су овце и може да гъи ламкате кико си сакате. 
Море нема само у църкпу първи да сте, ама и на гявола поду 
че носите, важно йе да сте одозгоре!"...

- Сигурно йе, Манчо, почел народ да се трупа, да види защо 
се карамо, па у туя навалицу Комунярата се измъкнул, а я 
съм почел да държим реч кико нема работа, нема нищо, 
народ оголен до голу кожу, дека и майкъу си че продаду за 
влас и баш гъи йе гайле за народ и не знам кво йоще сьм 
наоратил, додека некой от навалицуту не рече: "Ама пак ли 
че буцамо по улицете?" Я се огледа, нема га Комунярата, па 
сви опаш кико куче и се измъкну из навалицуту.

- Па ти и Коста от йедно ламканье сте напраили голему 
кавгу!

ТАСЕН Гизжшжзт
~ риеууа: ОДимхГрол

Не забелязалаж
^-СС/^Л —X.__ гГ-1/ЗАЩО

!! 1

- Не могу бре, Манчо, вечимка да издържам. Цел живот су 
ме ламкали на вам-натам! И пидиш ли до куде стигомо, да 
нема за кпо куче да ни вати. А я им погледай ижете - палате, 
па колата, па децата им, а нашата се свиваю кико пет пар у 
сиромашкьи джеп.

- Ама-айде, не турай све насърце! Свака влас йе до време!
- Айде кажи ми, Манчо, кига че дойде тъгай нашето време?
- Кига се научимо да ни
- А кига че се научимо?
- Е, млого ме питаш. Това и Бог не знайе.

не ламкаю ко яйце на Покладе!
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