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СЪОБЩЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛ
СТВО В БЕЛГРАД

В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

МНОГО РАНО Е ЗА
ПОТВЪРЖДЕНИЕ

ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО НА
ИЗХОДНИТЕ ОСНОВИ НА
ОБЩАТА ДЪРЖАВА

Югославия направи ” важна крачка напред” към изпълняването на критериите за получаване на американска финансова
помощ, но държавният секретар Колин Пауел реши, че е ” много
рамо в настоящия момент да издаде положително удостоверение”,
съобщи във вторник американското посолство в Белград.
В съобщението, доставено на ТАНЮГ, се посочва, че Пауел е
Рошил да отсрочи вземането на решение за това, изпълнила ли е
Югославия условията от чл. 584 на Закона за апроприация през
2002 г., регламентиращ ” стопанисването с чужбина, финансира
нето на износа и други подобни програми”.
С този член се налага ограничаване на помощта за Сърбия след
31 март, доколкото държавният секретар не потвърди, че
правителството на СРЮ предприема конкретни мерки за
сътрудничество с хагския Международен съд за военни злодеяния
на територията на бивша Югославия, подкрепа на Дейтънското
сапоразумение, спазване на правата на малцинствата и господ
ството на законите. Запознахме властите в Белград с нашето
решение и повторихме желанието ни те да продължат ангажира
нето си по въпросите за сетрификацията, се казва в съобщението
на посолството на САЩ в нашата столица.

Обсъждането на Изходните
основн за преустройство на отношенията между Сърбия и Че
рна гора в Скупщината на Сърбия започна в изострена обсТановка в сряда. Югославският
президент Воислав Кощуница
ие дойде в републиканския парламент. В писмо, което прочете

Деян Михайлов тон поясни нричините си за тази постъпка:
- По волята на гражданите аз
съм президент на Югославия и в
това качество преговарях за тоя
документ и го подписах. Поради
това процедурално изправно е
да произнеса встъпително слово
пред депутатите в Съюзната

НА 8 АПРИЛ В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА В
КОМУНАЛАЦ
На 3 април т.г. в базата на ”Комуналац” се проведе общо синди
кално събрание, на което единствена точка от дневния ред бе въпросът
за положението па” Комуналац” на границата, относно съоирансто на
таксата за ползване на базата.
След доста бурни разисквания единодушно е взето решение на 8
април т.г. от 10 до 11 часа да се организира предупредителна стачка.
Стачката всъщност ще бъде едночасова блокада на магистралното
шосе срещу базата на ” Комуналац” (улица Софийска или Градин
ски път, както му казват димитровградчапи).
В съобщението за медиите се казва, че доколкото не се намери
решение за възникналите проблеми, на 15 април т.г. Комуналац ще
започне генерална стачка, т.е . тотална блокада на международното
шосе Димитровград - София.
За провеждане на стачните действия е сформиран стачен комитет
А.Т.
от седем члена, които са подписали съоощението.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ
СРЕЩУ МИЛОШЕВИЧ В ХАГА
Слез триседмично прекъсване поради простуда на обвинения и
Великденските празници в понеделник (8 април) продължава процесът
срещу опития югославски президент Слободии Милошови-..
Прокурорът пв Хагския трибунал .юнска разрешение от Съдебния
съвет, поради липса па доказателства, да оттегли оовиис.шето срещу
Пспад Кенолич, заподозрян за злодеяния срещу мюсюлманите в
сГ.
К ера терм през 1992 г.
___

МИЧУНОВИЧ:

ЗАКОН ЗА
ХАГА В
СЪЮЗНИЯ
ПАРЛАМЕНТ
Председателят на Съвета
на гражданите в
Съюзната скупщина
Драголюб Мичунович
заяви, че наскоро пред
съюзните депутати ще се
намери Закон за
сътрудничество с
Хагския трибунал.
- Ще видим след
разговорите, които
водим с коалиционните
партньори кога ще
успеем да съгласуваме
становищата си и да
предложим нов Закон,
каза Мичунович и
добави, че става дума
за предложението на
председателя на
Съюзния конституционен
съд Момчило Грубач.

НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО—

скупщина...
Уважавайки преди всичко на
родните депутати н факта, че
опазването на съвместната
държава ми беше една от основните програмни цели преди и
след изборите, аз съм готов да
говоря пред депутатите в края
на разискванията.
Писмото на президента не до
падна на депутатите, които смя
тат, че съюзният президент е
длъжен заедно с вицепремиера

Лабус и сръбския премиер Джинджич да се изкаже пред депута
тите в началото. След процедурални разпри те решнха, че съ
юзният президент не трябва да
говори на края на разискванията.
Недоволни от това решение
депутатите от ДСС напуснаха
Парламента, така че Джинджич
и Лабус произнесоха уводните
си речи без тяхното присъствие.
. След паузата в Скупщината
нямаше кворум, така че разис
кванията бяха отсрочени за вчера и днес.
Министърът на правосъдието
и,,ад.ш Бат„ч (ДХСС), чиято партия настоява за самостоятелна
Сз.рбня, открито нападна президента Кощуница за приватизация
на държавната политика.
Опозицията също така отрече
” Изходните основи...”, обосно
вавайки се, че ” никой няма право
да жертва държавата”.

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПРИЕТ ТАЗГОДИШНИЯТ
БЮДЖЕТ
на Общинската скупщина в
♦Петата поредна сесия
Босилеград ще бъде запомнена поне по две неща: по
това, че работата на общинския парламент за пръв път
беше пряко излъчена по вълните на Радио Босилеград
и по обемистия дневен ред. Тези две неща повлияха
отборниците да хване мрак.

Отборниците приеха тазгодишния бюджет на общината, която
според очакванията ще разполага с 35 064 000 динара, и в сравнение
с осъществения през миналата година е увеличен с около 80 на сто.
Най-голяма част от бюджета, т.е. 29,3 милиона, ще се нодигури от
данъци, след това от локални комунални такси ( 2, 4), а по един
милион от нововъведеното местно самооблагане н от Рспубликата.
Най-много нари от бюджета - 13,1 милиона динара, ще бъдат
похарчени за заплати на работещите в общинското управление,
за материални разходи на управлението, па ОС и на Изпълнитслпия й отбор. За заплати и останали потреби на организациите,
конто се финансират от бюджета ще се похарчат към 11,5 милпопа, 6,8 милиона са запланувани за общинската Дирекция за
строителни площи и пътища, над 1,2 милиона динара са резервнрани за Фонда за солидарно жилищно строителство... От значение
е, че отборниците формираха съвет за селскостопанско иронзводство и животновъдство и чс 50 хиляди динара са планирани за
подобряване на животновъдния фонд в общината.
(На 3 стр.)
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ПИСМО НА КОЩУНИЦА ДО ЖОСЕП ПИКЕ

ДНЕС И УТРЕ В БЕЛГРАД

ЧАКАХМЕ ЗАКОН

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА
ЗА СИГУРНОСТТА В
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

В писмо до председателстващия Европейския
съюз и шеф на испанската дипломация Жосси
Пнкс, президентът Кощуннца прецени, че сътрудничсството на Белград е Хагския трибунал е
необходимост, но че е важно то да не бъде
стихийно и е подчертани елементи на произвол, а
да бъде регламентирано със закон.
- Почти 18 месеца аз се оиптпам да убедя както
между народната общност, така и вътрешните нолитичсски лидери, че пи е нужен закон, за да може
сътрудничеството ни е Трибунала да върви гладко и без препятствия, посочва Кощуннца в ние-

регламентиране па сътрудничеството е Хагския
трибунал предизвиква трусове в страната и
подчертава, че интерес на Европейския съюз е
именно СРИ), т.е. държавната общност на
Сърбия и Черна гора да бъде стабилна и уредена
но демократичен начин.
- Европейската перспектива на Югославия,
която «не споменавате, несъмнено трябва да подразбира мир, стабилност и защита на човешките
права. Ето защо, след едно десетилетие правова
пустош, трябва да изградим кристално чисти основи на нашата правна система. Дълбоко вярпам,
че на Европа е нужна именно такава, демокмото си до Ппкс.
В отговора си на шефа на испанската диплома- ратична Югославия, т.е. нова държавна общност
цня югославският президент посочва, че екст на Сърбия и Черна гора”, посочва Кощуница.
радицията на югославски граждани без законово

РЕШЕНИЕТО НА САЩ НЯМА ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ПОМОЩТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПА СТОИ НА ДУМАТА СИ
*ЕС ще отпусне 180 милиона евро за стопански обекти в Сърбия

Европейският съюз съобщи, че” без срокове”
ще продължи да оказва обещаната икономическа
и финансова помощ на СР Югославия и че върху
това няма да се отрази американското решение за
замразяване на помощта н подкрепата на СРЮ в
международните финансови организации.
Говорителят на Европейската комисия Ема
Лдвнн обаче заяви, че подобно на САЩ и
Европейският съюз очаква от властите в Белград ”да проведат на практика изявленията н
обещанията си относно пълноценното сътрудннчество е Хагския трибунал”.
Тя потвърди, че през 2002 г. Европейският

.....

,. I

съюз ще отпусне на Сърбия 180 милиона евро
помощ за няколко ключопи стопански отрасли,
По нейните думи ” Европейският съюз се е договормл е Вашингтон относно целите на съвмест
ната политика спрямо Югославия, но без пред
варително уточнени срокове”.
- Това означава, че и ние, както и САЩ, сме
заинтересовани СР Югославия да изпълнява
задълженията си, произтичащи от Дейтънското
споразумение, което преди всичко означава
сътрудничество със съда в Хага. Европейския
съюз очаква това от Белград, каза Ема Адвин.

.~

ВСИЧКИ БАЛКАНЦИ В ЕДИН ПАКЕТ?
♦България и Румъния, които със сигурност няма да влезнат в ЕС заедно е найуспешните кандидати, изискват от евросъюза да им каже кога могат да се надяват
на присъединение *Имат ли балканските страни шанс да бъдат включени в тази
композиция?

Десет венчавкп и две погребения - така в
Брюксел представят перспективите на страни
те кандидатки за присъединение към Европей
ския съюз. Макар че все още не е ясно дали
новоприетите страни в ЕС ще бъдат точно де
сет, едно нещо е сигурно: България и Румъния
могат да престанат да се надяват, че ще влезнат
в ЕС заедно е най-развитите кандидатки - Сло
вения, Унгария, Чехия, Естония...
За тези две страни Европейският парламент
иска ” пътна карта” - точното трасе на техния
път към Брюксел. От друга страна, България и
Румъния изискват от ЕС да им определи точ
ната дата кога могат да се надяват на присъеди
нение. С други думи, ако ЕС не иска венчавка,
поне нека да се съгласи за годеж.
Официалното решение ще бъде взето към
края на годината, когато ще приключи полу
годишното датско председателстване в ЕС.
Заключителната среща в Копенхаген е събра
ние, което балканските страни трябва да следят
твърде внимателно. В Копенхаген ще бъде решено дали новоприетите членки ще бъдат де
сет или може би осем - евентуално без Словакия, доколкото резултатите от изборите бъдат контроверзни, и Полша, доколкото самата
тя реши да почака още малко поради прекалсно тежките европейски условия към нейното
селско стопанство.
София и Букурещ тогава ще узнаят ноточно кога ще могат да се надяват на присъсдииение. Твърде интересен е и въпросът какво ще
се случва със Западните Балкани, т. е. със
страните в процеса на стабилизиране и при
дружаване. Загреб не скрива амбициите си да се
приобщи към страните от втория кръг, за
което вече получи положителни сигнали. Ако
през следващите осем месеца Западните Бал-
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кани запазят стабилността си, ако продължи да
се развива забслсжаващнят се вече положителен процес, тогава не е изключено целият
регион да бъде доближен до кандидатурата за
ЕС, за което би могло да станс дума и в Копен
хаген. Впрочем, когато България и Румъния
бяха приети сред кандидатите, ситуацията в тях
не беше много по-добра от днешното положение в страните, които се ” излюпиха” от
СФРЮ.
В някои кръгове в Брюксел тази идея се
споменава твърде предпазливо, но все пак
вратата е открехната и Балканите могат да
получат обещание ако не за ”годеж”, то поне
за ” сигурна връзка” с ЕС.

II белградския хотел "Метропол” днес започва работа двудПодобряване иа
сигурността и укрепване на доверието в Югоизточна Европа .
Срещата се организира от Центъра за изследване на Югоизточна
Европа (ЦСЕС) е подкрепата на холандското посолство в нашата
страна и фондацията ”Ггесс1ош Наихе” от Белград.
Пред участниците в срещата от нашата страна и от Албания,
Македония, Хърватско и Босна и Херцеговина днес ще говорят
председателят на ЦСЕС Огнен Прибичевич, шефът на Мисията в
холандското посолство в Белград Хуго М. Кливн, сръбският гшценремиер Небойша Чович и Предраг Симич - съветник на президента на СРЮ.
Първата част от конференцията е посветена на изграждането
яа мултиетничсско общество в Албания, Македония и Югославия
и на укрепването на демокрацията и партньорството за мир в ЬиХ,
Хърватско и СРЮ, докато утре ще се разисква за повишаването иа
сигурността и укрепването на взаимното доверие в Югоизточна
Европа.
Краят на авторитарните режими и демократическите промени в
Хърватин и Сърбия през 2000 г. означиха началото на едно ноложително развнтис н стабилизация па обстановката па Балканите, но
въоръжените конфликти в Македония заплашват сигурността и мира
н региона, като поставят под въпрос възможността за изграждане на
мултиетничсско общество в тати част па Европа. Междуетничсското
напрежение в Косово също така затруднява усилията па международ. Бавно
пата общност в Косово да установи демократически институции
първи и започналият процес но нормализация на отношенията мсж;|у
Хърватско и Югославия, а бавно се подобряват и отношения между
трите народа в БиХ, каза Прибичевич, оповестявайки срещата в Белград.
ненна международиа конференция па тема

г. шт
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СИМЕОН ПОЛУЧИ ОФЕРТИ ОТ
14 АВСТРИЙСКИ ФИРМИ

I

Шусел: Ще ви спасят щангисти, певци и шахматисти

Меморандум е предложенията на 14 австрийски фирми да ин
вестират у нас получи вчера премиерът Симеон Сакскобургготски.
Той се включи в икономически форум във Виена през третия
ден от официалното си посещение в Австрия. В него участваха 75
австрийски и 43-ма български бизнесмени.
” Ако проектите на тези фирми бъдат реализирани, в България
ще постъпят неколкостотин милиона евро”, обясни Кристине
Понд от пресцентъра на Австрийската стопанска камара. Те пред
лагали да участват в изграждането на ВЕЦ, инфраструктура и
туризъм у нас.
Премиерът припомни, че плановете на правителството му са да
привлича по $ 1 млрд. годишно в България до 2005 г. Австрийски
бизнесмен попита Симеон какво прави кабинетът му, за да
заработи съдебната система, която създавала много проблеми на
чуждите бизнесмени. Той се оплака, че 4 години е трябвало да чака
за решаването на едно дело у нас. Симеон обясни, че е приета
стратегия за реформа в съдебната система и до края на т.г. ще се
появят забележителни промени. Подобряването на обслужването
в българските курорти бе друг въпрос, от който се интересуваха
на форума. Симеон каза, че корупцията е нанесла големи щети на
странта ни и е причина голяма част от инвеститорите да се
отдръпнат, но правителството сега водело енергична борба срещу
нея.
Късно в четвъртък премиерът и домакинът му - австрийският
канцлер Волфганг Шусел, изнесоха лекция в Института за Ду
навския регион и Средна Европа. Шусел пожела три неща на своя
гост. Първо - сила на българските шампиони по вдигане на тежестн, за да се издигне България на по-високо ниво. Второ - убедителност на гласовете на българските оперни певци, за да бъде
чута България в ЕС. Трето - изобретателността и фантазията на
българските шахматисти, за да се справи страната ни с иконо
мическите проблеми.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е
НАЙ-СКЪПАТА ЧЛЕНКА В ЕС
Най-скъпо ще излезе членството на България и в ЕС, заяви
Бевърли Уилсън от шотландския фермерски съюз пред еднибургския в. Скотсман”. Разширяването на ЕС ще създаде огромни
проблеми за сегашните 15 страни членки, опасявали се шотланд
ските фермери. За Брюксел е важен приоритет да покаже на
България и Румъния, че ис са загубени за каузата, заяви датският
посланик в ЕС Пол Крнстоферсен.
(24 часа)
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТнГоТБРАНАТА

ОТ СЕСИЯТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ПАВКОВИЧ ЗАПАЗВА ПОСТА СИ
* Няколко генерали са пенсионирани и извършени------малки кадрови промени * Генерал
Павкович остава началник на Генералщаба
11 понеделник приключи неопопредппенпия.
тото заседание па Върховния съ- Върховният с ъвет па отбра
пет на отбраплта, започнало преди
ната се запозна е проблемите във
една седмица, съобщи военният
вр ъзка с финансирането па Югос
кабинет на югославския презлавската войска а с възможните
пдепт.
последици от рсстрнктнвпото фиСъобщепнето гласи:
плисиране, както н с в ъзможнос
Съветът беше информиран за тите за намиране на адекватни ре
обстановката, възникнала след шения.
арестуването па Момчпло ПериСъветът обсъди новото поло
шич. Съветз.т подкрепи иницпатп- жеппе и задачите на Инспектората
вата чрез законови проекти да се па отбраната н в ъзможностите за
реформират службите па спгур- обединяване на всички нпспскността и да се постигне демокра- ппоннп работи в отбранителната
тнческп контрол пад тях, който да система съгласно проекта за п ъле в хармония с промените п обще ната й трансформация.
ството н с меж.чупародиите стан
Обсъждайки кадровите реше
дарти. Заключено е, че на военни ния, Съветът прие с малки изме
те правос ъдни органи трябва да се нения съгласуваното предложе
остави да водят безпрепятствено ние на съюзния министър па от
започнатото дело н уточняването браната н на началника па Гсппа фактите в унисон с всички зак- сралщаба на ЮВ за назначаване па

пови функции и за пенсиониране
на някои генерали. Разговаряно е
и за по-нататъшните кадрови про
мени във вр ъзка с продължаваща
та трансформация на Югослав
ската войска.
И работата па заседанието,
предеедателстпано от Воислав Ко11IVтща, участваха н членовете президентите па Сърбия п ва
Черна гора Милан Мнлутннович
и Мило Джукаповпч, както п
съюзният премнер Драгата Г1е"1114, съюзният министър па от
браната Велимп]> Радосвнч. начи
лаикът на ГЩ генерал Мебойша
Павкович, началник ът на Мпспсктората па отбраната генерал Пинослап Кръстич п секретарят на
ВСО
контраадмирал
Душал
Стаич.

ПРИЕТ ТАЗГОДИШНИЯТ БЮДЖЕТ
(От 1 стр.)
Много време се говори за при
емането
на
миналогодишните
отчети за работа, както п за
тазгодишните планове на органи
зациите, чппто основател е ОС: на
Народната библиотека, Центъра
за култура, Детската градина, Ди
рекцията за строителни площи и
п ътища, Явното комунално пред
приятие „Услуга”, Клона за со
циална защита, ОО па Червения
кръст н па физическата култура.
Не
става
дума
за
особени
несъгласия между отборннците,
понеже II отчетите, п плановете
бяха приети почти единодушно, по
просто поради факта, че на ди
ректорите и па временно изпъл
няващите тоя пост трябваше
време докато изчетат докумен
тите. Отборпинитс от опозицията
търсиха обяснение защо отчета и
плана на Центъра за култура не
представи временната директорка
Валентина Петкова, а това напра
ви рефереитчикът за културна
дейност. Председателят на ОС
Владимир Захариев най-напред
каза, че била болна, а след това, че
имала други задължения, Отбирникът Ми ле Миленов каза, че
„ДОС смята, че Центърът за кул
тура няма кадри, които да водят

културата”, а Захариев подчерта,
че „откакто Петкова е на поста, в
Центъра цари мир”.
Според приетия план за работа
па Дирекцията за строителни
площи и пътища до края на годи
ната се очаква сравнително богата
комунална активност в общината.
- За да се намалят разходите
нрп прокарване п прочистване на
пътища, дирекцията и ОС ще
положат усилия да набавят бул
дозер, конто с прикачим съоръ
жения ще може да копае н по
чиства пътищата от сняг и прочие,
каза Захариев. За канавката й ще
бъдат
ползвани
кредити
и
машината, както оповести предсе
дателят, ще се отплати за срав
нително кратко време.
Ма сесията беше прието п ре
шение как територията на об
щината да се защитава от навод
нения и порои. Според мнението
на Васил Анастасов, селскосто
пански пнжинер в ОС, пялата об
щина трябва да се провъзгласи за
ерозивна, понеже се намира па
средна надморска височина от 1340
м и че за целта пеобработпаемите
плонш трябва да се залесяват. Отбориините обаче ие приеха за
лесяването като начин за решапане на проблема, понеже от „бо-

ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА НЯМА
ЮГОСЛАВЯНИ
протест до Общинската комисия
* ДСБЮ отправи
не се провежда на
за преброяване защо същото
български, а на сръбски език
Нпсбоояпансто иа населението, домакинствата

н жи-

иа
април, оповести
комисия за преброяване.

.......

националната си

....
.......
се преценя вя,
че на последното преброяване от
1649, зи сърби ПЙ5... Отговор
бяха мятали «4X7, за ни осланяни
”претопиха” в други наиа въпроса зяшо тигани българи се

ровите гори вече нищо не вирее”,
а застанаха на становище в общи
ната да ее развива животновъд
ство н затова нлощнтс трябва да се
сеят с изкуствени треви.
Отборпицпте гласуваха ново
решение за командиров ъчните си
добавки, както н за команди
ровъчните па членовете на ИО на
ОС, на работните тела и па функ
ционерите в ОС. Когато идват на
събрание, отборпицпте ще по
лучават 4 па сто от средната бруто
заплата в стопанството в Републи
ката (според последните данни за
тази заработка, командировъч
ната им е 435 динара). Команди
ровъчните па членовете на ИО
възлизат па 3% от посочената
заработка н в момента в ъзлизат па
326 динара, а на членовете па
работните тела на ОС и па ИО 2%,
т.е. 218 динара. Решението не се
отнася п за работещите в об
щинското управление. Функцион
ерите па ОС и хората в местното
самоуправление, когато зами
нават п места п Пчннски окр ъг, ще
получават 4%, а изв ън окр ъга 6 па
сто от средната бруто заплата в
републиканското стопанство н и
момента командировъчните им
в ъзлизат па 653 динара.
В.Б.

СКУПЩИНАТА НЕ ОСЪДИ
ВАНДАЛИЗМА СРЕЩУ
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА
Преди да бъде приет диевпп- препоръчва да приеме отчета за
ят ред на състоялата се па 27 миналогодишния бюджет, поиемарт шеста сесия на Общин- жс той е направен въз основа на
ската скупщина в Димитров- кпнговодственлта
документа
град, отборипческата група на ция. Установените неправилноДОС, подкрепена от групата на сти в смисъл нецелесъобразно
ДСС, предложи с една точка: изразходване и неточни свсдескупщината да се определи по нпя, до които стигна ИО, ще бъповод събитията от 23 и 24 март, дат санкционирани в унисон със
когато вандалски бяха нзпочу- закона”,
пени вратата и прозорците на
Председателят па ИО обЦентъра за култура. Председа- основа бюджета за тази годнтслят на отборипческата група па (почти 46 милиона динара) и
па Съюза на граждани „Цари- подчерта, че той е по малък от
брод” Йован Ружич, изяснявай- половината на миналогодиш
ни се против допълване на днев- пия. Във връзка с предложе
ния ред, запозна отборннците, ните средства отборипческата
че за събитията в Центъра от група на ДСС е предложила, а
полицията не е стигнало никак- председателят на скупщината
во осведоменис п затова не гря- д-р Боян Давитков
бва да се разисква по този въп
ОТХВЪРЛИ
рос. Това беше достатъчно при
гласуването 20 отборнмци да
ВСИЧКИТЕ 14
гласуват про гнв, а само 9 за ра
АМАНДМАНА
зискване по въпроса. Преди си
с
основание,
че те не са дадени в
мото гласуване по повод пред
ложението на ДОС и ДСС д-р унисон с протокола за работа на
Милена Йовичич от ДОС попи- скупщината, т.е. дадени са с два
та дали някой е поискал поли- дена закъснение. Реагирайки
цнята да достави осведомение п във връзка с това, председате
защо Съюзът на граждани лят на ОГ па ДСС Зоран Хрис
„Цариброд” все още не се е тов обвини председателя на ОС,
дистанцирал или просто опреде че прилага двойни аршини към
лил като партия по повод съ отборнпческпте групи. Той събитията, тъй като почти всички що изтъкна, че когато се отнеме
таксата от границата, излиза, че
партии, особено ДОС н ДСС
жестоко осъдиха вандалщина предложените средства за тази
година са по-големн от минало
та. Въпросите й обаче не бяха
годишните (без таксата) вклю
удостоени с отговори.
чително и заплатите - с около
Разисквайки по повод окон
20%, а само инвестициите са
чателната равносметка за бюд
намалени и почти докарани до
жета на общината за миналата
нула. Според Христов така нап
година, отборпицпте па мнозин
равения бюджет за 2002 г. по
ството ( СрЦ) отправиха
казва, ” че предлагащите нямат
дългосрочна визия за развитиМНОГОБРОЙНИ
сто на града, макар че в предиз
ЗАБЕЛЕЖКИ
борните обещания се говореше,
върху начина на нзрасходваие чс заплатите ще бъдат няма
на парите о г общинската хазна. лени.
Забележки имаха и представиВ отговор на критиката, отгелите на ДСС, докато ДОС се ПравСна от ДОС и ДСС, прсдсеопнтваше да защити мнналого- датслят „а ИО Емил Соколов
ДШНН11Я бюджет. След много изтъкна, чс така запланувания
разисквания бе прието заклю бюджет с на горната граница на
чението па Изпълнителния от- възможностите и с въпрос дали
бор на скупщината, в което се щС бъде осъществен,
казва, ” че на скупщината се
А.Т.

ционнлпи принадлежност досега не последва. Причината за
гони е може би пъп ||>иктп, чс двете конституции гарантират
пълна свободи при итясиввипсто ти националната мринадлежност. Как сега се пишат хората, преди всичко
някогашните "югослаияни”, с оглед на решението па поли
тиците Югославия вече да не с ъществува? За перен отговор па
въпроса псе още е рапо, но в комисията неофициално казват,
че хората по се пишат за югослапяни и чс се изясняват за
такива, каквито са - б ългари.
Когато става дума та преброяването, внимание «Р»»»1'1»
реагирането на Демократичния съюз па ц.лгар с
Югославия, което тай отправи до Общинската комисия тя
преброяване я в което изразява протест защоI съответните
материали еа аа ерч.оекв, а ле иа мапчаи стик. ооено 1
това намира а Закопа за защита па правата и епооодмте I
националните малцинства.
...............
- Другите малцинства имат формуляри на яви ш
езици и няма "Р....... .. бт.лгарското малцинство да гиде с 1.1
гано п неравноправно положение. Нашата партия ще смя си
тона за държавен натиск българите и ЬосилсградСко да
декларират като сръби и за грубо нарушаване на праната па
б ългарското малцинство. Ще атакуваме законността на нреброяваисто по законен ред и но линията на международните
организации за защита правата на човека, се казва между
оетпинлото в дописката, която подносил председателят па ГС
на ДС1.Ю Йовицп Костов.
В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕБРОИТЕЛИТЕ СИ
ВЪРШАТ РАБОТАТА
От понеделник в в Димитровградски община
започна преброяпането на населението, домакин
ствата н имотите. На терена са 70 преброители, конто,
”въоръжени” с необходимите формуляри н знания,
т|П>1.1111ха „т к
П11 къща.
Както узнаваме от самите преброители, граж1те 1д,,шш)
п,„№мат а дават необходимите
с|1ед<,1|1|и ,,)ш1 нВ„че с[)сд ХОр11Та определен страх, че
сведенията ще бъдат използвана за нова даиз.чаи
„Влагания. Топа изтз.кват и преброителите, а такава
информация стигни И до нае, журналистите. Ясно е,
че говя е ез.веем неоправдано и преброителите пояет ш, „еск|| с,,Се гражданин, чс данните св
секретни н ще се използват само от статистиката.
Нещо подобно се случваше и при предишното
преброяване и сигурно ще се случва и занапред.
Важното е, че мнозинство от хората без притеснение
приемат преброителите н досега не са регистрирани
никакви проблеми. Това потвърждават н от общниската комисия но преброяване.
А.Т.
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РЕАГИРАНЕ

0ТП0РЛИИСКА
АФЕРА' ИЛИ
ФИНАНСОВ
СКАНДАЛ?
За разлика ог читателите па "Братство”, конто нрет
последните два месеца получават посредством Вашия
постник само едностранни н пристрастени ип(|и>рмац|||1.
гражданите па Димитровград много добре знаят какин са
мотивите и кон са организаторите па събитията около
незаконното превземане па Центъра за култура и медните
в нашия град.
Фонът на тези събития в нвй-голяма степен е
политически, а предстоящите събития вероятно ще
покажат, че зад всичко това се крие опит та потулване на
голям брой незаконни действия при харченето па
бюджета за 2001 г.
Незаконното превземане па медните н тяхното
използване за невиждано раздухване на омраза н
пласиране на най-подли л ъжи по всичко личи пито е било
спонтанно, пито го е организирал само ”Отпор”. Зад тези
събития п зад всичко, което след топа се случи в нашия
град са застанали и неколцина миналогодишни общински
лндори, конто па изборите през ноември миналата година
доживяха |гълна катастрофа п конто, предизвиквайки
криза, безуспешно се опитват отново да грабнат властта.
Смяната на един от тях, Алскса Радев, 61111111 директор на
Центъра за култура, е била само повод да, се реализира
предварително подготвеният сценарий за превземане на
медните п създаване на криза, а след топа н за в ъвеждане
на пременнп мерки п сменяване на легално избраните
органи па Общинската скупщина.
Активни участници в реализирането на този сценарий
бяха Зоран Петров п Милена Йовичпч, шеф н заместипк-
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Шеф 1111 ОТбо|>|||1ЧССКПТ11 ГруНП 1111 ДОС, КОНТО 111СД1К) С
0СТ111ШЛПТ11 члепопс 1111 ТИХН1Ш1 ОТборННЧССКа групи 1121 31
нпунрн 2002 I'. нннуснпхн ССС1ШТ21 ПИ ОбШ1ПК'К21Т21
скупщина н плетоха п Цспгьра та култура, кьдето са
участнали п нелегалното превземане па медиите. II тоти
момент заедно с тях са били и Михаил Ипаноп, бити функ
ционер па Общинската скупщина, и Плен Ллексоп, ше<|> на
'{ОП п Днмптропг'рад. През смщш иредобед кт.м тях са се
приобщили п Симеон Васоп, бишн председател па ОС,
Арсен Тодоров, ничшншк на Отдела та стопанство н фи
нанси, и Велин 'Годороп, директор па ОП ”Тт,ргокон”. До
следобедните часове с тях е бил само един МЛ21ДСЖ, който
по-късно е идечтирицп])21Н К2гго член на ” Отпор”.
Присъствието па тази'.групи хора щигмню опровергав21
тяхното твърдение та спо11тапнос1та 1121 събитията и
мнимия призив 11:1 работещите в Центъра та култура кт.м
членовете 11:1 ” Отпор”да им окажат помощ при тащитапансто 1ш техните трудови и човешки нргиш. Пай-голям брой
работещи п Центъра та култура, с изключение на ония,
които са били ангажирани в превземането 1121 медните, в
предобедните часове 1гм»бще не са знаели какво се случва
н канцеларията на директора па Цеигърг! та култура.
В последвалите събития лидерската роля поеха
цсГюиша Иванов, подпредседател на ДСБК) н директор
па КИЦ, и Зоран Николов, председател 1121 Общинския
отбор на ДХСС. За активното участие на спомешптпе
лица в събитията около Центъра та култура свидетелства
и тяхното почти редовно присъствие в съда, когато се
гледа делото по случая, кякто п активното им участие в
действията, с които бяха осуетени усилията па
надлежните органи да проведат 1121 дело официалното
съдебно решение.
Обществеността също така не знае, че па 23 март 2002
, 0д„„а> когато трима безотговорни младежи разбили
сяклото на входната прага па Цепгъра и когато обектът
вече бил под контрол па полицията, е извършено още
едно насилствено влизане п сградата на Центъра за култур., Предвождани от Мебойша Иванов и Зоран Николов,
четирима техни сътрудници разбили вратата на голямата
зала, нахлули в хола па Центъра за култура и въоръжени
с летви и бзьлгарско знаме с копие, започнали физическа
разплата с групата, която вече се намирала в хола на
сградата. До сериозни последици не сс е стигнало благодарение на навременната намеса на полицията.
Очевидна е и бавността и нсефикасността в работата
па официалните държавни органи, особено на ОВР в
Димитровград. Полицията пропусна възможността да
реши спора още в началната му фаза, когато той можеше
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да се подведе под нарушаване на обществения ред и мир,
н ИО-КТ.СИО, когато поради липса па готовност та пред
приемане на съответни мерки цялата ситуация беше
довеждана до ръба на инци;»' ' .
Гражданите на Димитровград очакват от падежните
дт.ржапни органи да 6'ьде реализирано официалното
съдебно решение, което трябва да доведе до лормализиране и;» положението в Центъра та култура. След това ше
има време та сериозни анализи на всичко, което се случи
в Димитровград през последните два месена.
В сегашния момент е ясно, че та раздухването на
политическите страсти в голяма степен допринесоха и
местните медии с пеобективпото иш|юрмираие на
общсствснос1Т21. Освен самите участници, голяма част от
отгопроностга та случилото се ще трябва да понесат и
редакторите на местните ме;щи - Весна Алексови,
ряботещя I) Цснтъри за култура, Алскса Ташков, кораспондент 1121 ” Братство , и Срстсн Игов, нснсиони|1аи
кореспондент па Гадно Ниш.
Хората, които в момента ръководят местните медии
ще трябва да обяснят защо не беше предавана пряко
сесията на Общинската скупщина на 28 март 2002 г. По
решение на ОС местните медии са длъжни да предават
пряко нейните сесии заради обективното информиране на
гражданите. Те ше трябва да обяснят и това дали тяхното
решение е мотивирано и от намерението им да укрият
официалните данни та харченето на бюджета та 2001
година, конто бяха съобщени та първи път. Гражданите
на Димитровград между другото нямаха възможност да
чуят сведението, че миналата година Общинската
скупщина и ЯГТ ”Комуналац” съвместно са похарчили 5
400 000 ДМ от тези
360 (ИМ) ДМ. Изразходването па
средства е покрито с твърде съмнителна документация.
Значителна част от похарчените средства . е покрита с
фиктивни фактури за работи, които въобще не са
извършени, а фактурите са издадени от няколко местни
и някои, предимно частни фирми от други градове.
Дали събитията в Димитровград, които отначало бяха
представяни като ”отнорлийска афера”, ще прерастнат в
невиждан финансов скандал ше стане ясно след официалпия анализ на кпш оводствената документация на Общин
ската скупщина, конто се върши от надлежните йиснскцип.
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Съюз на граждани
"Цариброд”

пр едседател
Любомир Голубович
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ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И БЪЛГАРСКОТО
НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО
Както е известно, от 1 до 15 април т.г.
в Сърбия се провежда преброяване на
населението, както и на движимото и
недвижимо имущество на хората.
Ако хвърлим ейдо око върху резул
татите от преброяването през 1991 г.,
ще видим следното: като българи са се
декларирали 7069 лица или 54%, сърби 3042 или 23%, югославяни 3028 или
23%, 44 македонци, 14 мюсюлмани, 17
черногорци, 4 унгарци и 3 албанци, вси
чко 13 221, а Дими тровградска община с
имала 13 488 жители.
Рязкото намаление на българите в
този период в сравнение с предишните
преброявания и прехвърлянето им к ъм
националната категория югославяни
или сърби се дължи на вилнеещия на
ционализъм на управляващия фашнеонден режим по това време. Преброите
лите бяха специално инструктирани да
сюгсрпрат па населението и да оказват
натиск върху хората да се изясняват
според указанията на работодателите.
Преди да премина към вълнув21Щ1ш
ме въпрос ще изясня, че нация е исто
рическа общност от хора, формирала се
на общността на територията, иконо
мическия живот, литературния език, ет
ническите особености на културата и
народопспхологпята, а малцинства са
обществени групи, които се отличават
от мнозинството на населението в да
дена държава по расови, народностни,
езикови, религиозни и други черти.
В контекста на казаното смятам, че
дълбоко спекулативна, манипулагивна

и квазинаучна с съвременната теория за
национална самоличност, която прие
ма, че историческа и етническа принад
лежност ис сс градят върху кръв, прои
зход и история, а върху самосъзнание и
самочувствие за принадлежност към об
щност.
Според тази авангардна, условно бих
казал сюррсалистнчна теория, национ
алната принадлежност с емоционалноволева категория и в нея е съвсем проз
рачна неделикатната аснмплаторска
уловка на всяка доминираща нация над
малцинствата. А нацията пито е бслъо
да сс подменя, пито е връхна дреха да се
сменя според сезона.
Ако погледнем статистическия лист,
ще забележим, че в графата национал
ност и вероизповедание стои обяснение,
че лицето може да ис сс изясни.
Струва ми се, че топа е хитра уловка,
която може да разколебае лицето, да му
подейства психически, да го озадачи и да
го накара да угодничи като избере неу
тралитета, сиреч обезличаването и но
този начин волно или неволно да се
откаже от самоличността си. Това може
особено да повлияе върху малобройни
те малцинства, каквото е нашето и вър
ху тези, при които е избледняло чувс
твото им за генетична стпопринадлсжност. А за изтъняването и избледнява
нето на националното пи самочувствие
са допринесли тоталитарните режими,
размирната граница, небивалият тор
моз през годините на Информбюрото,
откритият и арогантен национализъм и

пр. Всичко това прави хората да бъдат
колебливи, нестабилни, уклончиви.
Социалното положение на много
хора от нашето малцинство ги кара на
всяка цена да търсят материална сигурпост, като сменят естествената си нацпонална същност с неприсъщата им
одежда на друга национална прниадлежност. В нашия случаи те се трансфермпраха и се декларираха по-рядко като
сърби, а много по-често правеха забежка към изкуствено и декретио създадената нация-мутант или хибрид югославянин.
Интелигенцията, която осъзнава нацпоналната си същност, също става ук
лончива. В името на сигурния и спокоен
живот, в името на личния напредък и
удооства, както и бъдещето 11а децата
сн, тя търси защита под бронята на югославяпството. Разбира се, става дума за
част от интелигенцията - разколебана,
объркана, гладна и жадна за постове и
облаги.
Другата, много по-голяма част от интелигенцията, която осъзнава ценностпата система на националното си битие,
остава неподкупна, не прави компромиси със своята национална прннадлежност, нс накърнява народностния си ннтегрнтет. Тези хора не се извисяват като
идеалисти, защото си остават такива,
каквито са, защото осъзнават богатст
вото и духовността иа своя етнос и за
щото няма нищо но-естествено от това
да запазиш устоите на своята национ
ална самоличност.

Нима другите малцинствени общно
сти, каквито са унгарците, русините,
словаците... не са лоялни към държавата, в която живеят, без да подменят нацноналното си битие?
Неотдавна един висок функционер
на една партия в Белград каза, че найголяма трагедия на българското малцинство е, че повече от петдесет години
сме искали да бъдем по-големи сърби от
сърбите. А ако не се самоуважаваш, и
другите няма да те уважават,
Демокрацията ц многонационалните
страни не подразбира национален, кул
турен и пр. унитаризъм, а зачитане на
различията. Богатството на една дър
жавна общност се състои в пъстротата
на културните ценности на народите и
народностите, интегрирани в една духовна съкровищница.
Нима преследването на национална и
верска основа не доведе до катастрофа
и кървав катаклизъм на страцата, чието
тяло десетилетия ще кърви и раните на
обезобразеното й тяло дълго няма да
заръбиат.
Неспазването правата на малцинст
вата от страна на бившия режим напрани Европа и свстът да ни заобикалят,
да бягат от нас като от крастави. И църкната анатемосва нсправоверннте, т.е.
родоотстъпниците и тези, които сменят
вярата си.
Не напразно народната памет е съх
ранила мъдростта в думите: „Пази име
то си - за да те пази то”..
Властимир Вацев
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ДИРЕКТОРИ ИЛИ ВРЕМЕННИ ^ДИРЕКТОРИ?
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ПРОБЛЕМИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКИ
АВТОТРАНСПОРТ СЕ ИЗОСТРЯТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

НЕСЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ДСС И ДОС
май-много ПО една година^ее.".*,,..'колко'

и1пьпиявО

ДЕФЕКТИ СПИРАТ
АВТОБУСИТЕ ПО
ПЪТИЩАТА

временен директор

докато ДСС е убедена, че едно лиие 1.» ° Души че се променят за това време,
без оглед дали и преди това посгьт е изпълнявано?6“6“ ДИректор до една година,
временен директор

Отбориицнте па властващата ДСС в Босиле
град п на опозиционната общинска коалиция на
ДОС все още не можаха да доближат
станов и щата си по въпроса за директорите и за из
пълняващите тоя прет в предприятията и в ор
ганизациите, чийто основател е ОС - Детската
градина. Библиотеката, Дирекцията за строи
телни площи п пътища, явното комунално пре
дприятие „Услуга” н Центърът за култура, в
чийто състав е и Радио Босилеград. Всъщност
I и разделят различните мнения но въпроса наймного колко време директорския пост може да
се изпълнява от временен директор,
Точно преди година в тези предприятия II
организации бяха назначени временни днректори. ДСС, след като дойде на власт, по-точно
преди три месеца, освободи тогавашните вре
менни директори на „Услуга”, на Дирекцията и
в Центъра за култура и назначи нови в същото
качество - Предраг Трайков, Горан Стоянов и
Валентина Петкова. Временните директори и
Библиотеката и в Детската градина Асен Ми
хайлов п Любинка Глигорова не бяха сменени и
преди седмица отбориицнте на ОС ги назначиха
за директори.
Отбориицнте на опозицията са убедени, че
функцията временен директор може да трае до
една година, без оглед колко души ще се про
менят на поста за това време. Затова смятат, че

е трябвало да се назначат директори и в Днрекцията, в ’ Услуга” и в културната институция.
Представители на ДСС обаче смятат, че едно
лице може да е временен директор до една го
дина, без оглед дали и преди това постът се е
изпълнявал от н.д. директор.
- В Центъра за култура няма кадри, които да
развиват културата, каза па последното засеДание на ОС Миле Миленов. Сл сд сесията поясни, че резултати в тази област трудно могат да
се очакват, докато ведомството се оглавява от
активистката на ОО на ДСС Валентина Пет
кова, завършила средно училище. В ДСС обаче
твърдят ооратно.- Откакто преди три месеца
Петкова оглави Центъра, във ведомството ца
ри мир, каза председателят на ОС Владимир
Захариев, като подчерта, че под нейно ръко
водство Центърът ще развие богата културна
дейност.
Всъщност, най-голямото несъгласие между
ДСС н ДОС по въпроса за директорите и временннте директори, което ясно проличаваше и
на сесията на ОС, идва когато става дума за
директорския пост в Центъра. В ДОС са убе
дени, че властващата ДСС партия би повишила
сегашната временна директорка в по-горен
чин, т.е. би я назначила за директор, но че със
средно училище не отговаря на основните условия.
В.Б.

НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ В ДИН
На 1 април в Тютюневата
фабрика в Ниш започна да
работи нова съвременна линия
за производство и пакетиране на
цигари.
- Автоматизираната машина,
която ви представяме днес,
произвежда 10 000 цигари в ми
нута, каза на свиканата по този
повод
пресконференция, те
хническият директор на фабри
ката инженер Димитър Митов и
подчерта, че по време на тести
рането й в две смени е дала продукция от 8,4 тона цигари.
Благодарение на това ние вече
съкратихме третата смяна.
- Това е само начална крачка
в реализацията на големия инкойто
ЦИКЪЛ,
всстициоиен
започнахме миналата година и
койго ще приключи до края на
септември т.г. За целта от собствени източници сме осигурили
над 20 милиона евро, следователно без пито един цент
кредити, каза генералният ди
на ДИН
Славолюб
ректор
Драгичевич.
- Така модернизирана,

края на годината Тютюневата
фабрика ще навлезе в процеса
на приватизацията, окончатслна дума за което ще каже
Правителството на Сърбия,
ката председателят па Управителния съвет ва ДИН Боривое
Стоянович.
- ДИН е истинска бисер в
сръбската индустрия, подчерта
съюзният министър на поли

цията и член на У С Зоран Живк
ови» н добави, че благодарение
на модернизацията за пея вече
се интересуват най-големите
мултинационални компании в
света. От бъдещия собственик
се очаква да спомогне твърде
скоро .......1КИТС цигари да се
намерят я яа международния
нагар, ката Жнпкоиич.
в.С.в

до

В ЧАСТНАТА ФИРМА "АНИТЕКС” В БОСИЛЕГРАД

ЧОРАПИ ЗА ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ СЕЗОН

1-

Самостоятелната фирма за
производство на чорапи ”Анитекс” в Босилеград започна
производството па нови артикли
та пролетно-летния сезон, от
говарящи на модните тенденции
в яроитводството на чорапи.
Основна дейност на
н"
итекс” е яроитводството на
всички видове дамски, мъжки и
детски чорапи, а според соб
ственичкота на фирмата Дрнш техните
гама Иванова пазар
цялата
продукти
е
готови

страна . Основен проблем, който
затрудн ява работата на цеха, са
т.е.
лошите условия <зя работа,
неадекватното помещение, в
което се помещава фирмата.
изплащането
Пласментът и
напоследък са затруднени, но според Драгана Иванова - да има
по-добро работно помещение,
отговарящо на изискванията за

дейност, нроизвод-

тази вид
чораии би се
ството
на
увеличило, което подразбира и
откриване на нови работни

места. Заплатите ма работ
циците се изплащат редовно, а в
” Анитскс” в момента рбогят24

души.
За съжаление - заяви собственичката ■ досега пито едно
ръководство
не
общинско
прояви готовност дат помогне но
та
някакъв начин на ” Анитскс”,
1
да бъде намерено решение за
работното
с
проблема
помещение.
К.Волииоиа

* Миналата сряда двата автобуса, поддържащи редовната линия Босилеград - Белград се повредиха пос
ред път и не успяха да закарат пътниците си до опре
деленото местоназначение

В босилсградското предприятне "Автотранспорт” всекидпевно се натрупват проблемите
и трудностите, които все повече
усложняват работата му, която
и досега не е била ”розова”.
Миналата сряда двата автобуса, поддържащи редовната
ляния Босилеград - Белград се
повреднха посред път и не успяха да закарат пътниците си до
определеното местоназначение,
Сутрешният автобус спря двнжението си в Лесковац, където с
интервенция на работници от
"Югскспрес” дефектът беше
частично отстранен, за да може
автобусът да се придвижи до
Босилеград. Пътниците бяха
прехвърлени в автобус на ”Югекспрес” от Лссковац, пътуващ
към Белград.
Вторият автобус, който тръ
гна след обяд с направление Бо
силеград - Белград се повреди
при Власпнското езеро, където
пътниците изчакваха да бъде
изпратен друг автобус от Боси
леград, който да ги закара до оп
ределеното място. Повреденият
автобус остана на Власина и
през нощта, а на следващия ден
беше ангажиран товарен ками
он от строителното предприя
тие "Изградил” да помогне при
движването на автобуса до Бо
силеград.
Освен това, единият о г двата
автобуса, конто поддържат ме
стните направления не е регис
триран поради неплатени да
нъчни задължения н невъзмо
жността да се прибавят необхо
димите документи за рсгистра-

цията му. Така че АТП само с
един автобус поддържа редовните линии за селата Горна Лгобата и Караманица. На всичко
това отгоре, на 28 март пътната
полиция наложи забрана за пътуване и на този автобус поради
редица дефекти, които бяха от
крити на извънредната техиичсска проверка, а на предприятието наложи да плати глоба. С
всички тези проблеми съществува възможността местният
транспорт изцяло да спре.
Босилеградското
автотранспортно
предприятие разполага с
десетина автобуса, чиято
старостна структура е
средно над 13 години,
така че работещите в АТП
с големи усилия едвам
поддържат редовните
линии.

Има ли изход от трудното по
ложение и решения за пробле
мите на "Автотранспорт”? От
говор на този въпрос все още
няма, пито пък са взети някакви
мерки за оправяне на затруд
неното положение и саниране
на предприятието. На проведе
ната през миналата седмица
сесия на Общинската скупщина
никой не повдигна този въпрос,
макар че "Автотранспорт” е ед
инственото транспортно пред
приятие в нашата община и е от
основен интерес за населението,
тъй като единствено то под
държа автобусни» линии не
само в общината, но и към
вътрешността на Сърбия.
К. Велинова

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ БОР

нов и.д. ДИРЕКТОР
Поста изиълшяващ длъжносття директор на дървообработвателното предприятие „Бор” в
Босилеград от тази седмица нос
Жаклина Младс новнч-Грнгоропа.
На заседанието на Управителния съвет на предприятието,
което се проведе миналия пе
тък, бе приета оставката на досегашната изпълняваща длъж
ността директор фнля Симсонова, а на пейно място бе назначена Григорова. Дсвстчлеиният Управителен съвет еднногласпо нзбра Григорова, която е
+ ОП Напредък" н
Босилеград трябва да
подсигури пари и да
оспособи кланицата си,
понеже от дълго време тя
но изпълнява
ветеринарно-санитарните
условия и мохее да бъде
закрита, оповести
директорът 1НС1
Ветеринарната статдия
Емил Пойчоо.

дипломиран икономист по ооразованне и досегашен шеф на
1',
счстоводнтелиата служоа
предприятието. Подалата оставка Симеонова е била на дирек
торския пост от мссц август мипалата година и най-вероятно
ще бъде назначена на старото й
работно място - шеф на пронзводството в предприятието.
Като причина за смяната на
директорския пост от Управителния съвет посочиха лошото
финансово положение в пред
приятието, както и затрудненнята в работата му, които се про
точват от месеци.
Според Григорова ще бъде
направен анализ на досегашна
та обстановка в предприятието,
въз основа на конто ще бъде
изготвен план за по-пататъшиа-

та работа и ще бъдат уточнени
меркитс, конто трябва да СС 1130мат за излизане на нреднрнятнсто от сегашното трудно иоложснис.
К. Велинова

О

Шмт,

5 април 2002
БОСИЛЕГРАД: ПО-ДОБРА ЛИ Е ИЛИ ПО-ЛОША ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА?

"СЛЯПОТО ЧЕРВО" ИЗМЪЧВА И ПАЦИЕНТИТЕ, И
МЕДИЦИТЕ
*Отборниците на ОС поискаха от
здравното министерство на Сър
бия да постигне договор с компе
тентните органи на България теж
ко болни от Босилеградската об
щина да получават здравна за
щита в Кюстендил

Здрпвнлта защита на населението сега
е по-добра, отколкото преди година. В
Здравния дом са подменени някои апа
рати и съоръжения, търси се възмож
ност да се набавят и останалите машини,
в ход е ремонтирането на обекта... Ло
шите пътища в общината и отдалечено
стта и от но-големнте медицински цен
трове обаче и по-нататък затрудняват
доближаването на медицинските услуги
до болните. Пред сериозни затруднения
се намират и лекарите, и пациентите, на
конто трябва да се окаже спешил помощ.
Като се има предвид, че Сурдулица и
Враня са на около 60 и 100 км от Босиле
град н че минаването през Вллснпл е рис
ковано през зимата, отборниците поис
каха здравното министерство да ре
гулира въпроса с официалните органи в
България и тежко болни, на които е
нужна спешна помощ, да се транспорти
рат през границата, т.е. в отдалечения на
около 40 км Кюстендил.
Това всъщност са основните акценти
от разискванията на последната сесия на
ОС, на която стана дума за здравната за
щита на населението в общината и за
възможностите как тя още повече да се
доближава до болните. Д-р Миряна Цнетпнова, специалист педиатър и управител па Здравния дом, подробно и с мно
жество данни осведоми отборниците какво е предприето досега, какво ведом
ството и Здравният център във Враня
могат да предприемат, а какво не са в
състояние да направят.

ВЛАСТТА НЕ СЕ
ИНТЕРЕСУВА ЗА
ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗД
Общинското ръководство и някои отборпици поискаха от управителката от
говор на въпроса защо всекидневно не
работят здравните станции и амбулаторпп, като поискаха да започнат да рабо-

тят амбулаторните п Дукат, Бранконци и
Назърнца.
- Лекар на обща практика работи но
два дни в седмицата в станциите в Горна
и Долна Любата, а в Долно Тлъмино и в
Горна Лиспиа • но три. В тези станции
зъболекар работи по един ден и според
досегашната практика, т.е. според броя
на пациентите, това е достатъчно. Лекар
започна да работи един път седмично в
амбулаторията в Дукат, след като беше
прочистен пътят, и в Брапковци, но тук
едва ли има и но двама пациенти. Поради
непочистения от сняг нът лекар не отива
в Назърнца, но ще ходи, каза Цветанова.
Не че сега но-редовно работят станци
ите и амбулаторните, допълни тя, но да
лече „но-нодвижна” е спешната лекар
ска служба в Босилеград. ” Но вие - объ
рна се тя към общинското ръководство не ни помагате, не дойдохте да ни попи
тате дали имаме проблеми, а когато ви
поисках да нн помогнете с бензин, каза
хте, че нямате нари, не поддържате и пъ
тищата. Как могат да бъдат виновни ле
карите за ваши пропуски?” - понита тя и
поиска от общинското ръководство „да
не печели политически точки сред наро
да с неоснователно атакуване срещу ле
карите, които често са принудени да бъ-

Председателят на ИО на ОС Горан
Стоянов каза, че в общинския бюджет
няма нари за бензин, че гориво трябва да
подсигурява Центърът във Враня и че
управителката не искала да сътрудничи с
местното самоуправление. От Цветанова
беше поискан отговор защо в Босиле
град не съществува хирургична служба и
защо бременните не раждат тук, а в Сур
дулица или във Враня.
- Здравният център във Враня нрави
това, което е но силите му, даже сега раз
реши лекарски специализации, каквито
по принцип не се разрешават на здравн
ите домове, така че лекари ще заминат на
специализация по психиатрия, очни бо
лести, като и но медицина и радиология.
Но няма шанс да имаме хирургична слу
жба и зала за операции. Нашият родилен
дом,поясни тя, няма необходимата зала,
обзаведена с апарати и съоръжения за
бсзрисково раждане и затова изпращаме
бременните жени в Сурдулица или Вра
ня. Ще бъдем подведени под наказателна

В.Б.

ДОЛАРИ И ДИНАРИ ЗА ПО-ХУБАВО БЪДЕЩЕ
* Реконструкция на водопровод, уреждане на пазар, оборудване на канцелария на МО...

Сноред информациите, които неотдавна нн предостави кметът ,,а ссло Звонци Иван Таков, до 1 октомври т.г. в Звонския
край ще бъдат реализирани няколко комунални проекта,
благодарение на средствата, които ще отпусне американската
донорска организация ЦХФ, както и ОС в Бабушница.
За реконструкция на местния водопровод ще бъдат отделени 3,5 милиона динара, за уреждане на място за пазар в
Звонци - 4, 5 милиона динара, за техническо оборудване на
канцеларията на МО в Звонци - 600 хиляди динари, и за кому
нално уреждане на Звонци и Звонска баня - 9 хиляди долара.
ЦХФ ще даде 75 на сто, докато 25 на сто от средствата ще
бъдат отделени от общинската хазна.
ОС в Бабушница, по думите на Таков, ще отдели и 60 хиляди
динара за изработка на елаборат за реконструкция на моста
над Бсрннска река, която свързва село Звонци със селата Ра-

: СТАРИ СВЕДЕНИЯ ЗА
НАЙ-СТАРИТЕ
ЖИТЕЛИ
*
•
•
;
:

Както и в останалите села в Краището, така и в
Божица в миналото имало няколко заселвания и изсслвания. Веднъж жителите на 230 божншки къщи
избягали от селото си, но после се върнали по домоветс си. В Божнца са се заселвали и хора от други

:

места.

:
I
:
:
;
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УПРАВИТЕЛКАТА НЕ ИСКА
ДА СЪТРУДНИЧИ С
МЕСТНАТА ВЛАСТ

отговорност, ако не правим това.
На заседанието беше подчертано, че е
особено тежко и на пациентите, и на ле
карите, косато трябва да се окаже спеш
на специализирана помощ, или когато се
налага да се окаже помощ на родилки.
Имайки предвид географското положение на общината, намерила се като „сля
по черво” между българската и македон
ската граница, и отдалечеността й от не
големите медицински центрове, отбории кът Горан Петков поиска да се изучат
възможностите и тежко болните, които
се нуждаят от спешна помощ, да не се
транспортират в Сурдулица или Враня, а
в Кюстендил.
- Здравната защита не трябва да се
подвежда под каквато и да е политика, на
болните трябва да се окаже помощ там,
където по-скоро могат да се транспорти
рат, каза отборникът Емил Пейчев, като
изцяло подкрепи предложението. Едино
душно го приеха и отборниците, като по
искаха от здравното министерство на Съ
рбия да изучи въпроса и с компетентни
органи от България да го уреди така, че
на тежко болните да се оказва помощ в
Кюстендил.

ЦХФ И ОС В БАБУШНИЦА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОДПОМАГАТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ

БОЖИЦА (5)

;
;
■
|
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дят специалисти и повече области”.

Имало II период на "перодица”, която, според Р.
Николич, "настанала поради проклетия”. Във пръзка
с тона той записал следното предание: ”В Божица
живеели двама свещеници, поп Драгоя и пои Гоя. Там
искъде в Солунско те били расипали мансатир и били
убили игумена, ама иекое дете ги било проказало, та
ги нашли в Божица. Два пъти ги водили да ги обесят,
но селяните ги върнали, селото ги курталисало. А
третия път не искали да се застъпят за тях и затова
свещениците прокълнели селото и за 9 години ни кравя сс отелила, нн жена родила.” Записката на Й. Захариев за това предание е малко но-ралнчна: ” Разказват, че много отдавна двама божички свещеници, поп

кита, Вучи дел и Цървена ябука.
Село Звонци неотдавна посетиха председателят на ОС в
Бабушница Петър Йончич, председателят иа ИО на ОС Зоран
Спасич и най-близките им сътрудници от общинските органи.
Там проведоха разговор с представителите на няколко села в
Звонския край и им обещаха, че със сигурност ще им дадат
средства от общинската хазна за реализация на заплануваните
проекти,
”Слсд едни доста дълъг период, през който Звонският край
беше занемарен, можем да кажем, че пак установихме добри
отношения с общинското ръководство, което, както стана ясно на
скорашпата ни среща в Звонци, е готово да ни помогне в решава,,сто ,,а комуналните и други проблеми. В разговорите потенцнрахме факта, че в Звонския край предимно живеят българи, за конто
челните хора на общината 1ш имаха слух”, заяви пред ”Братство”
Иван Таков.
Б. Д.

Коя и поп Драгоя, намислили и решили да направят
черквата по-голема, защото тази им се виждала много
тесна. За да сторят това, откраднали пари от един
богаташ из Ниш, допеели ги в Божнца и заровили ги
нейде. Властта обаче намерила крадците и ги хванала.
На излизане от селото, като ги покарали към Ниш, те
проклели селяните, защото не тръгнали с тех да ги
спасят от бесилка”. Накрая Захариев напомня, че за
черквата ”Св. Никола” народът вярвал ”да е била
построявана отсреща на дола, дето по-късно била валявица, но нощем полуизградеиа сама се нрснсла на
местото дето била”.
В продължение на сериала за Божица нека да посочим и някои данни за най-старите жители на селото,
които събрал Риста Николич. Той казва, че най-старите жители били в Гуцинп, ”па се изгубили”. Жи
веели заедно, в голяма задруга, от която излизали на
работа по 50 и повече косача, а ” софрата никога [ц
ц
не се
дизала”. Тази фамилия била дала 7 попа, ”деда Г\ца
мадан имал”, а деда Лазар Гуцл "пладеял от Ссло до
Лисац”. Тогава п селото живеели и прадедите на Гьндини, които водят потекло от Гращица (” одоздоле” ).
За тях в Маричеви говорили: ”Гъндинн били ту а... од
ньи имало кога старата черква е правена”,
Основателите на Деянова махала били дошли от
Прокупие, ”от Кръшену джамию”. Били убили турчин, избягали и няколко години живели в Кюстендил,
но не искали сестра им да се омъжи за турчин, та
избягали и оттам и се заселили в Божица. ” Бог знае ка
е това било.” А тогава ” све чам (смрика и бор) било
на се утрело”. Така било и в Слатина и Слана бара

където ” една овца се скрила и след три години излезла
с 3 агнета”. Когато се заселил Деян, в Божица имало
само 1 къща в Дживнни, а в днешното Село ” имало
само една стаица”. За предишни жители не се знаело,
а останалият синор бил ”пущиняк”. Предъкът на
Деянови отглеждал и по 400 овце и 60 кобили.
Йордан Захариев изброил 46 къщи в Деянова махала. Тази най-голяма божишка махала си имала и
свое училище, което работеше до неотдавна. Състои
се от 5 по-малки махали: Мшши (по дядо Мия) - 4
къщи; Гмитричсви - 10 къщи; Валячеви (дошли от
Острозубско, което било под турците, и имали валявнца) - 6 къщи; Амбарови (един от предците им ял
много, ” цел амбар”) - 5 къщи; Дойкичеви (Донка бил
прякорът на един от предците им, защото имал гърди
като жена) -10 къщи.
В началото на сериала вече казахме, но отново ще
напомним, че използваме данни от около 1910 г. Тогава Кодина махала наброявала 30 къщи. Намира се
от лявата страна на Божишка река, срещу върха Мечит (1392 м), а основател й бил дядо Кода, за когото на
Р. Николич казали, че бил дошъл от Прнлепско. Старец на 70 години казал, че неговият прадядо Велко бил
отведен от майка си в Топли дол, където тя се омъжила повторно, но после се върнал в Божнца. От това
семейство бил по-старият тогавашен божишки свещсиик, а някои казвали, че и вече споменатите свещеници Гоя и Драгоя били от тази фамилия.
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- Следва Евтим РАНГЕЛОВ

:

О

5 април 2002
КУЛТУРНА ХРОНИКА

НЕ СТИХВА БУРЯТА ОКОЛО ЦЕНТЪРА ЗА
КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД

НИШКИЯТ АКАДЕМИЧЕН ХОР НА 30
ГОДИНИ
В събота, 30 март, на сцената на Народниц
театър в Ниш Академичният хор на Нншкия уни
верситет отбеляза тържествено своята тридесетгодишнина. В препълнената до краен предел
зала, в която имаше множество
,
.
правостоящи,
студенти от различни факултети и от полувис
шото музикално училище, както
и хористи от
предишни поколения прсдствиха жанрово разнообразна програма, изпълнена с висок професионализъм, на който могат да завидят много
хорови колективи по света (Кармина Бурана от
Карл Орф „ Мпеа Криела от Ариел Рамнрес).
а концерта присъстваха гости от страната и
чужоииа. Документалният филм, прожектиран в
паузата между двете части на концерта, представи първите стъпки, развитието през годините
и съвремието на Академичния хор. Думи на обич
и признателнсот бяха отправени към основателя
на хора Радоица Милосавлевич (вече покойник),
към дългогодишния художествен ръководител
магистър Милорад Велкович и към сегашния

ГРАЖДАНИ И
РАБОТЕЩИТЕ НЕ
ДОПУСНАХА ИД
ДИРЕКТОРА ДА
ВЛЕЗЕ В СГРАДАТА

художествен директор магистър Сузана Костнч,
която, с усет към новото и привлекателното за
публиката от различни поколения, създава модерното звучене на репертоара и виталността на
изпълненията. Предстоящото включване в Световната асоциация на хоровете е доказателство
за високия професионализъм на тази академична
формация,
Към множеството овации и поздравления се
присъединиха и гостите от България - представитали на Тракийския университет в Стара
Загора и на Хора на лекарите от София. Една от
предстоящите творчески изяви ва Академичния
хор е концерт в София по покана на Хора на
лекарите,
Чест за всяка сцена е да прозвучат майсторски
пресъздадените музикални пиеси. Можем само да
пожелаем българската публика да оцени по
достойнство прекрасните изпълнения на нишки
те студенти.
Ценка Иванова

КОНКУРС В ЧЕСТ НА 24 МАЙ
•
По повод 24 май - Денят на славянската нис■ меност и българската просвета п култура, Посол.ж ството па Република България в Белград обяви
; конкурс за студентите, изучаващи български език
I в лекторатите на университетите в Белград п Ниш
; в следните три категории: превод от български па
| сръбски език на съвременна българска поезия;
I превод от български на сръбски на съвременна
V българска проза; написване на есе на тема: Поглед
• към съседа. Предвидени са три първи награди от
; по 2000 динара за всяка от категориите, а всички
; участници ще получат поощрителни награди.
I
Материалите за превод бяха подготвени от
; лекторите но бългаски език в Белград и Ниш и със
• съдействието па редакцията на списание ”Мост” в
1 лицето на г-н Мила Васов. Конкурсът цели, освен
■ да проявят уменията си за превод, студентите да се
I запознаят и с някои от най-талантлнвнте съвре

НА ОКРЪЖНОТО СЪРЕВНО
ВАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪВ
ВРАНЯ

ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЗАЕ
ВТОРО МЯСТО
Васил Цветков, ученик от VII клас в ооснлеградското основно училище „Г. Димитров”
спечели второ място на окръжното съревнование но физика, което се проведе миналата сед
мица в ъв Враня. Преподавателката по физика в
оосил е градското учили,це Блага Ангелова заяви
че па състезанието са участвали около 70
от се;,мп и „сми клас, от всичките седем
ученици
ойщшш „а Г.чниски "“я<у;^сле11 уС„сх за „редстаВторото място
„а оосилеградското основно училище, а та
вителя
участие на републиканско
по-нататъшното му
компетентните органи от Миравнище ше решат
нистсрството на просветата.
пашата община на
Освен Васил Цветков, от
окръжното съревнование по физика
Христов от шести клас, Ана Длск
Александър
сандрова , Ангелина Захариева и Л,обшия Алексаидров от осми клас.

менни български автори. Предложени са поетичните творби па Петя Дубаропа (”Пролет”),
Екатерина Йосифова (” Есенна песничка”), Калипа Ковачева (”Ако на думите изневериш...”),
Валснтииа Радписка (”Вяра”), Стефан Цанев
(”Носете си новите дрехи...”), Николай Кънчев
(”Думичка за истинската вяра” и ” Постскриптум”), Александър Геров (”Вяра”), Пламен
Павлов (” Едва ли има нещо...”). От съвременната
проза изборът се сиря на разказите на Николай
Хайтов (”Лято и есен”), Деян Еисв (”Мария”) и
Станислав Стратпев (”Посетен от Господ”).
Срокът-за предаване па конкурсните материали с 10 май 2002 година в лекторатите но български език в Белград (д-р Ннчка Бечева) н Ниш (д-р
Ценка Иванова), а наградите ще бъдат връчени в
навечерието на 24 май.

ц.и.
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Още един опит на изпълняващня длъжността директор на
Центъра за култура г-н Петър
Йованович да влезне в сградата
на Центъра за култура остана
безуспешен.
Оповестеното влизане на ИД
директора въз основа на предложението на съда той да пое
ме поста с асистенция н:> поли
цията, събра пред Центъра за
култура и отсреща, пред общипата, голям брой Димитровградчанн. По преценка на 1ШКОИ от
присъстващите служебни лица

присъстваха
„начинание”
съдията Новко Йотев с протоколист и адвокатите на двете
страни - четиримата отпорлш!,
които бяха пред сградата, и
Центъра за култура - онази част, която представлява и.д. директорът. В самата сграда се на
мираха работещите, които ИС
са прекъсвали работа и които И
в момента на опита за влизане в
сградата нормално излъчваха
програмата на радиото и телевизията.
След почти час и половина

ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА
ЗАПИСВАНЕТО НА
ПЪРВОЛАЦИТЕ
От началото па април започна записване в
първи клас па всички малчугани, родени през
1995 г. Записването ще продължи до 31 май т. г.
Както съобщават от основното училище, за
записване с необходимо родителите да имат
кръщелно и документ за местожителство, Тъй
като децата, родени към края на годината,
нямат навършени години за записване н ако се
настоява да бз.дат записани, необходимо е да се
направи тест за психическата и физическа
способност па детето. Госта прави училищният
психолог.
Според регистъра па родените деца през
1995 г. се очаква в първи клас на основното
училище да бз.дат записани около 80 деца. Както
изтъкват в училището, това е е десетина деца
по-малко от миналата година. От репкп.ра
с.що е видно, че намаляването е ..................... .
8-10 години, така че се очаква догодина пак да
бз.дат записани повече, ст,отнет.....кз.м 00.

К. В.

е Занаятчийската
кооперация, 1.1Стандарт! 1
от Босилеград.

*В ход са работите по
подменяне иа покрива
иа училището в Долна
Лисииа, който през
зимата частично рухна
под тежестта иа снега.
Финансови сродства от
177 000 динара
подсигури просветното
министерство, а
изпълнител на работата
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* Тази година за
физическа култура в
Босилеград ще бъдат
похарчени около 570 000
динара, повече от които
за заплати, но както
заяви председателят иа
ОС В. Захариев, ще
бъдат отпуснати
допълнителни средства
доколкото спортуването
стане по-масово. Очаква

А.Т.

се наскоро да се
формират нови секции и
клубове, сред които
шахматен и стрелчески
клуб.
* Народната библиотека
в Босилеград е готова да
изпълни иска на МО в
Долно Тлъмино и там да
открие библиотечен
пункт, който да работи
поне по няколко дни в
седмицата. Същата ще е
от особена полза за
14-то ученици п

Полицията в разправим с гражданите пред входа на
Центъра за култура
на площада и пред сградата е разправии между съдията, адимало повече от 300 души. Пре д вокатите, полицията и застаиаеамш, вход в Центъра за кул,- лнте пред входа граждани, контура имаше около 30 граждани'. то на моменти се водеха на
Присъствието на полицията доста висок тон, съдът, адвока
допълнително тразжсстн, такт тите и полицията се оттеглиха
че благодарение на нрофсснон- почти без обяснение. После се
алното отношение иа десети- разбра, че това е станало поради
пата полицаи не се стигна до .се факта, че полицията не е имала
риозни сблъсъци. Полицията бе разрешение да използва сила
повикана от съда да” асистнр.а” срещу
хората пред входната
при влизането на ИД директора врата на Центъра за култура.
Дали ще бъде направен нов
това
сградата.
На
и
опит и.д. директорът да влезне в
сградата или не, никой от слу
тукашното училище.
жебните лица не отговори.
* ОС в Босилеград
Насъбралите сс граждани на
започна да подсигурява
площада, между които н мнозмесечно по 10 хиляди
пнетво от отборннцитс на Обдинара на Основното
щииската скупщинЬ, чисто за
училище за помощ на
седание завърши точно в 14
около 50 най-бедни
часа, за когато бе насрочено и
ученици. Парите засега
влизането в сградата, полска се
се ползват за топла
закуска на учениците, а
разотидоха. Триестнната пред
там където няма столове
входа настояха н бяха допуснати
училището ще започне
н. самата сграда, в коя то мнозин
да отпуска друг вид
ство от тях са прекарали нощта.
помощ на децата.
В.Б.

А.Т.

&

ШяшШ)

5 април 2002

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДРАГАН СТРАТИЕВ,
САМОДЕЕН ДИМИТРОВГРАДСКИ
ХУДОЖНИК

ДИМИТРОВГРАД

СКАЗКИ ЗА МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕДИИТЕ
11» 1 април т.г. и Димитровград
се проведе сказка, организирана
от Общинската
скупщина
н
Центъра за либерални демокра
тични студии от Белград, на след
ните две теми: Финансовите аспек
ти на местното самоуправление н
Местните медни - управление п
развитие.
Говорейки но първата тема,
професор д-р Божидар Раичевнч,
данъчен специалист, изтъкна, че
държавата ни се намира в изклю
чително трудно положение, което
се харак теризира с няколко неща.
Тя например е па предпоследно
място по национален доход на
глава от населението, със само
1100 щатски долара, ('лед нас е
само Албания, а нрсд пас са
България с 1300 долара, Хз.рватска с 1400, Унгария ... и т.н. 11кономнческата сила на Сърбия е
спаднала 2, 5 нз.тн в сравнение отпреди 10-12 г. Следва огромна
технологическа
изостаналост,
Голсмн са дан 1>чпнте облагания и
общото потребление. Макар че
данъцнте са между най-ниските в
Гврона, п такива те са големи за
Изапмната
данъкоплатците.
дьлжпмост в страната също е над
нормалното пиво. Просто казано,
изключително
неблагоприятна
обстановка.

ОЧАКВАНИЯТА СА
МНОГО ГОЛЕМИ
” Народът проявява неразби
ране ( а н някои политици). Колкото време сме затъвали и калта,
поне толкова време, ако не п
повече, ин трябва да се измъкнем
от нея. 11'ьпрскп големите очаква
ния, трябва да бз.де.м наясно, че
само в две области са направени
истински пробиви. Това са ци
ничното законодателство и прива
тизацията”, Изтъкна професор
Раичевнч. Що се отнася до данъците, взети са стабилни реше
ния, конто съответстват па из
искванията на Сиропа. И тук още
нещо трябва да се направи, а това
е, че данъкът върху оборота
трябва да се.смени с данък доба
вена стойност. Също така трябва
да стигнем до там, данък да се пла
ща върху всички приходи, конто
всеки данъкоплатец реализира.
Другият пробив е в привати
зацията. За последните десетина
години при нас са правени опити с
всички
видове
приватизация.
Според Раичевнч, в момента се
стигна до така наречената тендерска приватизация (чрез публичен
търг). Недостатъците на тази при
ватизация са, че се провежда дьлго време, но 1П»рвптс ефекти от
вече проведените но този начин
приватизации ще бъдат видими
към края на годината. И Сърбия
псе още не е уточнено

КОИ СА
ПРЕДИМСТВАТА НА
СТРАНАТА
макар и да е ясно, че това са
селското стопанство, туризмът и
благоприятното
й
местополо
жение. Селското стопанство - да,
нзтькпа Раичевнч, по не само
производството на царевица, не
само живи агнета, малини..., но и
крайните продукти от тях.
11 областта па туризма един
факт говори колко малко са
използвани някои предимства, а
това е, че официално регистри-

ЖИВОПИСЕЦ С
МНОГОСТРАНЕН УСЕТ
Четиридесет и двегодишният Драган Стратиеи е е;щп от няколкото
десетки димитровградски художници-любители. Г1о про<)>есия е
селскостопански техник, Дтлги години Ст|и»тися се занимава с частен
бизнес. Някога е притежавал бутик, днес се занимава с продаване на

Ш: аь

вестници и списания.
Кдии е от най-ревиоегните членове на местното сдружение па
художниците-любители още от учредяването му. Когато говори за
нас
I ПИЛ сдружение, той е склонен да употребява само епитети, а според
тон даде немалки принос за афирманията па тази организация.
Досега е нарисувал около 20-ииа картини. Повечсто от тях е продал
или подарил.
” Работя предимно но поръчка. Хората знаят качествата ми и си
д-р Боян Давиткоо, Милорад Роганович и
проф. д-р Божидар Раичевюз

раните балнеолечебнп места са
320, от конто се използват само дссст
на
сто.
Стара
планина
например е неоценимо богатство
за така наречения впсокоплапнпски туршъм. Наистина, за да се
стигне до това равнище, трябва
време, по - трябва да се намери и
начин как да се използва нрсднмството на планината,
Третото предимство е местоноложснпсто на страната. С
малко ио-добра политика с пътпите такси транзитните пътници
пак ще се върнат па нашите пътнща.
В такава обстановка Законът
за местното самоуправление все
пак е нещо добро в момента, по не
и най-доброто. Но, докато не се
разрешат отношенията с Черна
гора, както н с предстоящата рспоема
Сьрбня
гноналнзацня.
много повече разноски за съюз
ната държава, отколкото е необ
ходимо. Що се отнася до Димит
ровградска община, с изграж
дането на бз.дещпи авгоп ьт могат
да се намерят нови източници на
приходи за общината и за насе
лението.
Говорейки за медните изобщо,
в това число п за местните, г-п
Милорад Роганович, редактор в
Студио В, изтъкна, че у нас, в
Югославия, най-напред ” почина
истината, а след това се родиха
неприятелите”.

ПУШКИТЕ
ПРОГОВОРИХА,
КОГАТО
ЖУРНАЛИСТИТЕ
ИЗКОПАХА
ОКОПИТЕ,

След пети октомври медиите на
бившия режим за една мощ се
”с11моосвободихв”,
сиреч
само
СП1Ш1 хи фепове па новата политика.
Когато става дума за местните
медии, Роганович между другото
каза и това, ”че в природата на
всяка власт е да дз.ржи нещата под
контрол и топа го нрави найнапред с медиите. По винаги,
когато властта е поискала медиите
да й бъдат глашатаи, това е било п
началото на смъртта па тази власт.
Всяка власт без контрол ражда деспоти н диктатори. Сдипствсио
медните и конструктивната оиозпция могат да контролират властта. При нас топа все още го
няма”. В подкрепа ма твърдението
си той посочи примера па Студио
I» но време на властта на СПО п
Белград.
Що се отнася до цензурата,
според Роганович тя е приета от
всички, по никога не е дала добри
резултати. Пай-префинената цен
зура обаче е самоцспзурата, което
ще рече, ”че през последните 50
години при всеки от нас е вграждан
малък полицай. При журналис
тите този полицай се япяпа така,
че журналистът подава такава ин(|юрмацпя, за която счита, че ще
бъде по полята на този, който е на
пласт”. Като единствено спасение
Роганович препоръча привати
зация на медните н то така, че 30%
да получат заетите, 30°/» локал
ната власт, а останалото - стра
тегическият партньор (банка, нацнонало-малцнпетпена
общност,
частник с нари...). Само когато
станат предприятия, медиите ще
могат да отстояват ролята си н да
бъдат свободни, приключи Рогаповпч.

п които после влезнаха войниците.
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.
недоволен от произведението ми.
Преди всичко Стратнев работи в техниката масло върху платно, но
и в техниката масло върху' картон. Предимно е пейзажпет, но проявява
интерес и към други мотиви, както и към най-различните подходи в
живописта.
Когато го питат откъде черпи инсппрация, отговаря кратко:
Нашият край е богат с природни забележителност. Ако човек гн
обиколи, те не може да не го вдъхновят.” А на въпроса какво предствляпа за него живописта, е склонен да даде още по-кратък - отговор:
”3а мси живописта е духовна храна.”
Познавачите на Драгановнтс творби твърдят, че той е живописец с
голям усет за картииност, колоритност, контраст, пропорция... Всяка
негова картина сякаш е по-добра от предишните му, подчертават те.
Следователно, в живописта си Стратнев не е достигнал границите
па своите възможности п любителите па този вид изкуство очакват от
него да напредва п да сътворява още по-ценни картини.

А.Т.

Б. Д.

пред Класификацион
ИЗПИТИ ЗА СРЕДНИТЕ

ните

училища

НОВИНИТЕ СА
ОТ ПОЛЗА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ
Министерството на просветата оповести,
че квалификационните изпити за средните
училища тази година щс се провеждат в ос
новните училища. Разбира се, така ще бъде и
в димитровградското основно училище.
Тестовете вече' са доставени на осмо
класниците и те вече се подготвят, сподели
директорката Душица Йотова. Покрай тази
новина, ново е и топа, че комисиите, пред
конто щс сс държат изпитите, щс се опре
делят от Министерството, което означава, че

\

са независими. За тази цел в седалището на
окръга вече са доставени сведенията за
всички нроспетпи работници от училището в
Димитровград, които щс влезнат в цеитралпия компютър на Министерството. Там са
доставени и сведенията за осмокласниците.
След провеждането па квалификацио
нните изпити, резултатите също ще се
намерят в централния компютър. По този
начин всеки ученик щс знае с колко точки
разполага, както п с топа в кос училище щс
му о ьде най-лесно да се запише. Така няма да
се случи да е конкурирал в едно училище, по

четвърта степен.
Необходимото число точки за записване
е едно и също във всички учплпщи на тсриторпята на Сърбия и е съвсем естествено, че
най-напред ще се приемат тези с най-много
спечелени точки.
Що се отнася до останалите активности в
учшшщето, на 13 април щс се проведе квалнфнкацнонен крос за участие в кроса на РТВ
Белград. На 22 април със скромно тържество
в училищния двор щс бъде отбелязан Денят
на училището.

,,ОВО с " то““’ чс исик" *че,шк- коГ|™ »с
сс шш 11 парния срок, няма да има прано да
кандидатства
в
поправителния
срок.
Появилите сс в първия срок могат да сс
запишат само в средните училища с трета
стенен. При това, след като запършат трета
степен нямат право да продължават за

Константинов, четвъртокласници са „оис0-1 |,одс
лнли трето място в окръга, аЦ"’
.Александър
Панов също в съревнованията по математика
е заел второ място и се класирал за ренублнканското съревнование.
А.Т.

о

5 април 2002

ГЕОРГИ ШУКАРЕВ
ИЗВЪН МУЗИКАТА
ИЗСТРЕЛ В НОЩТА
1 ази вечер обаче тряб ваше
да се постави часови. Шукарсв
попита има ли някой кандндат. Паско ведиага изяви
желание. Шукарсв беше дово
лен, вярваше му и тутакси го
поведе към мястото, вече пре
дварително спряло вниманието и преценено като най-под
ходящо. Паско въ рвеше с пуш ката ”Крагусвка”, която
Георги беше запазил за него.
В края на нивата започваше
ниска габрова гора и там в началото, в храстите застана
Паско! Отначало му виждах
ме силуета, по с падането па
нощта той изчезна. Мястото,
на което застана беше отдалочено около 80 метра. Шукарев се завърна в ”лагера”...
Уморени от миналата нощ,
шумоленето на гръсииците
затихваше, ние се унесохме в
сън. Но... някъде към пол
унощ наблизо се чу силен из
стрел, който пи стресна и ни
събуди. Настъпи суматоха,
луната вече беше изгряла,
всички скочихме и бързо
залегнахме в нивата. Изстре
лът беше откъм страната на
Паско, но не беше ясно дали
той стреля или някой стреля
ше в него. След изстрела... ти
шина. Тогава на лунната свет
лина видях фигурата на Шукарев, които с пистолет в ръката
(вероятно беше пистолетът
на полицая) се стрелна по
посока на поста, викайки
” Паско, Паско”. Но Паско
мълчеше, Най-сетне едвам
доловимо се чу гласът 'Тука
съм горе”, чу се разговор
между двамата, а през ниската
горичка - трополене на копитно животно, което подпла
шено настъпваше и чупеше
клоните, отдалечавайки се на
вътре в гората... Вероятно
под влиянието на приказките
за четници, Паско не е можал
да удържи нервите си и е
стрелял, когато животното е
наближавало към него. След
като разбрахме причината за
стрелбата настъпи спокойствие. Светнаха и няколко ди
гари и пушачите тихичко за
шушкаха. Иигилиза веднага
да коментира слунамери как
:
чая смеейки се...
Продължавахме да сме в
”логора”. С отряда нямаше
връзка. От градя стадо затиш
ие. В един момент Ш. реши да
отиде и селот о. Не мина много
време и тон се връщаше, бт.рзайки и малко вьтбуден. Найпосле връзка - помислихме си.
и1 НИ СЪО-

Гой застана пред нас
бши: ” Момчета, има СЬОбЩСние от Цариброд. Незабавно
трябва да се изтеглим и уста»
новнм в лозята.Това е всичко.
Другото ще разберем !Ю-КЪсно.” Ьсшс около 10 часа пре
чи обед, грееше хубаво СЛ'1.11„е, а пие е бърз и устремен ход
се стремяхме към лозята. Но
един чопо пътя срещнахме
век който веднага докладва
па III. за положението в града.
Ш. се обърна към пас и каза:

Ц.я'

„г

|-*г,

Ш:.,-
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’ Отиваме направо да вземем
властта в Цариброд. Постег
нете се и да побързаме. ”На
нас нищо не ни беше ясно!
Какво става? Шукарсв беше
напред с човека, който се при
съедини към нашата група.
По пътя срещахме селяни.
Те ни взеха за партизани и ра
достни и засмянп ни съобща
ваха, че в града вече няма по
лиция... Цял един полк от кор
пуса е разоръжен... Оръжие
то е оставено, а войниците са
заминали пеша но посока па
София.
... Беше 9. IX - градът гъм
жи от хора. Оръжие от всякъкав вид по тротоарите на глав
ната улица... От западната
част на града влизаше парти
занският отряд ” Момчил вой
вода” - обща еуфория - песни
речи,
цветя...
прегръдки...
Дойде краят на фашистката
диктатура. Установена е нова
- ОФ власт.
Нашата група се съедини с
отряда в центъра на града...
При новата власт Г. Ш. се
ползваше с уважение и дове
рие и му се даваха разни длъж
ности. Той се справяше с всич
ко, с неговата физическа сила
и голяма работоспособност,
никога не се оплакваше, никога не показваше, че е уморен.
През първите дни след 9.
IX беше му поверена длъжпоегтта ” Комисар но нрехранага - адски трудна работа.
Купонна система... Бившото
комисарство разформирова
но... Работата му беше много.
Всичко това на доброволни
начала. Ходехме няколко души учеиици да му помагаме за
разпределяне на купоните.
Купища купони...
В гимназията 1945 год., ко
гато още нямаше учители, той
беше назначен за учител но
руски език. Във Франция, дълги години е живял между русмного добре говореше
нацп *<
руски...
Говореше три-четири езика
и познаваше класическата литература. I. III. беше едни смел,
решителен, скромен, сирапедчовск.
лив и обичащ хората
Пснавиждаше корумпира„ИТС II мързеливите. Беше културеи Никога не обиждаше хорота.
Такъв го помня аз.
- Край Ранко Соколов

КЪМ 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

I-

РАЗСАДНИК НА ЗНАНИЯ
Широко отворени врати към блестящи перспективи

Шестдесстгодишнииата па боснлеградската вали дъжд или сняг). Въпреки съпътстващите
гимназия, която се падна в началото на учеб- ги лпи<сния успехът в ученето не изоставаше,
пата 2001/02-ра година, представляваше гоби- Напротив, мнозина от тях, от постоянните пъ
лен от извънредно значение за Босилеградско, тнкци, бяха солидни ученици и отличници, коиоохващащо Клисурскн кран, Божпца и Топли то не изоставаха по знанията си зад своите съу
дол (всъщност територията на бившата Боси- ченици, конто не знаеха за никакви лишения, за
леградска околия до 1955 г.). На тези простори мухлясалия хляб, за нъгуваннята по дъжд, сняг
не съществува друга институция, която да е п мраз. Учеиолюбието им даваше сили да изимала такова широко и съдбовно значение как- траят и да понесат всички неволи на поетия
то за целия народ, така п поотделно за голямо път, уверени, че пред тях е перспективата на
мнозинство младежи и девойки.
желаното утре и трудът им ще бъде овенчан с
Откриването на гимназията през ноември успех.
1941 год. означава почин, който отваря големи
Разбира се, с така постигнатите резултати в
и блестящи перспективи за всеобхватно въз- такива обстоятелства всеки с пълно основание
ражданс в живота па населението от този край. би се гордеял.
Това неопровержимо потвърджават постигна
Обаче при нас случаят не е такъв. Както сме
тите резултати от дейността на гимназията не разединени по редица в ъпроси (дори и по оназвапето
па нашата самобпнтост) така и по отношение
само в учебното дело, а във всички области на
ползотворна изява, защото зародишът на мно на ознаменуваното па 60-годиппшната на гимназ
го ценни начинания се намира в нея. Благо ията се показваме съвсем бамбашка. Въпреки
дарение на гимназията и постигнатото в школу безсъмненото голямо значение на гимназията за
ването на шестдесет поколения от българската просперитета па народа от Босилеградско и до
бродетелите, конто тя му откри към просветата и
народност в Босилеградско, минали през ней
науката, - действителният момент за озпамснуванс
ния просветен олтар, босплсградчанн вече не са
на нейния юбилей тихомълком мина. Изглежда за
прочути само като дюлгери, които строят ве
компетентните господа от общината и от гимназ
ликолепни постройки в няколко държави, но се ията много по-важно им било да тичат и да се карат
ползват от завиден престиж на изтъкнати спе за създаването на миниатюрни партии, от които
циалисти и учени в различните области, което народът няма никаква полза, отколкото да мислят
по-рано пс е било достъпно за хората от този и да се ангажират около озпаменувапето юбилея
край.
на гимназията, на който има какво да се изтъкне и
За съжаление не разполагаме с точни све на който да дойдат видни специалисти и учени,
дения за школуваните от Босилеградско, нз- нзлезиали от тази гимназия.
Въпреки проявената небрежност от страна па
лезлн от гимназията, но със сигурност твърдя,
че п в най-отдалеченнте планински села малко компетентните към ознаменуваното па юбилея па
са семействата, от които поне един човек не е гимназията, все пак между излезналитс от този
завършил най-малко средно образование; дока- наш просветен храм се намериха умни хора, конто
не позволиха въпросната годишнина на гимназ
то от долните села, гравитиращи към район
ията да се премълчи. В това отношение засега найните центрове и към Босилеград, от много се
много направи Александър Младенов (роден в
мейства има по двама и трима души с полуДолна Любата, получил средно образование в
впеше и виеше образование. Голямо е числото боснлеградската гимназия, но професия гимназ
на висшистите от нашия край във всички про иален учител), който самоииицнативно изготвил
фесии, конто имат завиден авторитет в своите летописна хроника за гимназията. Части от този
специалности.
негов труд нзклязоха в ” Братство” като сериал,
Не са малцина ии боенлеградчаиите доктори ко^то завърши в по-мппалня брой на вестника,
науките
във
всички
области
природните,
Следствие иа това похвално начинание на А.
на
техническите, медицинските, обществените и Младенов 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГдр. науки, какго и на полето на културните и I»АДСКАТА ГИМНАЗИЯ НЕ ОТМИНАТИХОтворчески дейностн. Това е само част от бле- МЪЛКОМ, както някои изглежда желаят.
Разбира се, това което прочетохме в сериала,
стящитс резултати, слсдсгвие на възрожденс
е било
ката мисия на боснлеградската гимназия в жи печатан във вестника в продължения,
пригодено за такова публикуване. Предполагаме,
вота на населението от този кран.
необходимите
Разбира се, завидните успехи на това поле се че пълната хроника сьдържа
документални материали, статистически данни и
дължат колкото иа гимназията, толкова и на
научна апаратура, конто й дават характер па добре
внушителното ученолюбне, което е една от ха
обмислен публицистичен труд. В това отношение
рактерните черти па хората от Боснслградско. би трябвало да помогнат па автора рецензентите
Малцина от школуваните, особено от далечн- като компетентни хора за такава работа, за да
итс села, се ползуваха от подходящи условия за б-|
ОТСХр.Шсни евентуалните слабости. Докато
учене. Огромно болшинство ученици завърш- общинската скупщина и ръководството на гимналичността
на
оскъдици
и
лишения:
визията
трябва да се погрижат за ооезиечапането
ваха при
жилища нм бяха избите в Босилеград и Рай- па „собходпмнте финансови средства за печатане
чилонцп, а харана - донесеното в шарената торнаписаната от Александър Младенов летописна
ба от село (мнозинството от учениците всяка хроника па гимназията,
събота отиваха пеша вкъщи па времена и да си
Миле НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИ
донесат храна за цяла седмица, независимо дали

ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ЗНАЕ СВАТБАТА
НА ТВ ЖУРНАЛА

Директорът на РТС
предлага "регионално
решение"
* Отхвърлен е искът на Общинската скуп
щина в Босилеград за повторно излъч
ване на ТВ журнала по един от каналите
на РТС
директорз.т на РТС Александър Църквеняков
писмо Общинската скупщина в Босплег|пд че журналът на билгорски език засега не може
до бъде излъчен но каналите на РТС. За някогашпого ТВ предаване за билгорското малцинство трябпп дп се търси решение ви регионално равнище, т.е.
ТИ журналът да се предава чрез регионална теле:
пиши. Това е едната възможност, а ако не съ-

ществупа такава, излъчването иа въпросното иредаване ще бз*де обсъдено отново. Другият вариант е
да се изчака гласуването па повия закон за медните,
с конто ще бъде уточнено мястото на ТВ предаванияча от подобеп тип, чиито аудитория са предимно различните малцинства, които живеят в Сьрбня.
От общинското ръководство в Босилеград заявиха, че у пас няма условня за излъчване иа ТВ пре
даването па регионално равнище, тъй като на тернторната на Босилсгрпдска община няма обхват иа
пито една регионална телевизия. От общинските уирапннцн узнахме, че ще бъде поискано повторно пре
разглеждане пи спорния въпрос за ТВ журнала от
ръководството на РТС, за да бъде намерено адскпаТ|И) решение.
1И журналът на балгарекн език се излъчваше в
„родчлжепне па 22 години по държавната телевизия,
а 1фСдИ тр„ години излъчването му беше спряно иор11ДИ ” технически причини”, настанали вследствие
на ПА ГО бомбардировките.
К. Велинова
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ПЕТЪР ТАСЕВ:
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ДЕРЕКУЛЪТ _ НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

РЕВИТАЛЙЗАЦИЯ
Дерекулскнте села трудно ще могат
да се рсиПталпзират, не зящото няма
достатъчно привлекателни ресурси, а
поради редица други причини, найважната от конто е, особено след зак
риването на мината "Ерма” и Ракита,
че населението и този район е намалено
почти десеткратио.
Началният период на транзицнята, в
която неотклонно навлиза страната ни,
ще остави без работа много нндустриЛЯНИ риботшщн. Но само този факт е
недостатъчен за по-силна вълна от
хора, конто ще пожелаят да се за
върнат от града в родните си села и да
започнат на обработват запустелите
11111111. Необходимо е много повече от
тона.
За разлика о гскотоиъдстно го, което
има малко по-широки проспсктиш!,
сравнително малки са в’ьзможностите
за развитие иа земеделието. Това е
така, не само защото чувствително са
намалени обработваемите площи, по н
защото пътната мрежа е в окаяно
състомннс.Същснременно, по една или
друга причина, овцефермите в Бачсво и
Борово, не дадоха очакваните ефекти,
както и опитите с малннарстиото.
Какви са изгледите за негово то подо
бряване? Понеже за това са необ
ходими значителни материални сред
ства, конто недостатъчно развити те об
щини Димитровград п Бпбушнмца не са
в състояние да осигурят, налага сс в
едно такова начинание да сс включи и
държавата. Добър шанс за това даваше
предложението на югославско-българ
ската граница наблизо до Потайници да
сс открие нов граипчио-пропускватслеи пункт. За съжаление тази инициа
тива вее още не намери съответния отз
вук н подкрепа от актуалните ръковод
ства па посочените общини. А без едни
такъв пункт държавата едва ли ще
намери икономическа сметка за по-забележителна инвестиция в пътната п
друга инфраструктура.
Години наред (от 1965) съществува
идея за стореж на акумулация с миннцентрала в Одоровци. Бъдещата акуму
лация несъмнено ще създаде н предпо
ставки за развитие на турпзъма, лова и
риболова. От друга страна обаче с из-
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БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЧЕН
НАРОДЕН
V . ЕНДАР

БЛАГОВЕЦ

В неделя се чества Благовец (Благовещение). На този ден Свети архангел
Гаврил съобщава благата вест на Дева
Мария, че е удостоена с честта да роди
спасителя на света.
Благовец се явява празник на прехода
от зима към пролет, в който доминира
окончателното пробуждане на природата.
Според народното вярване на този ден
мечката се събужда от зимния си сън, а
през морето пристигат кукувицата И ЛИ
стовичката, за да донесат благата весг, че
зимата си отива и лятото е вече на път.
Самовилнте и самодивите, които на Секновене са отишли да зимуват, на Бла
граждансто па акумулацията под вода клкто н от мрамор в долината на река Ер- говец отново се връщат в изворите,
ма.
ще се окажат най-плодородните площи
кладенците, реките, вировете и усойните
За съжаление проучванията на ” Геозан Искронцн и Петачшщм, а отчасти п в
места, къдсто се къпят и веселят.
вод”
се
сочат
само
като
начални
и
не
са
Трътки Одоровци.
Това е денят на иманярите и пчеПън всеки случай една от най-реал достатъчни за по-сериозни начинания. ларите. Думата "благо” на този ден бълга
ните перспективи за съживяването на Окуражаващите резултати от основните ринът употребява и със значението на
Дерекулскнте села е старият занаят - проучвания сочат необходимостта от по богатство, имане, съкровище. Вечерта
миньорството. Все още неосъществена дробни гсоизслсдвания, въз основа на иманярите търсят заровени съкровища и
мечта на всички дсрскулчаип е повтор- които могат да се вземат решения относно пари, защото се вярва, че през нощта
мото откриване на въглената мина възможностите за икономически оправ земята се отваря и йод формата на син
дана експлоатация. Но и за това са необ
” Ерма” в село Ракита.
пламък се показват заровените съкро
Последните проучвания, направени ходими огромни средства, които не са по
вища.
от ” Геозавод” от Белград, говорят не силите на местните власти.
Пчеларите отварят кошерите. Медът,
Засега поне туризмът и то преди всичко \
само за високата калоричност на въгкойто съберат пчелите на този ден е осо
балнеоклиматическият,
благодарение
иа
лпщата в това находище, но и за богати
бено сладък.
залежи. Именно от направените осем Звонска баня е отрасъл, който дава опре
На този ден губи своята сила и най-сил
сонди, седем дадоха положителни ре делени положителни резултати. Но за
ната отрова. Змиите не хапели, а главата
зултати, докато осмата не била прикл една по-сериозна акция за ревитализация
ючила според плана и поради техниче на дерекулскнте села това все още е само иа убита на Благовец змия се смята за
едно зрънце пясък в пустинята. За все лековита.
ски причини била незавършена.
Задължително се почиства къщата и
Интересни за проучване н евентуал по-популярпия селски туризъм трудно
но за експлоатация са залежите на дру може да се говори, защото с обезлюдява двора, а събраната смет се изгаря. По този
ги неметални изкопаеми - кварцити, за ното много от привлекателните някога начин дедите ни символично изгаряли
копго в Звонски край е установено, чс селски къщи са рухнали или са пред сметта и от душите си. Змиите и гу
съдържат между 96,2 п 99% силициу- рухване, без каквито и да било хигиенични щерите, като символи на лошотията,
бабите ни изгонвали с нарочен обред, за
мдвуокне. Както с известно, това е най- условия за евентуалните гости.
За една що-годе у петна акция по съжи да не влизат в къщата, защото това било
добрата суровина за производство на
огнеупорни продукти и изделия, усто вяване па селата, не само в Дерекула, са необ лошо предзнаменуванпе. При единия
йчиви иа киселини. Експертите от ” Ге ходими и редица други предпоставки, най-ва вариант вземали запален парцал, оби
озавод” предполагат, че тук се намират жни от конто са просветното дело, здравната каляли двора и къщата, като наричали:
- Бягайте змии и гущери! Благовец иде!
най-богатите залежи от кварцит в ст зищнта, комуникациите...
Остава ни да се надяваме, чс специалисти
В другия
прогонвали гадините с
раната.
от
различните
области,
поникнали
в
Дереудряне върху тенекия, като изричали гор
Освен това намерени са н залежи от
кула,
ще
проявяват
но-голям
интерес
към
ро
ната заплаха! Другият вариант се прак
доломит, както и барит, чиято чистота
в местността Ветрен с между 94,5 п дния си край, неговата история и икономи тикува в Босилеградското краище на 13
ческите му ресурси п щс дадат един нов тла май - срещу Еремия.
97,14 процента.
сък за рспптализацнята па този край с уни
В околността на Одоровскпя мана
Въобще доста шум се вдига на този ден,
кални природни и не само природни прелести.
стир са забелязани залежи от манган,
а пък да не забравяме да честитим и на
- Край именниците!

Подоравпо: 1. Архитектурен и скулптурен стил п 17 и 18 век.
6. Род музикални композиции. 11. 15 и 12 буква в азбуката. 12.
Вид литературно произведение. 15. Словенски ежедневник. 16.
Млечно произведение за храна. 17. Мъжко име. 18. 18 и 15 буква
в азбката. 20. Инициалите на писателката Секулич. 21. Пилот
(сми.). 24. Политура (син.). 26. Точно предадени чужди думи. 28.
Голяма повърхност на земното кълбо, покрита с дълбока солена
вода. 30. 15 и 17 буква в азбуката. 32. Шестата нота. 33. Човек,
занимаващ се с екология. 35. Единица мярка за. тегло на скъпо
ценни камъни. 38. Обширна гледка, откриваща се от някоя
височина. 40. Френският футболен нацнонал Зинедин. 42. Алк
охолно питие. 43. Игра на риск, на парични суми с билети. 45.
Името на художника Шуминович. 48. Студена лятна супа. 49.
Феодална дворянска титла в Западна Европа.
Отвесно: 1. Растение с приятен дъх, употребяващо сс найчесто при обреди. 2. Името на най—добрата югославска шахматистка Марич. 3. Една граблива птица. 4. Нишка за шиене. 5.
Петата нота. 7. Първият човек според библейското предание. 8.
Тревисто растение с влакнодайно стъбло. 9. Името иа актьора
Пачи но. 10. Политическа коалиция в Сърбия. 13. Болест на
черния дроб у овца. 14. Меднтсранскп град във Францня. 19.
Последната буква в гръцката азбука. 22. Път, степен в развитисто на нещо. 23. Женска долна дреха. 25. Леговища на реки. 27.
Едип спорт. 28. Река в Сърбия. 29. Италиански футболен отбор.
31. Уреди за откриване на предмети с помощта на радиовълни.
34. Голям превозен плавателен съд. 36. Химически елемент. 37.
1>ска п Чс-р,,.-, гора. 39. Първите две букви в азбуката. 41. Нишка
(срьб.). 44. 30 II 15 буква п азбуката. 46. Мярка за земна площ.
47. Александър Николов.

Решение на кръстословицата 105 - Кгало.л,
л
п л
п ^
л
13. Око». 15. Нос! 17. Тир.
Сокол. 20. Марс 22'Кабел 24 Р?'
П'.,^Л' 12' Па1™Ап.
28. Катод. 29. Пот. 30. Ела. 31. Корен 32 Топ 33 Ат 34 П
°к
Набо1’- 26- т». 27. Вила.
40. Си. 41. Тони Алексов
•
* ор. зз. ла. 34. Пилот. 35. Калин. 37. Арад. 39. Нино.

'ШкУкЯю
ТРЕТИ КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ЮГОКУПАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ПЪРВОКЛАСНА СЕНЗАЦИЯ
В ДИМИТРОВГРАД
М

Желюша" - ФК "Лужница" 3 : 1 (1 : 0)

Димитровград, 27 март 2002 г.
СЦ „Парк”, зрители - около 300,
съдия - Милан Кръстнч (Пирот) 9. Теренът - тревист, времето благоприятно за игра. Голмайсто
ри: Саша 1 рнчков в 15, Дарко Ива
нов в 54 и Райко Георгиев в 75 за
„Желюша”, а Деян Папчнч в 88 за
„Лужница”. Жълт картон - Предраг Костов от „Желюша”.
ФК "Желюша”: Стоицев 8,
Джу..... . х (Н. Георгиев 7),Таков 7.
Пошковмч 7.5, Крумов 8, СтефаНОВ 8,Трпчков 8 (Д. Иванов 7.5), П.
Костов 7.5, Рангелов 7.5 (Петров
7), Р. Георгиев 7. 5 и Алексов 8.5.
ФК ”ЛужпииаЦветкович 5.
5, Петковпч 5 (Мнлойкович 5.5),
Йоваповнч 6, Алексов 5, Илич 5,
Джорджепич 5.5, Здравковнч 6
(Раичпч 5), Камсновнч 6 (Гли-
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горневнч 5), Иванов 5, Сслнмович
6. 5 п Панчнч 6.
Играч па мача: - Новица Але
ксов от „Желюша” - 8, 5.
Чудо се случи в Димитровград.
„Желюша” победи члена на Сръб
ска дивизия, „Лужница” от Бабушпнца, и постигна вероятно пай-големия си успех в двадесетгодиш
ната си история. И тактическо от
ношение желюшаиите папзклио
надиграха съперника ей. Докато
гостите имаха само привидно над
мощие, домакините отбелязваха
голове чрез бързи и опасни конт
раатаки.
В полуфиналните срещи за
югокуната за територията на Пнротскн окръг желюшани ще се
срещнат с „Балкански”.

МОЖЕШЕ И С
ДВУЦИФРЕН
РЕЗУЛТАТ
ФК "Слобода" (Расница) ФК "Балкански" 0 : 9 (0 :
4)

Отборът на "Балкански” се
класира за третия кръг от със
тезанието за югокуната па те
риторията на Пиротски окръг
след като през средата на ми
налата седмица декласира отбора
на "Слобода” от Расница. През
целия мач домакините дори не
стигнаха сериозно да заплашат
вратаря па дпмнтронградчапнте
Соколов.
Головете за "Балкански” отбслязаха Панайотонпч в 2, 1У1.
Пейчев в 6 н 23, Рангелов в 17, Е.
Иванов в 67, 72 и 73 и Мпялкоппч
в 75 и 89 минута.
ФК ”Балкански” игра в следш/я п>сшао: Соколов
Пананотовнч 7, Стоянов 7, В. Пейчев 6
(Тодоров 6), Георгиев 7. 5, М. Пе
йчев 7.5, Стойчев 7 (Цеиков 6), Е.
Иванов 8, Рангелов 7, С. Васов 7.
5, Б. Иванов 6. 5 (Мпялкоппч 7. 5).
Д. С.

ГОДИШНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СК
ГРАНИЧАР

ЛЮБИША ГГОРОВ НОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
На 28 март 2002 г. се проведе
годишно изборно събрание на
димитровградския стрелчески
клуб „Граничар”. Бе приет отчетът за работата на клуба през
мипалата година и останалите
документи.
На събранието бе казано, че
през 2001 г. „Граничар” е постигнал
отлични резултати,
въпреки че е разполагал със скромни финансови средства - общо 36 817 динара. От местния
Спор|ен съюз клубът е получил
само 1200 динара?!
Според финансовия план за
тази година на клуба ще бъдат
нсобходпми 97 хиляди динара,
Дали клубът наистина ще получи тези средства остава да се
види.
За нов председател на УС на
СК „Граничар” бе избран Любиша Гюров, бизнесмен от Ди-

митровград, а за подпредседател Иван Димитров, управител на димитровградския клон
на Електроразпределителното,
Генерален секретар и треньор на клуба и по-нататък остава
Ружица Алексова, която е и
съюзен селекционер по стрелба
за инвалидни лица. Сформиран
е и нов надзорен отбор, както и
съвет от специалисти , в чийто
състав влязоха Ружица Алексова, Новица Алексов и Ивица
Марков,
Бяха връчени дипломи на
спонсорите. Най-успешните състезатели на клуба през миналата година - Андрияна Найденова, Санела Денкова, Ива Симеонова и Бобан Кръстев, бяха
наградени с дипломи и скромни
подаръци.
Д. С.

ФУТБОЛ: XX КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА НФЗ

минута. Жълти ^артонп: Е. Иванов п С. Васов от
„Балкански”, а Цветкович, Йопаноппч н Вслковнч от
„Омладииац”.
За втори път през тази пролет отборът на „Ба
лкански” с „петачка” изпрати гостите си. В госту
ващия
отбор имаше 8 играчи под 21-годишна възФК "Балкански" - ФК "Омладинац" (Мараст, което говори, че ставаше дума за млад тим.
лошище) 5:0(1 : 0)
Най-хубав гол отбеляза Меша Рангелов от своДимитровград, 30 март 2001 г. СЦ „Парк”, зри- боден удар.
В следващия кръг „Балкански” ще гостува в Ратели - около 400. Терен ът - тревист. Времето - слън
чево п прохладно. Главен рефер - Батица Тасич от жап, къдсто ще се срещне с отбора па „Буковик”.
Ниш (7). Голмайстори: Е. Иванов в 11 (от дузпа), Мачът ще се играе в неделя па 7 април.
Д. с.
Рангелов в 48, Панайотовпч в 64 и 69 п Георгиев в 89

ОЩЕ ЕДНА ПЕТАЧКА

ФУТБОЛ: 14 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА ПИРОТСКА
ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

СИЛЕН СТАРТ
ФК "Желюша" - ФК "Танаско Раич" (Пи
рот) 5 : 0 (3 : 0)

Димитровград, 31 март 2(Х)1 г. СЦ „Парк , зрители - около 100. Теренът - тревист. Времето слънчево. Главен рс<|»ер - Милан Димич от Пирот
(7). Голмайтори: Стефанов в 16, П. Коегов в 38 и 42,

Рангелов в 49 и Таков в 80 минута.
С категоричната победа, която регистрира в тази
среща, отборът па „Желюша” започна щурма си към
върха на таблицата. В мсмсита желюшани заемат
второ място във временното подреждане. Първокласирапата „Йсрма” от Суково има само една точка
повече.
В мача срещу скромния отбор на „Танаско Раич”
от Пирот желюшаиите играха зряло н в тактическо,
и в ъв всяко друго отношение.
В следващия кръг от п ървенството „Желюша” се
среща с отбора на ,,'Гсмац” от Темска. Мач ът е
насрочен за тази събота.

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ФУТБОЛЕН
ТИМ СЕ КЛАСИРА ЗА II КРЪГ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА КУПАТА

ШАХМАТ: ПОСЛЕДЕН КРЪГ ОТ
ПЪРВЕНСТВОТО НА ШК ЦАРИ
БРОД

"Полет" - "Младост" 1:3

ПОБЕДИТЕЛЯТ ОЩЕ НЕ
Е ИЗВЕСТЕН

* В неделя започва пролетната част от
първенството на Пчинска футболна

Нъп вторник вечерта се играха партиите от
последния кръг на първенството на 111К Царнброд”. Победителят все още не се знае поради отБосилсградският футболен отбор „Младост,, се
състезанията за купата на срочените партии.
класира за втория кр ъг на
спечелвайки мача
Ето резултатите от 9, 10 и И кръг.
територията па Пиянски окръг,
9 кр ъг: А. Апгелакиенпч - Б. Апдрич 0: 1, И. Игич
миналата неделя е 3:1.
срещу „Полет” 1гьв Въртогош целия мач босилсград- - Д. Йовичич 1 :1), II. Стоименов - И. Марков I : (I, '!■
С изключителна игра през
И. Наков I : 6, 3. Георгиев - А. Накова I : 0,
ските футболисти оправдаха ролята си на (|)апорит и Иванов накрая заслужено триумфираха. Нсичкитс три по- I I. Драганич - М. Алексов - реми.
напаII) кръг: К. Апдрич - М. Алексов : (), А. Пикова
падения за „Младос-г” са дело па Централния
- II. Драганич 0 : I, И. Наков - С. Георгиев 0 : I, И.
дател Михайло Йойич.
част от и ър- Марков - 3. Иванов I : », Д- Йовичич - II. Стоименов
От този уикенд за1К»‘1па пролетната
футболна дивизия. И неделя 0 : 1, А. Аш елакиевич - И. Игич 0 : 1.
Пчинска
пснството на
II кръг: II. Игич - II- Апдрич - партията още не е
(|)утболния отбор
Младост” ше бъде домакин т
всъщност нред- запърщена, II. Стоименов - А. Ан, елакиеш.ч I : «, 3баня.
Този
мач
„Баня от Иранска
на тазгодишното и'ь- Иванов - д. Йовичич I : 0, 3. Георгиев - И. Марков стаплява една от дерби-ерешите
есенния нолуссзон босилег- отсрочено, И. Драганич - И. Наков I : », М. Алексов
попеже
след
рвенство,
а „Баня” второ място н табли- - А. Накова 1 : <)•
радиани заемат п ърво,
Дерби срещата от 8 кръг между Ивица Марков и
Владая Игич завърши с победа па Марков. Па таблн.... .................................................................на цати след 11-ия кр ъг (без двете партии,, от конто още
И. Марков и В.
болната игра
излъчен победител) първи са
■
..............
отбо|К1 да присъства! па
„Пескара”. Изходът па този Хич с но 9 точки. Едип от посочените двама ишхмасе проведе на игрището
ще спечели турнира, Васнл Стоименов също
окаже решаващ за крайното ио- гнети
има 9 точки, но той е изиграл, всичките париш.
мач може би Ще се
д. с.
д раждане п дивизията.
ДИВИЗИЯ

К. Велинова

ДОЛНА ЛИСИНА

;
:

УБИТ ОЩЕ ЕДИН ВЪЛК
I 1 *Вълци, бягайте дртлеч от Долна Лисина, защото няма

:

■ |

I

шега с ловджиите от селото

:
Па много места ловджиите организират хапки за вълци, но в ;
: боенлсгрлдското село Долна Лисица тази зима и без хайка бяха |
■ убити 5 иъл ка.
■
Най-напред Любчо Алексов уби два вълка, за което вече ;
: писахме във вестника, а на 16 март 2002 г. ловецът Сашо М. ;

:

:
■
■
"
:
:
■
:

Илиев застреля още едни.
Вълкът започнал да дапн прасе па Сашо, но ловецът чул |
копка па прасето и побързал да го спаси. Когато наближил :
мястото на неравноправната битка, той надал силен вик и ;
вълкът хукнал да бяга. Тогава Сашо вдигнал пушката си и с ;
едни изстрел улучил хищника точно в центъра на челото му!
;
Ловджиите Сашо Ил лев н Драголюб Митов след това за- :
карали вълка н Сурдулпцл, къдсто им се приобщили ловдж.ште,
- които па същия ден организирали хайка за вълци във Власпна ;
С. Велинов !
I и убили дни вълка.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
глп|1Ш.
На 7 отрил 2002' година се навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ от
смъртта на нашия баща, свекър и дядо
СТАВРЕ БОЖИЛОВ
(1922-1998)
от с. Дукат
Четири години ни утешават спомеп любов и доброта, за
ните за твоята
тежкия ти, но ,достоен живот, за работливите ти ръце, с които ни прехраняваше...
Благодарим ти!
Поклон пред вечната ти памот!
Твоите деца: Васко, Лиляна и Вера със
семействата си

| хГ&ьл-СЪтисаЗабава \
>

...................

"и*1

'"""■ ^8..........

•

...

--------------

РЕСОРИ

КОЙ КОГА ЙЕЛЕ
по-големата риба йсде
- Манчо, пали знайсш дека
о-мадсчкуту?
г
- Тека каже народната поговорка...
||(
та .
вилозопира Добрин Щуката
- Е Манчо - поче да
зняйс биологию.
1 ародат сигурно га йс казал оти не
- Айдс-дс!
- Тека

шоеЩ бе#
Двама професори,
специалисти по
атомна физика,
обядват в
ресторант. Покрай
масата им минава
страхотна жена.

БУКВАЛИСТИ
На една от предишните сесии на
Общинската скупщина един
отборниК от Съюза на граждани
"Цариброд" категорично заяви, че
такъв Център за култура и не ни

- Гледай - казва
единият - колко
интересно са се
групирали
атомите!

трябва!
Неговите съмишленици буквално
схванаха думите му и на 23 и 24
март започнаха да рушат сградата,
като изпочупиха вратата и
прозорците.

***
В бръснарницата
постъпва стажант.
Във вълнението си
младият човек на
няколко пъти
порязва първия си
клиент. Тогава
потърпевшият
вика шефа и му
казва:

МАЙЧИН ЕЗИК
Някои инструктори внушвали на
преброител ите на населението, че
"майчин език е езикът, който се
знае най-добре". Тъй като нашият
майчин език не се говори в
Детската градина, малко се изучава
в училищата и не се упражнява във
ведомствата- единствено остава
само един- сръбският!

- Дайте бръснач и
на мен!
- Защо Ви е?
- Искам да се
отбранявам!

Най-меко казано - чудна теория на
още по-чудни "теоретици"!.
Ст.Н.

гасен

ж

|я

ш

ьрштВо

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

***

Двама ловци са на
сафари в Африка.
Провират се из
шубраците и
изведнъж попадат
на пресни следи от
лъв.
- Ти тръгни по
следите и виж
къде е отишъл тоя
лъв! - казва
единият ловец.
- А ти какво ще
правиш?
- Аз ще тръгна в
обратната посока,
за да видя откъде
е дошъл.

***
По време на
пътешествие в
Шотландия турист
посетил езерото
Лох Нес с надежда
да види
знаменитото
чудовище.
- Кога се появява
чудовището? попитал той своя
водач.
- Обикновено след
осмото уиски...

Няма друга

Основател: Народна скупщина па Република Сърбия.
Издава: Издателство "Братство", Кей 29 декември, 8.
Изпълняващ длъжностна гл. редактор: Ваичс Богосв.
Редакция: Алскса Ташков, Боба» Димитров, Ва с ко Божилов,
Кирил Георгиев, Никола Цветков (технически редактор),
Даниела Христова (лектор-коректор).

Г здуту.
- Одска знайсш ти това?
нскня йсдън
- Я се дружим със свакикви и тува
6 чолог ми обясни това.
- Слушай, нслюй да се дружиш със СВАКИКВИ,
г (.сдай е кога че станеш и кво че оратиш.
- Оти?
- Оти ли? Оти тия що те подвачаю отам-одовам,
кико
г осле иду там или овал1 и почну да расправляю
с 1 казал това, кико си казал онова, па отам-одовам
\ сучу га, искараю га на големо, а ти после береш
1 ьиселицс!
- Значи, кико кажеш требе да се пазил1 от свакога?
- Тека йе! Дошло йс време у родженога брата да
г смаш довсрийе! Я че ти кажем нещо кво ми се случи,
I ,мсна ти нема орати.м, оти одека да знайем да не сс
\ злайсш негде, па он после да дочуйе и те ти беля!
- Ти мен е за техевога ли имаш?
- Нсмалл те Щуко, ама ти от малечку рибу що си
I дтил, направил си щуку, па...
- Добре де, знам защо ми йс прекорат, ама я тека
с бичам да се повалкуйем, а не да прайил!
/ узавирлъци..
- Знам, знам, затова и че ти кажем!
- Нали знайещ кига буца народат из улицете. Йедън
/ ой приятель беше най-гласовит: "У-а, айдуци! У-а
I атилье! У-а бабаити!..." И да ти не распрая/м повече.
5 га питал! що ока толко, па с тия човеци се сречалю
( вакьи дън, кико че се ютре погледалю у очи, знайелю
< и вамилийе, род, пород... А он кига лш сс обърну: "Па
1 и знайещ ли дека тия се йе наплячкал и за унуците.
11е видиш ли дека свойи си натъкми на по-убаве
] аботе, а за голю нема и лгетла!... И да не ти разпраям
I икве гьи наказа... Елем тия падоше, дойдоше
, ругьите, гледам га, он пак у навалицуту най-гърлат:
" Л.опови! Плячкаше! Изедници!..." Я се кърстим и га
I итуйел1 кво прайи, а он ме изгледа с белото на окото,
I а ми отсече: " Ама ти да не си ньинь?!" "Знам ли чи.йи
с ьл1. Малга сигурцо анайе, алт нече да каже ни на тату,
I и на л1ене!" ^ рбърчам га я на майтап. "Са че видиш
I ига дойду нашите!..." - запрети ми он. Кво да прайИхМ
< дману с руку И си пойдо...
Е са слушай: тия същият гледам ония дън ватил под
] уку онога що му окаше дека се йе наплячкал и за
? нуците, деца натъкмил на работу и жену и роднине
I сви свойи. Удизуйе му сс, шъпче му нещо на уше и
( амо що сс нейе стопил пред ньсга кико лайно на дъж.
] идим я, погледуйе он къмто мене, усмивка се... Кига
х ;ущи тога я му придо и га питам: "Гледам те и не
1 сруйсл! на рчитс си! Па нали против тога най-вече
/ ая?" - "Пак че лайсм кига затребе. Море и че завивам
ко требе. Голсмата риба йедс мънечкуту. А он йе са
] олема клечка, а орати се, че стане йоще по-голема!"
- Видиш ли, Щуко? Затова требе да пазиш с кога и
] во че оратиш!
- Море Манчо, дай да оставилю рибете, па погледай
1 овсцитс. Че почну да сс йеду живи! Доючерашньи
1 [риятелье са си очи копаю, у капку воду че се удавс...
Знайсш ли койе йе най-лощото за тия човеци?
- Койе?
- Това що изиджаю сами себе си. Йеду се и отвънка
1. изнутра!
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