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ОСТАВАМЕ ЗАЕДН ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ

НА 16 АПРИЛ ЗА 
ИЗХОДНИТЕ ОСНОВИ

За Споразумението гласуваха 146 депутати, против бяха 79, 
щината на Сърбия се въздържа ^Парламентарното мнозинство с ръкопляскане, а 
опозицията с освиркване посрещнаха резултатите от гласуването *В черногорския 
парламент за Споразумението гласуваха 58, против бяха 11, а един депутат 
държа

Докато мнозинството
щяха: предателство, предателство... Така беше 
във вторник в Скупщината на Сърбия, където бе 
гласувано Споразумението за преустройството 
на съвместната държава на Сърбия и Черна гора.
На светофара се виждаха резултатите - 146 ”за”, 

против” и един въздържал се депутат.
Така и 9 април може да бъде обозначен като 

още една ” историческа” дата, поне през по-но- 
време. Във всеки случай с документа, оза

главен ’ Изходни основи за преустройство на от
ношенията на Сърбия и Черна гора” бъдещата

а един депутат в Скуп- *Пред съюзните депутати ще говори президентът Воислав 
Кощуиица

Председателят на Съвета на гражданите в Скупщината на 
Югославия Драголюб Мичунович заяви, че внесеното в сряда 
в Съюзния парламент' Споразумение за преустройство на 
отношенията между Сърбия и Черна гора ще бъде обсъдено 
на 16 или 17 април.

Пред новинарите в Съюзния парламент Мичунович заяви, 
че за този важен въпрос е необходимо отделно заседание на 
Скупщината и че за това вече е разговарял с представители на 
съюзното правителство.

- Аз ще поканя президента 'на СР Югославия Воислав 
Кощуница да изнесе експозе пред съюзните депутати. След 
това ще продължат разискванията и това ще е едиствепата 
точка в дневния ред, каза Мичунович.

Мичунович уточни, че президентът Кощуница ще говори 
на съвместно заседание на двете камари в Съюзната 
скупщина, а разискванията ще продължат на отделни засе
дания на камарите.

се въз-

аплодира, другите кре-
\ г

Резултат г«

79-

Укупно: 223В ОТО

държавна Общност получава срок от три години, 
премахва се сегашната СР Югославия и й се дава 
ново име ”Сърбия и Черна гора”.

” Изходните основи” бяха подкрепени от ДСС 
и от мнозинството на остатъка от ДОС, докато 
против бяха радикалите, социалистите, предста
вителите на ССЕ, ДХСС на Владан Батнч и Нова 
Сърбия на Веля Илич.

Със Споразумението, според което занапред 
Сърбия и Черна гора ще строят или няма да 
строят съвместна общност, Сърбя няма да загуби 

заключителното си слово

В СКУПЩИНАТА НА ЧЕРНА 
ГОРА

ПРИЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕТО

В СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ

ГЛАСУВАН Е 

ЗАКОНЪТ ЗА ХАГАДепутатите в черногорския парламент 
гласуваха във вторник Споразумението 
за преустройство на отношенията на 
Сърбия и Черна гора. За "Изходните 
основи" гласуваха 58 депутати ( ДПС и 
коалицията "За Югославия”), 11 
гласуваха против, а един се въздържа.

На заседанието си в сряда депутатите в Съвета на граждан- 
упщинатл на Югославия приеха с мнозинство гласове 

(25- ”за” и 7 - ” против”) Закона за-Сътрудничество с Хагския 
трибунал.

Обосновавайки законопредложението от името на Съюз
ното правителство съюзният помощник-министър на право
съдието Небойша Шаркич каза в Съвета на Републиките, че 
той всъщност е последица на грешките ни от миналото и ед
новременно резултат от сегашния компромис. Законът регла
ментира сътрудничеството на нашите правосъдпи органи с 
Хагския трибунал от една и компетенциите на републиките

нищо, подчерта в 
сръбският премиер Зоран Джинджич. нте в Ск

(На 3 стр.)

СЪЮЗНИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР МИРОЛЮБ 
ЛАБУС ПРИКЛЮЧИ ДВУДНЕВНАТА СИ ВИЗ

ИТА В БРЮКСЕЛ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ НОВА 
ДОНОРСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

към съюзната държава от друга страна.
Добрата страна на този закон но мнението на Шаркич е в 

това, че сътрудничеството с Трибунала не се ограничава само 
върху простата екстрадиция на обвинените, а същевременно 
се запазва суверенитета на СР Югославия.

(На стр. 3)МУЗИКАЛНАТА 
ПРИКАЗКА НА 

НАДЕЖДА 
ЦВЕТКОВА

I
1 СРЮ с ЕС

за сближаването наЗасилва се вропейската подкрепа
I
V <ЗЕ$>интензивните двудневни 

които съюзният вицепре-
Твърде 

разговори,
ер Миролюб Лабус води с най-вис- 

представители на Евфронейския 
Брюксел приключиха с още по- 

голяма подкрепа от европейската пет- 
на сближаването на С1 Ю с

ГАРАНЦИЯ ЗА НАШИЯ 

ПЪТ КЪМ ЕВРОПА <н«стР4.)
•уМИ "- (На стр. 7)шите 

съюз в
иаесторка 
ЕС и за възстановяването на нашето 

свикване на .нова до-стопанство чрез 
„„река конференция и премахване на 

износ па текстил и месо 1бариерите за 
иа европейския пазар.

Лабус поиска да бъдат съкратени 
пейската коми-

|п!

II ПРЕБРОЯВАНЕ 2002сроковете, които Евро
сия смята :<а ” реални” « «почване “» за „„били-
преговорите огиос"°™'™™"бусп редложидо края но лятото да 
ГеГГкТСя Га „съществимостта”, та да могат до края 
годината да започнат и преговорите. (На „р. 2)

ДИМИТРОВГРАД лаьмтЯГР ПАК ИМА НЕРЕ,па

(На стр 3.)
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ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ НОВА
ДОНОРСКА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ГУВЕРНЕРА НА ЮНБ ВЪВ 
ВАШИНГТОН

СВЕТОВНАТА БАНКА НИ 

ОТПУСКА $ 85 МИЛИОНА
(От 1 стр.)

на Ев 
за ме

с доволен от това, че председателят 
попсйската комися Гома.ю Продя, европейският комисар 
ждупародии отношения Крие Патен, висшият представител на ЕС
Хавиер Солана и посланиците в Политическо-сигурностиия коми

Миниегьрския съвет на ЕС проявиха "положителна енер 
възможно по-широко сътрудииче

Вицепремиерът1 ♦Възможно е кредитът да бъде увеличен с 15 милиона долара

Световната банка нн одобри 85 милиона до- договор с международната финансова корпора
ция ИФЦ за отписване на значителна част от на-лара за кредитирането на финансовия сектор в 

Югославия, съобщи гувернерът на ЮНБ Млад- шия дълг, възлизащ на около 125 милиона до- 
жан Дннкич след посещението си във Вашингтон, лара. ” Нашите банки сега ще трябва да върнат

”Ние поискахме 100 милиона долара, защото между 45 и 54 милиона долара, но освен значитсл- 
вече сме извършили някои реформи в банковата ното намаление на дълга е важен и новият начин 
система, което ще рече, че заплануваната от Свс- за неговото връщане. Банките няма да го изила- 
товната банка динамика е песимистична в срав- щат с готови нари, защото ще бъде извършена 
пение с нашата”, заяви Динкич пред ” Гласът на конверзия на дълга в акции на ноперителнте. Ос- 
Америка”.

Според гувернера, заемът от 85 милиона до- намерят стратегически партньори в нриватиза- 
лара е сигурен, а има възможност за още 15 мил- цнята, така че ние ще имаме двойна полза от тази 
йона долара. Решението за това ще бъде взето от сделка”, каза Динкич. 
борда на директорите на Световната банка на 21

тет към 
гия и категорично желание за 

СР Югославия”.ство със

ще спомогне за укрепване на регионалната стабилност и за 
Споразумението за стаоили-косто

ускоряване на преговорите относно 
зация и асоциация на СРЮ и ЕС.

На отделно посещение в Брюксел престоява и черногорският
с Патен ивен това, ИФЦ ще помогне па нашите банки да си

президент Мило Джуканович, който след разговорите 
Солана потвърди, че черногорският парламент ще приеме Спо
разумението между Белград и Подгорица, като подчерта, че оч- 

намалената през последната година евро-По неговите думи вашингтонската админи
страция е готова да размрази около 250 милиона 

Той съобщи, че във Вашингтон е постигнат долара югославски нари в американските банки.

аква увеличаване на 
псйска помощ за Черна гора.май.

БЪДЕЩЕТО НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 
ПРИЗМАТА НА ФИНАНСОВИТЕ МИНИСТРИПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ОТНОСНО ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА АРТМАН

НИЕ ЗАВЕРЯВАМЕ, А НЕ ТРИБУНАЛЪТ СИВАТА ИКОНОМИКА 

ПРЕЧИ НА 

ИНВЕСТИТОРИТЕ
* Тяхна работа е да преценяват какво ще бъде сътрудничеството на нашата страна след 
гласуването на Закона

Със Закона нне показахне единната политическа 
воля в нашата страна, което е много по-пажно от 
самия факт, че някои хора ще се окажат в Хага. И без 
този Закон те биха се изправили пред Трибунала, за 
което нямаше никакво съмнение, но беше важно 
нашата политическа общественост ц политическите 
фактори да подкрепят това.

Стези думи сръбският премиер Зоран Джнпджич 
коментира договора на коалиционните партньори 
относно Закона за Хага. Изразявайки надеждата си, 
че документът ще бъде приет в Съюзния парламент, 
а ще се касае за реакцията на Флорснс Артмап, че 
този закон е недостатъчен, Джинджич подчерта, че 
те не трябва да се занимават с нашите закони и че 
изобщо не е нужно този закон да получи сертификат 
от хагската прокуратура, или от някои друг. Тяхна

работа е да преценяват какво ще бъде с ътрудничест
вото на пашата страна след гласуването па този закон 
п ще видят, че то ще бъде много по-ясно и по-чисто, 
отколкото досега.

Заради ограничените капацитети на съда, в 
Хага ще се окажат най-отговорните за войните, 
докато на всички други ще се съди в БиХ, Хърват
ско и Сърбия. След 2-3 месеца ще достигнем 
фазата, в която за военни престъпления ще се 
съди в нашата страна, каза Джинджич.

На въпроса колко хора очаква да се намерят на 
разширената листа, той отговори, че очаква два
десетина души от цяла бивша Югославия и до
бави, че е логично в следващия етап да дойде реда 
и на косовскитс албанци.

♦ Голямото участие на сивата икономика в национал
ното стопанство на балканските държави е най-голя- 
мата причина за бавното привличане на чужди капи
тали

предварително да бъдат склю
чени двустранни спогодби за 
свободна търговия между от
делни държави, а след това да се 
поиска и становище от партньо
рите в ЕС.

- Лично аз настоявам за сво
бодна търговия в региона, ма
кар че като финансов министър 
нямам компетенции да решавам 
за търговската политика на ст
раната, казва Велчев и добавя, 
че България има ангажименти и 
към Европейския съюз, и към 
ЦЕФТА, в която вече членува. 
Мястото на България се опре
деля и от очакванията за ско- 
рашно присъединяване към Ев
ропейския 
Велчев смята, че това ще стане 
най-късно през 2007 г.). Бъл
гария откри всичките 29 глави, 
за които преговаря с ЕС, а по
вече от половината вече са из
пълнени.

- Целта ни е през следващата 
година да приключим прегово
рите и да се подготвим за прие
мането ни в ЕС, за което смя
там, че реално ще стане след че
тири години. През последните 
12 години ние имахме стабилно 
развитие, благодарение на кое
то успяхме да се доближим до 
стандартите на Европейския съ
юз, смята министър Велчев и 
добавя, че когато става дума за 
сивата икономика, ние все още 
не успяваме да я докараме до 
равнището в другите страни- 
кандидатки за членство в ЕС. 
Ние все още сме изправени пред 
проблема за сивата икономика, 
поради което с британската аге-ч 
иция ” Круна” 
договор за съвети кога и как да 
наредим митническата служба и 
да завършим данъчната 
форма, казва българският 
истър на финансите Милен Ве
лчев.

Първата среща на финансо
вите министри от Югоизточна 
Европа, състояла се в края на 
март в югославската столица, 
беше удобен момент да се нап
рави обективна преценка на то
ва коя страна докъде е стигнала 
по пътя към Европейския съюз.

ГОВОРИТЕЛКАТА НА КАРЛА ДЕЛ ПОНТЕ НЕ Е ДОВОЛНА

ТАКЪВ ЗАКОН НЕ Е НУЖЕН
* Флоренс Артман: Колкото знаем за него досега, предложението на югославския закон 
за сътрудничеството с Трибунала е неприемливо

Говорителката па главния прокурор на Хагския 
трибунал Флоренс Артмап заяви, че предложението

ненужен.
- Ние работим съгласно с Устава на Трибунала и 

ще продължим да искаме от Югославия да изпълни (министърсъюзна югославския закон за сътрудничество с Трибу
нала е неприемливо. Като подчерта, че Югославия 
има

всичките си задължения според него, каза Артман и 
задължения които трябва да изпълнява тя каза: добави, че на югославските власти са връчени всички 

- Неможс да има обуславяния с този закон, не запечатани обвинения, докато новите и занапред ще 
може да има разлики в третмаиа, до които би се бъдат секретни, заради по-лесното арестуване, 
стигнало, понеже в този случай едни ще бъдат ек
страдирани в Хага, а други не, така че такова 
обуславяне е неприемливо и не уважава цялостно

Говорителката на Прокуратурата на Хагския 
трибунал подчерта, че следствията относно военните
престъпления в бивша Югославия ще продължат до Милен Велчев

задълженията, пито приоритетите, които същсству- 2004 г. 
ват в Устава па Хагския трибунал.

Тя припомни, че прокуратурата на Трибунала
-Едвам тогава ще се знае кои ще бъдат па листата 

на обвинените, каза Артман. Както се предполагаше, най-го- 
лям напредък отчитат Бълга
рия и Румъния, които вече пре
говарят за бъдещото си член
ство в ЕС, след тях са Македо
ния и Хърватско, като единст
вените страни от Западните Ба
лкани, подписали вече Споразу
мението за стабилизация и асо
циация с ЕС. Очаква се най-къ
сно до края на следващата го
дина и Югославия да подпише 
такова споразумение, което е 
първата формална крачка 
преговорите за влизане в Ев
ропейския съюз.

Създаването на зона за сво
бодна търговия на Балканите 
не е нова идея, но тя беше конк
ретизирана с предложението за 
създаване на специална работна 
група. По мнението на българ
ския
Милен Велчев необходимо е

няколко пъти е констатирала, че такъв закон е

ВЕЛИКОБРИТАНЦИТЕ СЕ СБОГУВАХА С 
КРАЛИЦАТА МАЙКА

Повече от един милион 
великобританци присъстваха 
на изпращането на тленните 
останки на "кралицата майка" 
Елизабета, която почина 
миналата седмица на 101 
годишна възраст.

Освен дъщеря й кралица 
Елизабета II и членовете на 
кралското семейство, на 
траурната церемония във 
Вестминстерката катедрала 
присъстваха две хиляди 
официални представители от 
целия свят, сред които и принц 
Александър Караджорджевич 
с принцеса Катарина.

в

вече сключихме

ре-
мнн-

миннетър на финансите
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ЗАКОНЪТ ЗА ХАГА МИЛУТИНОВИЧ(От 1 стр.)

споразумението е

г -«"
ОС* решение”, докато радикалът Стево Драпишщ ' "
въдещата държава ще има територия и 
суверенна власт.

Борислав Пелевич от ССЕ 
то за това Споразумение 
нс са

Социалистът Небойша Й 
резултат на натиска

Ние смятаме, че докато е на този пост 
президентът на Сърбия има специален 
статут. Наистина би било много 
необикновено актуалният президент на 
една страна да се изправи пред някой 
международен съд, смята Джинджич.

ович каза, че
(От 1 стр.)

Този закон има ограничено действие по време и 
простанство и се касае само за вече заподозрените 
югославски граждани, докато всички други, които 
бъдат заподозрени след влизането в сила на този 
закон, ще бъдат съдени пред нашите съдебни ор
гани. Както и да е с този закон се слага точка на един 
нещастен за нас период, каза Шаркич.

Депутатите от СПС Зоран Анджелкович, Горица е°*"° реше,,ие> за да сс спаси Държавата, каза 
Гаевич и Игор Мнрович посочиха, че гласуването оиович- 
на този закон е в разрез с Конституцията, 
допуска екстрадиция на наши

твърди, че 
население, но без

отправи забежека, че решенне- 
е взето само от "трима души, които - За този закон не може да се каже нищо добро, 

но в сегашните условия той е единственото възпитали Сърбия”.

нджич, отговаряйки на отправените забележки. За 
тряова да бъдат изпълнени определени условия, а освен това 

■ ека да изчакаме, за да видим какво ще бъде настроението на 
гражданите в Черна гора, каза Джинджич и добави, че тези два 
въпроса несъмнено няма същевременно да се поставят

И посланикът на СНП Велизар Калуджерович 
заяви, че неговата партия склони да напр 
промие, ” понеже е затрашена държавата”.

Депутатите на СПС в Съвета на гражданите 
поискаха допълнително време за да се запознаят с 
разпоредбите на Закона за Хага, внесен по спешна 
процедура, така че гласуването в тази скупщинска 
камара нс беше проведено до набирането на вест
ника.

това която не 
граждани и с ос- ави ком-

новните човешки права.
За разлика от 

Републиките, които
депутатуте на ДОС в Съвета на

пред не участваха в разискванията, 
лидерът на СНС Божидар Бойович 
оостановката, в която се оказа нашата

за сигурност на ООН.
каза, че 
страна е

накарала неговата партия да подкрепи Законопрое
кта, макар и с горчивина.НОВА ДЕПУТАТСКА ГРУПА В

ПАРЛАМЕНТА
КАКВО ИСКА ДСБГО?Депутатската група на ДОС във вторник остана без 

още една партия. Именно, седемте депутати на 
Демохристиянската партия на Сърбия (ДХСС), чийто 
лидер е Владан Батич, сформираха 
група в Скупщината на 
ДОС - ДХСС.

"Ще водим положителна изборна кампания" -
ръководителите и кандидат-отборниците на ДСБЮ преди местните избори в 
Димитровград, които се проведоха през ноември миналата година. Великолепната и 
твърде скъпа предизборна кампания на тази партия, подкрепена с луксозен пропаган
ден материал и с привилегии в местните медии, обаче не беше достатъчна да увери 
гражданите, че представителите на партията имат положителни намерения.

Резултатът от първия тур на. гласуването беше 
поразителен. Ннто един от двадесетте кандидат-от- 
борннцн на ДСБЮ не мина, а 13 от тях получиха 
по-малко от 30 гласа, които иначе бяха необходими 
за издигането па тяхната кандидатура. Във втория 
тур на изборите в село Куса врана кандидатът на 
ДСБЮ Милорад Алексов отскочи от 27 гласа в 
първия тур на 73 гласа и това бе всичко, което успя 
да постигне ДСБЮ. И всичко щеше да бъде наред, 
ако тази, според мнозина, изборна изненада нс беше 
резултат от още една задкулисна игра на главните в 
тази партия. ДСБЮ всъщност е купил единственото 
си отборничсско място, за което свидетелства смет
ката бр. 147/8 от 14 ноември 2001 г., издадена на КИЦ 
” Цариброд” (директорът на КИЦ Небойша Иванов 
е подпредседател на ДСБЮ). В сметката е записано, 
че са купени 70 литра олио, 50 ксскпки кафе и толк
ова кутии цигари, както и 70 торбички. Сметката 
подписал и стоките взел Милорад Алексов, кандндат- 
отборникът на ДСБЮ в Куса врана. Показателен е 
фактът, че предназначените за гласоподавателите 
стоки са взети па 14 ноември, а балотажът се проведе 
па 18 ноември м. г.

Според официалната изборна статистика, 
общият резултат па ДСБЮ бе 8,2 процента от гла
совете на избирателите в общината, конто участваха 
в изборите. Такъв ДСБЮ, който спечели доверието 
едва на 609 избиратели, от месеци шпьлнява лидер
ската роля не само от свое име, но и от името па 
няколко неуспешни политици па ДОС. Те очевидно 
не са взели поука от изборните резултати, че 
гражданите не искат тяхната политика. Въпреки

така гласеше основното послание на

нова депутатска 
Сърбия, която ще се нарича

Що се касае 
някакво специално отношение

всичко, ДСБЮ и по-нататък си кара по своему - той 
пръв (веднага след това и останалите партии от този 
кръг дават одобрителни изявления) иска от отбор- 
пицитс оставки или връщане на мандатите, за да 
бъдат въведени отново временни мерки, ДСБЮ е 
този, който иска да бъде питан и за образованието, и 
за езика, както и за стопанството, комуналната про
грама, културата, спорта... за всичко. В името на кого 
всъщност говори ДСБЮ? Ако няма подкрепа в соб
ствената си среда, ако е загубил и голяма част от 
доверието на съседна България, ако в Белград го 
третират като "екзотично нещо” и като релнкт от 
някои отшумели времена, тогава кого всъщност 
представлява ДСБЮ?

Пряката намеса на ДСБЮ в последните събития

за името премиерът каза, че той лично няма 
името Югославия, а 

когато става дума за скръбта по химна, той припомни, че и 
досега той често беше освиркван.

Следователно, в никакъв случай не може да се каже, че 
при нас е дошъл някои си лош човек по име Солана, който ни 
раздуха хубавия блян, понеже това никак не беше хубав сън, 
каза премиерът Джинджич.

Спирайки се върху забележките, че никой нс бил питан, 
премиерът отвърна, че са питани двете най-големи партии в 
Черна гора и коалицията ДОС в Сърбия, които имат подкрепа 
от електората. Когато става дума за Войската, премиерът 
каза, че го учудва становището, че армията се руши с това, ако 
войниците могат сами да решат къде да отбиват военната си

към

в нашия град, 
потребата с тях за политически цели, говорът на 
омразата и раздухнането на взаимна нетърпимост са 
методи в работата на тази партия. Лидерите на 
ДСБЮ все още не са разбрали, че в демократичните 
страни, а и пие в Димитровград започнахме да из
граждаме демокрация, мандатите се печелят и губят 
на избори и в зависимост от волята на избирателите. 
Останалите методи, особено насилствените, са хара
ктерни за някои други системи и за някои други вре
мена. Доколкото иска да има бъдеще, ДСБЮ най- 
напред трябва да промени себе си и да разбере, че 
"положителното” в изборната кампания означава 
положително за мнозинството, а нс само за него.

Съюз на граждани "Цариброд" 
председател Любомир Голубович

превземането на медиите и злопу-повинност.
Премиерът Джинджич отговори на опозицията и защо но

вите избори сега не са добро решение:
- Според допитването сред обществеността републикански

те избори няма да ви донесат нищо ново. Все едно на десет дни 
да скачате от десетия етаж за да проверите действа ли все още 
земната притегателна сила. Умните хора не би проверявали 
това.

Като подкрепи Споразумението не защото е идеално реше
ние, а защото е решение, което уважава обективната действи
телност, премиерът Джинджич изрази личния си оптимизъм, 
че върху новите Изходни основи Сърбия ще успее да направи 
една държава, която 
години.

ще може да функционира и след сто

ш, т — 2002К ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ПАК ИМА НЕРЕДНОСТИ
случило, с нас сподели следното: ” След на недостатъчно развитите. Накрая 

протестирах, преброителят пак излезе, че само те сс измъкнаха от об- 
дойдс у дома ми и записа, както се опре- щииата в ио-големнтс градове за по-до- 
делиха децата - "българи". Пр 
пред очите ми скъса предишните фор- шеп е една от пан-закъсалитс общини, 
муляри. Питам сс, тъй като на лис- В момента, когато едно от пан-важ- 
топката няма подпис, не може ли лис
товката пак да се скъса и да се напише ни в Европа са правата на малцинствата, 

илн на преброяването може да покаже как те

книжкишевич, когато в ученическите 
на децата в основното училище пишеше 
” език на средата” (йезик срсдине).

има оплаквания, че

сегашното преброя-От началото на
населението до днес вече изми- 

11 дни. И докато първите няколко 
без каквито и да било за-

като
ване на

бри заплати, а Димитровград и ден дне-н тованаха От друга страна 
някои преброители нс вписват национ
алността на децата. Ако родителите

настояват за това, обикновено по

дела минаха 
бележки, сега днес вече сред хората в 
Димитровградска община сс говори за 
определени нередности в преброява- 
пето.

все
ннто условия за влизане на държавата

пак
лучава г отговор, че ” децата ще сс опре- 

когато станат нълнолет- друга, така както на преброителя 
някой друг му уйдисва?”

Много такива и някои други, както ги записани, дори и в новия Закон за мал- 
парскохмс нередности, може би нс са от цннетвата.
значение. Но нещата трябва да сс гле- А що сс отнася до нередностите и до 
Дат малко и по друг начин. Защото от това колко те са сериозни, тепърва ще

сс преценява и от политици и от някои 
Послс-

делят сами, 
ни”?! Ако това с така, защо вошце 
трябва да ги преброяват? Защо 
яс го направят след като станат пъл
нолетни? Разбира се, че това не може да 

•Г1,й като Ще сс намали броят на

Най-напред много от гражданите се 
дразнят от факта, че формулярите са 
написани само на сръбски език. Доколк- 

извсстно, за албанците в района на 
Буяновац и Прсшсво те

сс прилагат иа практика, а нс само да са
и това

ото е са написани и на
стане,
населението. От тук и друг въпрос 
децата нс се определят, няма ли да се 
намали броят на хората определената 
националност, в случая българската? И 
какви ще са последиците от това за нея? 
Къде ще бъдат вписани децата? Дали и 
графата ” 11сопрсдслсии” ?

Гражданинът, е чиито деца това сс е

това колко и кпк ще сс определим зав-
съдбата ни, бъдещето ни... Може бн нс правителствени организации.

циците могат да сс окажат дори катпе-

двата езика.
Няколко от преброителите сиодел

- майчиния език ин- 
пояснили, че те (ире-

- ако
пси
сравнението нс с най-подходящо, но 
нанрсмсто заради рейтинга иа някои мс- трофалии. Виновниците разбира сс, ще 
стни политици в очите нс 
население, а на тези ”горе”, те въз ос
нова на някои показатели се гордееха, 
че общината са "измъкнали” от кръга

ха, че по въпроса за
ниструкторите са 

броителите) трябва да 
леиието, че майчин език е 
всеки най-добре за,(е?!? Най-меко каза
но, това е чудно и много прилича иа к 
варната политика от времето на Мило

казват на насс- 
този, който

на местното бъдат, познати, но ще с късно.

А.Т.



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "Г17 ПЛЮС" 
В СУРДУЛИЦА

ГАРАНЦИЯ ЗА НАШИЯ 

ПЪТ КЪМ ЕВРОПА

о 12 април 2002

И ЗА КЛЕВЕТИТЕ ИМА 

СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ
| ("Отпорлийска афера или финансов скандал?", "Братство" бр. 1891 от 5 април 2002 г.)
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Неправителствената организация

други щс реализираме и смс убедени, че ще си подобрим живота. Ьии.с 
основният акцент от пресконференцията в Сурдожщц нн ктгго бя^ 
оповестени досегашните резултати на организацията в областта 
ономичсскитс рс(|и>рми в страната, както н задачите, конто предстоят 
тоя процес успешно да продължи не само на държавно равнище, но и в

иа организацията

Посочената статия е, както казва нашият така и към нашите програми. Новите ръково- 
1«арод, едно голо празиословмс. Другарят Лю- д и те ли обаче действат в противоположната по- 
бомнр Голубовнч, който я е подписал, но не и сока. Анатемосват всичко, което е направил 
написал, в маниера на един сталинист и титонст ДОС, уволняват от работа активисти на ДОС, 
предварително осъжда хора, въпреки че няма прекратиха изграждането на бунар за водоснаб- 
никакви доказателства за евентуалната им дяванс от лукавишкия басейн, въпреки 
вина. Неговото (или тяхно) твърдение, че зад този басейн може да сс осигури качествено сна-

бдяванс е вода за над 80 процента от населе
нието на общината. Прекратиха довършването 
и изграждането на канализационна мрежа в Лу- 
кавица, Желюша, Белеш, Димитровград и гра
ничния преход, макар че сега съществуват ва
лидни и осъществими проекти. Не осигуряват 
никакви помощи за земеделието, скотовъдств- 

се изнасят обвинения за нещо, което предва- ото, индустрията и търговията, а омаловажават
и критикуват всичко, което ние направихме в 
тези области.

Защитавам харченето и насочването на об
щинския бюджет за 2001 г., защото през 
голяма част от годината аз бях носител на тази 
дейност. И сега твърдя, че в това отношение 
всичко е направено въз основа на валидни ре
шения. Друг е въпросът дали въпреки 
някой е извършил престъпно деяние. Нито сс 
съмнявам, пито пък вярвам в такова нещо, но 
ако има доказателства, виновният трябва да от
говаря. Това обаче никому не Дава правото да 
оплюва публично други хора. Впрочем, и за 
клеветите има съдебна отговорност.

Уверен съм, че иовинарите са способни да се 
отбранят и в ”Братство”, но не мога да не ко- 

Като ръководство на Димитровградска об- ментирам влизането на новия ид директор в 
щина, ние от ДОС имахме възможност да ата- Центъра за култура на 9 април 2002 г. Да се

ангажират над 50 полицаи, да не се позволи на 
работещите да дойдат на работните си места и 
то без каквото и да е валидно решение и 
наредба, да се разбие вратата и по насилствен 
начин да се влезе в Центъра - това е своео
бразен криминал, това е голям позор както за 
полицията, така и за Димитровград. Нима е 
възможно да не сме научили нищо от съби
тията в Косово и Южна Сърбия?

”П7 плюе”, която е един
се включим в Европа,

от ини-

която е
че от

защитата на журналистическата чест и до
стойнство се крие опит за потулване на големи 
финансови злоупотреби е доказателство за еле
ментарно неразбиране на проблематиката във 
връзка е изразходването на бюджетните сред
ства. Това твърдение е и доказателство за лип
сата на основно възпитание, понеже публично

общината.
Татяна Станишева представител 

ведоми журналистите 
Европа” и ш досегашните резултати 
поет, реорганизацията иа държавния бюджет, либерализацията на вън
шната зъргония, чуждестранните капиталовложения, приватизацията, 
развитието на пазара па капитала, на байковата система, аграрната
рс<|юрма, трудовата борса...

- Пашата организация е решена да даде значителен принос за ус-
Лондонскяя клуб, създаването

на организацията в Сурдулица, ос- 
” Бъдещето ни е в 

областта на валутната
за националния проект

стабил-

рнтелно не е окачествено поне като основа
телно съмнение за извършено престъпление.

Съгласен съм, че може да бъде подложено 
на политическа критика харченето на бюджет
ните средства - защо са изразходвани за едно, а 
не за друго, защо е определен този, а не онзи 
приоритет и пр. Защото приоритетите се опре
делят от отделни лица или групи, така че тех
ните решения винаги могат да се атакуват от 
чисто политически позиции и съображения. Но 
дали нещо е незаконно, дали е криминал - това 
могат да кажат само надлежните органи. Във 
всеки случай обаче такъв орган не е и не може 
да бъде председателят на една партия, нито пък 
председателят на ОС и председателят на ИО на 
ОС.

по- петното приключване на преговорите е 
на политически и юридически условия за привличане на .чуждестранни 
капиталовложения, да се увеличават валутните резерви, да1 се извършат 
радикални ре<[юрми на данъчната политика, на вноса и износа, на 

намаляването на лихвите за кредити на стопанствототова здравната защита,
и гражданите, да сс установи нова социална политика, да развием 
селскостопанско производство върху икономически принципи,

Сърбия е тъкмо в развитието на това производство, каза 
Станишева, като подчерта, че това е само част от онова, което тряова 
да се реализира, за да се свържем е европейските и световни 
ономически организации и агенции и си създадем условия за по-хубав

понеже
шансът иа

ик-

живот.
Тя поясни, че дейността на ”П7 плюс” в Сурдулица е организирана 

чрез тимове за' отделни области. Досега са формирани шест: за ик
ономически въпроси, образование, култура, здравно дело, енергетика и 
инфраструктура и за селско стопанство и екология.

- Когагго става дума за групата по икономически въпроси, чийто коорди
натор съм аз, смятаме, че малките предприятия у нае са спиралата за развитие.

Виктор Томим, заместник-представител на сурдулншката канце
лария и координатор на групата за енергетика, говори за перспективите 
на странта и на Сурдулишка община в областта иа енергетиката

- Перспективата, каза той, не е вече в енергията от термоцентралите, 
а във водните ресурси, слънчевата енергия и вятъра. Когато става дума 
за Сурдулишка община, ние имаме шанс не само да имаме водоцентрали, 
каквито са Власинските, но и да изграждаме малки електроцентрали, 
които ще задвижва вятърът. Власина е изключително място за това. 
Имаме шанс да ползваме и геотермални води, ”на които лежи Сур
дулица”. Това е нашето бъдеще, оцени Томич.

куваме политически и съдебно много решения 
и постъпки на предишното социалистическо 
ръководство, но каква щеше да бъде ползата от 
това? Само едно прахосване на голяма енергия, 
а много- полезни неща щяха да останат неза
вършени. Ние не се интересувахме от печелене 
на евтини политически точки, това го знаят вси
чки. На една ТВ трибуна ДОС получи приз
нание от предишното социалистическо ръко
водство на общината за това, че продължи да 
реализира някои техни добри програми. Кам 
щастие сегашното ръководство да се отнася

м-р инж. Михаил Иванов 
ул. Пратизанска 2 

Димитровград
В. Б.

У РАЗГОВОР СЪС ЗОРАН ХРИСТОВ, ШЕФ НА ОТБОРНИЧЕСКАТА ГРУПА 
НА ДСС В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

* Как бихте 
коментирали първите 
сто управленчески дни 
на СГЦ?ш НИЕ СМЕ КОНСТРУКТИВНА 

ОПОЗИЦИЯ
ш - Вижте, нито една 

общинска власт дори и 
в много по-богатите и 
по-стабилни страни в 
света за сто дни не 
може да стори много.
На всяка власт й трябва 
време да се «
конституира, да 
започне да работи 
така, както подобава. В 
този смисъл смятам, че 
би било твърде 
несериозно да 
преценявам какво СГЦ 
е сторил досега или пък . 
какво е можал да 
стори, а не е за този 
кратък период от време 
и т.н. Все пак бих

шшш IШШ:Л
ОО на ДСС ще приеме всичко, за което се договарят СГЦ, ДОС и работещите в Центъра за 

култура - казва Христов

говия размер и начина, по кой
то ще бъдат разпределяни 
бюджетните средства ?
- Средствата, които би тряб

вало да постъпят в общинската 
хазна през тази година са твърде 
скромни, понеже таксите за пре
минаване на тировете на КГПП 
” Градина” поне засега са отме
нени. Бюджетът е такъв, какъв- 
то е - рестриктивен. Пие това 
напълно разбираме, но като от- 
борническа група в ОС пледира
хме за това бюджетните средст
ва да се разпредлят по-справед
ливо.

* Какви конкретни забележки 
отборНическата група на 
ДСС имаше по този въпрос?
- Ето например, в бюджета е 

да приеме всичко, което бъде запланувано заплатите, които
иа заетите се изплащат от общи
нския бюджет да бъдат увели
чени с 20 на сто. Ние бяхме про
тив това решение. Предложих
ме средствата, предвидени за за- 

коментирали не- плати Да остане на- миналого
дишното ниво, а заплануваните

решение, което ще бъде прием
ливо за всички страни. Пред
ложихме също така за и.д. ди
ректор на Центъра за култура 
да не бъде избрано лице, което 
вече е било начело на това ве-

3, 5 милиона динара за тази цел 
да се дадат на учебните заведе
ния, спортните колективи, На
родната библиотека, да се 
сочат към комуналната н пътна 
сфера, за стипендии и др. Пред
ложението ни обаче бе отхвър
лено
ДСС, гласувахме против 
конципирания бюджет.

* Има ли 00 на ДСС 
кретна икономическа програ
ма, която би могла да отърве 
общината ни от икономиче
ския колапс?

Iши \Ь л на-

* Г—н Христов, как 00 на домство. 
ДСС смята, че би трябвало да 
се реши проблемът в местния 
Център за култура ?

* Предложенията Ви обаче не 
бяха приети.

и ние, отборннците от
така

- Тъй като съществува опас
ност стълкновенията да ескали- 
рат, надявахме се, че поне някои 
от посочените предложения ще 
бъдат приети, но, както видяхте, 
не бе така. Сега ни остава да се 
надяваме, че страстите все пак

- Нашата партия даде пред
ложение как този проблем да се 
реши след разширеното заседа
ние на ИО на ОС, което се про
веде на 25 март т.г. Според това 
предложение, и двете страни 
трябваше да проявят добра во
ля, сиреч да седнат на масата за

конт- казап, че ОО на ДСС 
засега не забеляза 
някакви позитивни 
крачки в работата на 
новата власт, което не 
означава, че такива 
крачки няма да 
последват. Ще 
изчакаме още малко. 
Както вече казах, 
дни нито една 
общинска власт не

- Пъво искам да кажа, че ние 
в момента сме опозиционна пар
тия

някак ще се примирят и че ре
шение за възникналия проблем 

преговори „ да се договорят, ще бъде нам по 11якакъв
правейки при това и определени

в местния парламент, която 
се старае да действа твърде кон
структивно, да допринесе об
щината ни да се отърве от ик
ономическия колапс. Разбира 
се, че ОО на ДСС има собствена

за сторедовен път. ОО на ДСС е готовкомпромиси.
Предложихме между доугого.=г=== =я;=кгг=: може да постигне

изключителни
резултати.тите в Центъра за култура. икономическа програма. И това 

програма, с дългосрочен харак
тер, която е осъществима. А 
когато дойдем на власт, гражда
ните

вителите на всичките парламен
тарни партии да проведат раз
говор с всички заети в Центъра 
за култура с цел изнамиране на

* Тези дни бе приет бюдже
тът на ОС в Амлштровград. 
Как бихте

възможност и да се уверят 
това.

в

на общината ни ще имат Разговора води: Б. Димитров'



12 април 2002 о
ДИМИТРОВГРАД

_ ШОСЕТО КЪМ ГРАНИЦАТА

БОСИЛЕГРАД: КАК ЩЕ СЕ ХАРЧАТ 
ПАРИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА 

СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ И ПЪТИЩА И ОТ 
С АМООБ Л АГАН ЕТО?

V

ВСИЧКО Е ПОДЧИНЕНО 
НА ИНФРАСТРУКТУРАТАОще от времето, когато на 

Димитровград беше ДОС,
Сега на тираджиите никой не 
взима пари, а бюджетът с намален 
с повече от половината.

им ловипата от пътното платно. Такавласт в 
тогавашният Уп 

” Комуналац’
* Дали ще стигнат пари за осъществяване на плана 
зависи и от това дали с кредит ще бъде купена 
строителна машина, която с прикачни съоръжения 
покрай другото ще може да копае, да прокарва и 
да прочиства пътища

Според приетата от отборниците на ОС в Босилеград про
грама за работа и ангажирането на средствата на общинската 
Дирекция за строителни площи и от местното самооблагане, 
до края на годината в общината се очаква сравнително богата 
комунална дейност. Бият в очи данните от програмата, че тази 
година във фонда на Дирекцията ще се подсигурят 6 800 000 
динара, от които 1 800 000 от самооблагането, а се планира да 
се похарчат 10 296 100 динара!

- Доколкото набавим подходящата строителна машина, а 
полагаме усилия това да го направим, ще последват опре
делени изменения, така че до края на годината по-малко сред
ства ще се изразходват за прокарване и прочистване на 
пътищата, казва Владимир Захариев, председател на ОС. За 
отплащане на кредита до края на годината се запланувани 1 
440 000 динара, но сетне, поясни той, ще се намалят разходите 
при прокарване и прочистване на пътища, както и за други 
землени работи, понеже с прикачните съоръжения машината 
ще има по-голяма мощност - ще копае, прокарва и прочиства 
пътища от сняг и прочие.

н стана на 8 април т.г. от 10 до 11 
часа. Полицията

равителен
предлагаше за 

разрешаване на проблема с при
съствието на

съвет
на присъства само 

да регулира движението па прево
зните средства по шосето, което и 
не ос осоосн проблем. После се 
разбра, че половипчатата блокада

Разбира се, това се отрази и 
върху стандарта па заетите в "Ко
муналац”, пафирмата на грани

цата да се организира блокада на 
магистралното шосе. Но бързо 
след това ДОС загуби локалната 
власт, Управителният съвет бе

които фирмата вече 
две заплати. Сегашната 

власт твърди, че прави опити так-
дължн

е организирана
сата да се върне поне във <{юрма- 
та, каквато е на всички останали 
преходи. От Съюзната

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПОЛИЦИЯТА,

сменен н предложението отпадна. митница
също казват, че са предлагали ск
лючване на договори, но община
та не се е съгласила. Кой е прав 
трудно е да се каже. Важно е оба
че, че без таксата градът и общи
ната нямат никакъв шанс да за
пазят поне постигнатото досега, а 
за напредване едва лн може да ста-

в КАКВО Е 
ВСЪЩНОСТ 

ПРОБЛЕМЪТ НА 
"КОМУНАЛАЦ"?

която след това записа имената на 
132-та участници в блокадата. Сьс 
стачните действия са 
всички

запознати 
- от локалните власти до 

съюзното правителство, министе
рствата на финансите и малцин
ствата, Съюзната митница и цен
тралата на отрасловия синдикат

Явното предприятие 
отдавна се "инсталира” на грани
цата

доста

като фирма, която поддържа 
чистотата па прехода и всичките 
инсталации. След изграждането на
терминала
камиони

за тежките товарни 
фирмата намери начин 

от "тираджиите” да събира опре
делена такса за неговото ползва
не. Базата, както още я наричат, 
е собственост на Съюзната митни- 
ца, което ще рече на държавата 
СРЮ, а това е така само на ГКПП 
"Градина”. На 
преходи тези терминали или са ча
стна собственост, или са дадени

ЗА БОСИЛЕГРАД - 2 389 600 ДИНАРА
В програмата е запланувано в местната общност Босиле

град да се изразходват 2 389 600 динара. Най-много от тях - 825 
хиляди, ще се похарчат за изграждане и асфалтиране на пътя 
към горобищата. Налага се да се измести и градската канали
зация, която сега минава покрай кладенеца за допълнително 
водоснабдяване. Решаването на този висящ досега проблем не 
се слага под въпрос, понеже вече са набавени необходимите 
тръби. За прокарване на канализация в няколко места в града 
- Породин, Рисовица, Карапин дол и Изворщица - на дължина 
към 500 метра, са необходими 528 хиляди динара, 30 на сто от 
които се очаква да подсигурят гражданите. На улица "Христо 
Ботев” е запланувано и прокарване на канализация за атмос
ферни води. До някои обекти за дребно стопанство, както и до 
семейни жилища не е прокарана електрическа мрежа и за това 
дирекцията е запланувала да участва с 300 хиляди.

всички останали

под наем на частни лица.
Дали поради

от "Комуналац” цена за ползване 
на базата, или начина на събиране 
на средствата, или поради трета 
причина, през юни миналата го- 
дипа от Съюзната митница прис
тигна дописка, в която се казва ко-

определената

“Комуналците" на магистралното шосе

"Независимост”. От общинските 
власти е пристигнала дописка, под
писана от председателя на ОС д-р 
Боян Давитков, в която заетите се

ва дума.
Недоволни от всичко това,

заетите като единствен шанс да се 
постигне нещо, виждат в стачка,

мупалците да прекъснат сьс съби
ране на таксата. С иите 
насам-натам.

рвенции, 
” Комуналац” про- осведомяваг за разговорите им 

проведени в съответните министер
ства във връзка с проблема.

От Стачния комитет узнава
ме, а така беше оповестено и от 
началото, че доколкото 
предупредителната стачка не се 
намери решение за проблема, па 
15 април заетите ще ораганизират 
генерална стачка, в която се пред
вижда тотална блокада на шосето 
Ниш-София.

която ще има радикални мерки. 
Затова бе с(|юрмиран Стачен ко
митет, който да осведомява поли
цията , какви стачни действия се 
предприемат. В п ървото съобще
ние, разпространено до локални
те медни, се казваше, че ще бъде

дължи да събира таксата до 15 де
кември 2001 г., когато просто бе 

от базата. Фирмата
В документа на дирекцията се подчертава, че Югославската 
войска ще участва в изграждането и почистването на 
пътищата към селата Груинци, Милевци, Извор, Белут,
Ресен, Караманица, Голеш и Жеравино.

В програмата не се предвижда решаването на 
инфраструктурни проблеми в селата Долна Любата, Горна 
Лисина, Дукат и Долно Тлъмино, понеже, както се 
подчертава, тези активности там ще се решават с финансова 
подкрепа на американската донорска организация ЦХФ.

изхвърлен 
продължи да поддържа хигиената 
на прехода, което го прави и в мо
мента, обаче без някой да й плаша,

и след

най-напред едно- 
блокада

организирана 
часова предупредителна 
на Магистралното шосе. Два часа

тъй като не е подписан договор с 
Но така вече не става,митницата, 

тъй като от таксата на границата 11 ре ду п родител пата ста ч капреди
Стачният комитет съобщи, че щесе пълнеше общинският бюджет, 

строеше се спортната зала и много 
други комунални обекти в града.

До края на годината се очаква да се ремонтира и регу
лацията на Добродолскн поток.

А.Т.предприеме блокада само на по-

ЗА СЕЛАТА - 6 232 000 ДИНАРАВТОРНИК ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН ВЪПРОСЪТ ЗА ОТНОШЕНИЕТО 
МЕЖДУ ЮМКО И КОБОС

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ИЗЛИЗАТ НА 
РЕФЕРЕНДУМ

във В програмата се чете, чс за комунални обекти в селата са 
запланувани около 6 232 000 динара, от конто 1 361 000 за 
1'пйчиловци, иан-голямото село и общината, което полага 
усилия да станс модерно крайградско селище. За изграждане и 
поправка па дпе пътни направления ще се похарчат 185 хиляди 
динара, докато останалите са предназначени за прокарване на 
канализационна мрежа. За целта са нужни повече пари,

504 хиляди динара да бъдат подсигурени от граждан
ко се

фабрика босилеградските конфекциоисри разчитат
сътрудничество с други фирми. Делено сътрудни
чество им предлага и германската фирма ” Лого 
ОТ Дрезден, ПО при услонис да
тслии. На събранието работниците бяха оснсдо- 

тази фирма пребива

на
очакваРаботниците в конфекционната 

КОБОС в Босилеград на 16 април чрез рефсрсн- 
. дум ще решат дали и занапред ще работят в

Компанията ЮМКО от Враня или ще
станат самостоятелна фирма. Бо

ите.
В останалите села се планира да се модернизират и про- 

чнелит селските и махленски пътища. За целта е запланувано 
в Млсцомници да се похарчат 300 хиляди динара, 
Караманица - 280, Горна Любата - 340, Паралово - 256, Долно 
Тлъмино (за набавка на материал за водопровод) - 16, Груинци 
-145, Ресен - 125, Браиковцн - 300, Рикачсво - 71, Милевци - 240, 
Плоча - 300, Гложне - 328, Долна Ръжана - 240, Белут - 173, 
Горно Тлъмино - 120, Бистър - 174, Горна Ръжана - 250, Зли 

- 308, Долна Лисина - 206, Църнощнца - 300, Мусул - 330 и

станат самостоя-
рамките на

на новона-

в
намени, че прсставитсли

Босилеград и горе-долу били доволни отвали в
това, с което разполага фабриката.

Трудно е да се предполага какво решение ще 
вземат рабо+иииитс във вторник. И за излизане от 
състава на компанията, к ъм която се прис ъединиха 

оставане в нейния състав е 
дпе трети от работещите. 

Предимства, както беше подчертано па синдикал- 
събрапие, си имат и едната, и другата страна, а 

и двете. Още повече, че работниците 
изяс-

решиха на
„ИК, когато не приеха препоръката

изпълняващ длъжността генерален ди- 
ЮМКО Владимир Янич да започнат да 

заплати за дскем-
дъл говстс й,

значения
ректор на
работят. Поради неизплатени

в компанията и

дол
в Бресница - 69 хиляди динара.

Освен това, за набавка па електроматериал за улично ос- 
Босилсград, Райчиловци, Долна и Горна Лисина, 

Гложне и в Браиковцн е запланувано да се похарчат 150 хиляди 
динара, за доизграждане на-ТВ ретранслатора

общината, в местността Тънки рид, се планират 100 хиляди, 
а за отплащане на кредита за планираната набавка на булдозер

1977 година, и запрез
необходимо съгласието наври,затрудненията

момента възлизат на
машините още преди три месеца.

какво е било от-

около 17 милиона
които в 
евро, те сириха
Колко гежкя е обстановката и

между компанията и фабриката
вода и други кому- 

николкостотип хиляди ди- 
” Прогрес” дължи 

Една от при-

ветленис в
II ото 
неизвестност - в южната част

с всички факти от значение при
никой не ги осведоми

, по не разполагат
пипането. Досега например

заплащани облаганията за пенсионно
ношението 
казват и дълговете

па
за ток,

докога са им 
осигуряване 
остави иранската компания.

налии, възлизащи на
. ЮМКО-КОБОС само на

- I 440 000 динара.II калкани част от дълговете ще им
в. Б.нара

за хляб около 268 хиляди динара.
насрочения референдум е и гази,

б.Б.
чините за
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СЪБРАНИЕ В ГОРНО ТЛЪМИНО

ГОРНОТЛЪМИНЧАИИ 

РЕШИХА ДА НАМАЛЯТ 
ПРОБЛЕМИТЕ СИ

ЩЕ БЪДЕ 

РЕМОНТИРАНА 

ЧЕРКВАТА

ДИМИТРОВГРАД

СИЛНИТЕ
МРАЗОВЕ
ОБРАХА"

ОВОШКИТЕ

шI

|( края на миналата седмина в Горно Ги.мипо сс нроледе събрание 
бяха обсаждани актуални теми и въпроси от 

местна обпиюст. Горнотлъминчапи1Ш ни жителите, на което 
всекидневието на селяните в тази 
обсъждаха проблемите е водоснабдяването, махленските пътища,

и работата на амоу-

Все още е рано за оконча
телни преценки, по скораишите 
мразове сериозно застрашиха 
овощните дръвчета в Димитров
градския край. В ъзможно е оча
кваната реколта за тази година и 
да я няма, оцениха пред ” Брат
ство” местни специалисти 
овощарство.

Според тях, минусевитс 
ператури (през нощта в неделя 
срещу понеделник в Димитров
град бе регистрирана темпера
тура от минус 7 градуса) застра
шиха цветовете на овошките, а 
почти шнпклно са пострадали за
сега редките в този край заро
диши на плодове. Щетите ще б'ь- 
дат огромни, подчертават специ
алистите.

Необичайно ниските за ап
рил температури застрашиха и 
всички билки със зслеобразни 
части пад земята.

Лг|к>спсциалиститс подчер
тават, че практически става ду
ма за природно бедствие, срещу 
което науката е безсилна.

ш т. кактотелефонната мрежа, ветеринарните услуги, 
латориятя и здравната защита па хората.

Въз основа па плана за работи ма местната обпиюст през 2002
пътят към махалшге Саблярскарф т ак година е взето решение да ее направи

прочисти пътят към Плочарека махала.
на заее*

•А и Соборищс, както и да се
Отборникът па селото Владимир Жижов, който присъства

опита да оеьщестпи контакт с компетентни лица

по
. л

V V данисто каза, че ще се 
от ТЕЛЕКОМ-Сърбия, за да бъде възобновена телефонната връзка, 

Тлъмински край нямат от няколко години. Във

тсм-

която жителтис на 
прт.зка с проблема около пътната мрежа п селото Жижов заяви, че ще 
изложи исковете на горнотлъминчаии на следващото заседание паРШШЗа
Общинската скупщина.

Па заседанието беше договорено в неделя да бъде организирана 
доброволна акция на местното население за почистване и уреждане па 
селските гробища, а беше докоснат и въпросът за реставрацията на 
местната черква, както и поправката па гробищната сграда.

За проблемите е водоснабдяването на някои махали, според 
Жижов, е необходимо да сс изготви бизнес проект, с който ще се 
конкурира п републиканското министерство за земедлие, води и гори, 
тъй като общината няма възможност финансово да подкрепи всичките

Ярешнишката черква е една от най-старите черкви в 
южната част на Босилеградска община. Осветена е през 
1899 г. и оттогава е духовен храм за жителите на три села: 
Ярешник, Назърица и Доганица (в последните две села 
няма черква). им искове.

Па заседанието селяните заявиха, че се нуждаят от по-чести и по- 
качсствени ветеринарни услуги и че са доволни от лекарската помощ, 

медицинските лица от босилеградската болница.която им оказват 
Няколко горнотлъминчаии обаче подчертаха проблема с липсата

К. Велинова

Местната общност на боси- 
лсградското село Ярешник пре
дприема редица акции за реша
ването на комунални н други 
проблеми на населението, за да 
създаде по-хубави условия за 
живот както за селяните, конто 
са останали на бащините сп ог- 
ница, така и за яреипшчани, 
които искат да се върнат в род
ното си село.

Една от ио-големите акции 
на МО е ремонтът на местната 
черква. Подготовката за ремон
та се движи от формирания ми
налата година комитет, в който 
бяха избрани: Иван Петков 
(председател), Живко Пенев 
(касиер), Петър Митов и Сло- 
бодаи Петков (членове). Запла
нувано е най-напред да бъде по

дменен покривът, а след това да 
сс вградят нови прозорци и 
врата, да сс изолира подът и да 
се направи тротоар около черк
вата. Накрая трябва да бъде из
вършена реставрация на ик
оните н фреските. В досегашния 
ход на подготовката са осиг
урени строителни материали за 
покрива и нови прозорци.

Инициативата за ремонт на 
черквата се подкрепя и отяреш- 
ннчанн, които живеят в Скопие 
н други места. Съветът на Мест
ната общност възнамерява да 
поиска помоеЦ от Общинската 
скупщина в Босилеград и Вран- 
ската епархия.

на
лекарства и медикаменти.Б. Д.

НОВИНИ ОТ 
ЗВОНСКИЯ КРАЙ

местното самооблагане (което е въведено за терито
рията на цялата община) ще остават тук за реализи
ране на различни проекти, а 30 на сто от същите ще 
бъдат ползвани за реализиране на проекти в другите

* Компетентните държавни органи решиха части на общината (и предимно в центъра на 
занапред п касата на МО Звонцн стопроцентово да се общината), които 
вливат средствата от таксите за пребиваване на тур-

са от жизненоважно значение за 
всички граждани на Бабушнишка община.

* Американската донорска организация ЦХФ ще 
подкрепи финансово идеята халето в село Звонцн, 
което от години не се ползва, да се адаптира и в него 
да се внесат машини за производство на екологични

петите в Звонска баня. Става дума за немалки сред
ства, конто МО занапред щс влага в различни про
екти с цел подобряване на жизнените условия на 

край.
Както ” Братство” узнава, МО Звонцн досега е 

трябвало да взима 30 на сто от приходите от таксите,

живеещите в този
пластмасови изделия по германска технология.

* Както се очаква, в малкия завод биха се открили 
по и тези пари не е получавала поради адмииисгра- 50_1111а работни места. От какво значение би била 
тпппи перипетии.

* Според договора между ръководството на МО 
Звонцн и челните хора п Бабушнишка община, 70 на 
сто от средствата, които жителите на МО съберат за

фабриката за село Звонцн и гравитиращите към него 
по-малки села предимно с българско население е 
излишно да се коментира.

Богослов Янев

Б. Д.

ГП :\ ГГ|Т| ЗАПИСКИ НА Р. НИКОЛИЧ ЗА 

ОСНОВАТЕЛИТЕ НА МАХАЛИТЕ
БОЖИЦА

(6)
дълго време момувала и накрая се 4

2:
Вслкнчеви дошли от Козница (Дупнишко). Пра- омъжила 33 един килав слуга. Махалата 

■ отецът им бил ”стокар”, докарвал добитъка си на ,,а^роявала 22 къщи. Към тези сведения
• хубавите пасища и накрая решил да си остане тук. Николич добавя и следното: Потеклото им
• Махалата е разположена между потока Братпн дол,
Г върха Могила и Брагина поляна, някога имала 40 
I къщи и се дели на две по-малки махали: Могила и 
; Бързини (един човек от тази махала бил много бърз -
• за едни ден отивал в Кюстендил и се върщал вкъщи,
• изминавайки 124 км). Според Й. Захариев, отделна
: махалица били Мечкаре (по дългите косми на гърдите била воденицата на Байннци. Попови или 
; на мъжете). Миловаповци са от БаГпшовци: прадядото

им Милован се преселил тук ”като в пу
щинак”.

Записките па Й. Захариев и Р. Николич

гГ

г-д
е от Митър, прадядото на стареца Стойко, 
който е на 80 години. Предполага се, че 
Митър бил дошъл от Острозубско, понеже 
И старият му кум бил оттам. Чурчиини и 
Байннци водят потекло от стареца Йовче, 
конто пръв се заселил тук. В Слана бара

; ,
,Г.83? -А А(•: Ш !<

Г Дедичина махала е между Братина поляна и река
* Видня. Името си получила по дедицата (дядото) на 
; коледарите, който дълги години бил 
: Състои се от Гойкьови (10 къщи), Гъндини (7), Цак- се Разл,,чавдт както по броя на махалите и 
; ини (8) и Поповци (4). За Гойкьови Р. Николич казва, тех,,итс КЪЩИ, така и по данните за състава
• че били 15 къщи, а 80-годишен старец му казал, че ,,а отДел,,ите махали. Затова в продълже- 
| неговият баща се заселил тук

от тази махала.

ЗА СПОМЕН: Една божишка фамилия
нието на сериала отделно ще посочвамеот Лева река. В Пуста

: река дотогава били само Гъндини и Дедичини, ”
: една колибка”. Били се заселили край реката, при 
; воденицата. По-късно от тях

:по техните сведения. (Драинци) - предъкът им 
Ето какво още е оставил Р. Николич. Някогашните Петко Побиенски дошъл 

Гуциии в Пуста река били 4 къщи. Дарковчанье

убил турчин и избягал тук. : 
от Побиен камък (от това I

семеиство е известният божишкн политик и депутат в ■ 
. семсиства, между другите и Гоичевн. Прочут човек от с- Дарковци, а Младенкина махала образували Марко Кралска Югославия Владимир Побнснскн) За :
: тази махала бил някой'си Лазар, за когото един от 11 Никола от фамилията на Дарковчанье преди 60 г. За Огнянови разказвали на Р. Николич че са
| неговите потомци, 80-годишният Цветан, разказвал: Р- Николич казва, че са дошли от Сурдулица, ” Дан вино село”, наречени така по дядото им а от тях !
■ ’Бил Висок човек, алесия, враг, беден човек... Седел Ку1>ги1,и от Острозуб, а може би и от едноименната имало и в Драгойчинци. Той предполага, че Чурчшши ^
; на 70 огнища, бил по Мелиа, Лева река, Никуличев- ”ахала в с.Дарковци. Панджини (2 къщи) напомнят за са същите с Маричевн, а Златанови принадлежали !
: ци... Бегал от турски данък, докато не дошъл в карапанджшш от Власина, но не се знаело точно към западна миграция.

настанали няколко са от

I Божнца...” откъде са дошли. Потеклото 
Маричева махала е на запад от Деянова. За осно- (Гмитричеви, според Й. 3.) е от

на Митричеви 
Лесковец, Острозуб,

: вател на махалата се сочи някоя баба Мара, която т^к ги Довела сиромашията. Драйчини са от Трънско

- Следва -
:Евтим РАНГЕЛОВ
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ОБЩИНСКО 

СЪРЕВНОВАНИЕ НА 

РЕЦИТАТОРИ
Народната библиотека ”Христо Ботев” в Босилеград организира 

във вторник общинско съревнование па рецитатори от основното учи
лище и босилсградската гимназия, 
най-добри резултати па училищните състезания.

В съревнованието участваха общо 27 ученици, разпределени в три 
възрастови групи. Тринадесет състезатели представиха най-младата 
възрастова група от първи до четвърти клас, шестима бяха от пети до 
осми

калните училища, което се провежда от 5 до 15 април в Белград. МУШ~

които миналата седмица показаха

а

В категорията на състезате
лите, родени през 1993 г. и по- 
късно, Надежда спечели 98,85 
от максималните 100 точки! 
След като изпълни програ 
си, тя бе удостоена 
жителни аплодисменти и от

клас, докато босилсградската гимназия представиха осем със
тезатели. Тричленното жури с председател Дсшка Георгиева, 
педагогически съветник но български език и членовете Снежана Ста
нчева, преподавател по български език в основното училище, и Бо
жидар Иванов, журналист в Радио Босилеград, определиха най-до
брите участници. Първо място от най-малките спечели Оля Стаменова,

която е

мата
с продъл-

ученичка от трети клас в централното училище със стихотворението 
Без везе”, второ място зае Гордана Михайлова от четвърти клас с 

творбата ”Чсму служи ерце”, докато трето място спечели трстоклас- 
никът Игор Ипанов от подведомственото училище в с. Райчиловци със 
стихотворението ”Дога1)а] на улици”.

Във

журито на съревнованието! 
Освен задължителния ко

нкурсен етюд, Цветкова из
пълни и Концерта в Г-дур от 
Ридннг, съпровождана от Еле
на Денчич, професор

втората възрастопа група първо място спечели Маряна Спаск- 
ова от седми клас с творбата ”Ме1)у сво|има”, второ - Биляна Стои
менова със стихотворението на Ботев ”Пристанала”, докато трето 
място спечели ученикът от пети клас Борис Стоилков, който рецитира 
стихотворението ”Домовина”. Между гимназистите най-добра беше 
Милена Андонова със стихотворението ”Татянино писмо”, втора бе
ше Джурджица Димитрова с творбата ” Сигма”, докато на трето място 
се класира Анита Стоилкова, рецитирайки стихотворението ”Че- 
кайу”.

по пиано 
в нишкото музикално учили
ще.

- Нямах сценична треска, 
защото свиря на цигулка от 5- 
годншна възраст, самоуверено 
казва Надежда, която е и уче
ничка от II клас в нишкото ос
новно училище ”Бубанските 
герои”. Тя упражнява на ци
гулка по час, час и половина на

| ден, без да засметва тук и вре- 
| мето, през което на балкона на 

семейната си къща свири на 
: котките, птиците и дърветата, 
, които - както казва тя - растат 
I по-бързо, благодарение на 
I нейната музика.

Бранислава Петрович-Мар- 
! кович казва за ученичката си, 

че е свръхталантлива и затова 
никого не трябва да учудва фа- 

| ктът, че тя беше най-голямата 
I и най-хубава изненада в цялото 

състезание.
- Работата с такъв ученик е 

огромно задоволство, но съше-

Дирскторът на библиотеката Асен Михайлов връчи по една книга 
на най-добрите състезатели, а победителите днес ще участват на ок
ръжното състезание в Сурдулица.

Във вторник, извън състезателната част на културното мероприя
тие, с няколко музикални изпълнения на флейта се представи и нашата 
съгражданка Бояна Георгиева, която следва в музикалното училище 
”Стсван Мокрапяц” във Враня.

Талантливата музикантка Надежда Цветкова е 
босилеградско-царибродска рожба. Баща й Никола, 
технически редактор на нашия вестник, е от 
босилеградското село Груинци, а майка й Славица, 
професорка по флейта в Нишкото музикално училище, е 
от Димитровград. Освен за музиката. Надежда е 
талантлива и за рисуването, но засега в преден план й е 
цигулката.

'
К. Велинова

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА 
СТАЧКА В УЧИЛИЩАТА

зовавайки жиците - от най- 
дебелата към най-тънката - 
крал, кралица, принц и прин
цеса. Тогава разбрах, че тя 
възприема цугулката, музи
ката изобщо, като приказка и 
че аз трябва да бъда тук, за да 
и помогна да разкаже въз
можно по-хубаво тази чаро
вна приказка.

временно и огромно задълже
ние за професора. Нада има аб
солютен усет и веднага въз
произвежда почти без грешка 
всичко, което й свиря или пея. 
Тя започна да свири в момента, 
когато още не знаеше буквите, 
така че ние имахме малък про
блем как да я нау 
помни ” имената” на жиците. 
Нада обаче успя да реши проб
лема и без наша помощ, на-

Недоволен от факта, че Правителството не спазва договора със 
синдиката от 14 декември 2001 г. за, броя на членовете на училищните 
отбори, Републиканския отбор на синдикатите в образованието на 10 
април организира еднодневна преупредителна стачка.

В димитровградското основно училище часовете бяха намалени на 
30 минути, а в гимназията нямаше учебни занятия, понеже на гимназ
истите е казано да не идват на училище в сряда.

Както пи осведоми представител на синдиката в основното 
училище, проблемът е във факта, че в края на миналата година било 
договорено училищните отбори да бъдат съставени от пет предста
вители на училищата, трима от локалните власти и едни представител 
на родителите. Правителството на Сърбия е отстъпило от договора и 
в скунщинската процедура е допуснало предложение, по което в от
борите има ио трима представители от училищата, от локалните власти 
п от родителите. Според синдиката предложението 5+3+1 е най-под
ходящо и се прилага в иовечето европейски страни. Също така те 
считат, че по този начин училищните отбори стават по-ефнкаенн и 
по-отговорни.

ччим да за-
!■

В КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО В ДИМИТРОВГРАД 
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БЕЗ СЛАБИ БЕЛЕЖКИ - 83 НА СТО С ПОЛОЖИТЕЛЕН
УСПЕХ - 65 НА СТО

В ГИМНАЗИЯТА

А.Т.
в основното училище и 

. От 920 записани от
В края на второто тримесечие

Д,,„„троВ,рад^доГжо,у=^=82((з%Ссд1...... щ

58 са по <|>изика, 83 по математика... Общият брои па 
с 333.

ИЗ ПРОГРАМАТА НА СДРУЖЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ 

САМОДЕЙЦИ

Двеста и дванадесет са гнмназ- 
пямат слаби 

110 са със слаби

първи до осми 
са 158, от които

коитоиегите,
бележки, а 
бележки. Сред тези с единици най- 
много са с една - общо 53, с две - 23, 

- 10, а с 4 и повече си 24

единиците за това тримесечие
Що сс отнася до отст.ствията, те са общо 1 > 570, от конто 1 > I. 

са извинени. При топа от нт.рви до четвърти клас има 6 337, 
останалите 13 233 отс-ьстиия са от пети до осми клас. По градини ЗАПЛАНУВАНИ 

ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕР
с грн

а най-малко първолаците. ученици.
Както и в основното училище, 

повече от 19 
по-точно 19поисдепие 'а главно, както и при отсъствията, ученищ. от

и и гимназията има 
хиляди отсъствия или 
329. От тях 18 308 са извинени.

много 
намалено 
пети до осми клас.

Сдружението па художниците-любители в Димитровград през тази 
година ще настоява за организиране па художествен пленер 
модейнн живоншеци в християнския храм ” Свети Днмитрнй” недалеч 
от града. Според предварителните планове, този пленер би трябвало да 
бъде организи ран след ” Погановския”, сиреч през втората половина

па са-А. Т

БОСИЛЕГРАД
ОТНОВО РАБОТИ КИНОТО _

седмично - въи иторник и в четвъртък, с 
цена на входния билет от 50 динара.

От управата на Центъра обещаха, че 
стараят да бъдат представяни 
вени и нови заглавия от 

филмовата продукция, както от 
домашната, така и от чуждестранната.

на август т.г.
От програмата за работа на 

него
сдружението за 2002 г. разбираме, че 

художници възнамеряват да организират изложбиЙ членуващите и
п Алсксипац (април), Княжсвац (април-май), Зайчар (май-юнн), 
Ллексаидорпац Жупскн (юни), Рссавнца (юли), Белоградчик (август), 
Прокупие (септември) н Димитровград (октомври).

Самодейците се надяват, че неколцина от тях ще участват в тради
ционния преглед па художинцитс-любнтели и Сърбия, който ще се 
проведе през октомври н(лн) ноември

Но случай 5 години от създаването на организацията запланувано 
проведат определени дейности, с конто би бил отбелязан този 
юбилой. Между другото запланувано е н провеждане на една 

на която освен димитровградските, биха уча-
Б. Д.

кинобосилеградското
си за

От една седмица 
отново отвори вратите 
любителите иа седмото изкуство. 
Киносалонът, който се намира и 

_1 тукашния Цеитьр за 
беше закрит почти година и

т.г.
иарамките 

културО/
половина поради повреда иа 
кииоапаратурата. След беше
възстановяването и ПЪРВИЯТ

миналата седмица.

е да се 
малък
рстроонектппа изложби,

самодейци от страната н България.К. Велинова стаили ипрожектиран
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СЛЕД 78 ДНИ С ПОМОЩТА НА ПОЛИЦИЯТА Поетично кътчеИД ДИРЕКТОРЪТ ВЛЕЗЕ В 

ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА СЪН ЗА ЩАСТИЕ
Пролетна лесен

От една страна с аплодис
менти, от друга с освирквания, 
новоназначеният изпълняващ 
длъжността директор на Цен
търа за култура Петър Йовано- 
вич влезе в сградата с помощта 
на съда и 65 полицаи, пловината 
от които заобиколиха сградата 
още преди седем часа сутринта 
(другата половина остана във 
возилата си по околните улици) 
И до идването на съдията - из
пълнител не допуснаха дори ня
кои да се доближи до сградата.

След като бяха допуснати 
само съдията Новко Йотсв и ад
вокатите на двете страни, които

Нищо не се е случило 
в историята на живота,
Ако не си варосал
Старата къща на село
фиданките подрязал във Градината,
Пармаците потегнал в Д&ора; 
и във Лекичката Кромид 
посадил да расте.
Нищо не се е случило 
в историята на човека,
Ако не си закусил Качамак 
И във Разцъфналата Слива 
наблюдавал производството на Меда;
Не си ли впрегнал Адаша Кола 
И отзарана тръгнал вгьв Полето 
да работиш,
Голямата и Хлебна нива към Нмота си 
да изореш.
Нищо не се е случило 
в историята на детството,
Ако }се си изкарал Кравите на Паша,
В Горичката мирисал Кукуряка 
И тази Сутрин във Ливадата 
набрал Красиво Полско Цвете,
за да го сложиш после във една 
от Печена Земя, обикновена ваза, 
в Мазепю между делвите забравена,
Отколе тук оставена за Поколения.
Нищо не се е случило
в Историята на Човечеството,
ако написаното днес стихотворение
не пренощува тази нощ в -тетрадката ми,
Бял Аен не види утре
във някое Списание Литературно;
Не се преведе на Езика • 
на компютърната техника,
И не се изпрати в света по Интернета\

Полицейският кордон пред Центъра за култура в 
. Димитровград

влезнат. Най-напред тези, ко- търъ? зя култура беше без гок. 
нто 78 дни не са идавалн иа ра- 

крлтко нещо спориха, група ра бота> ц0 Прсмс на влизането им приключи, започна процедурата 
ботници от фирмата Мета- 
лац” разби входната врата.
Вътре в сградата имаше само

Когато процедурата със съда

полицията осуети сблъсък ме- по предаване на длъжността на 
жду тях и тези, които са рабо- бившия директор. Дали 
тели през цялото време и някои след 78 дена е разрешен проо- 
граждани. След намеса на пред- лемът в Центъра за култура и 

ОГ на ДОС в локалната телевизия, предстои

с това

четири лица - пазачът, предсе
дателят на отрасловия синдикат 
” Независимост” Борис Лазар
ов, Драган Йовичич, журнал- 
нст-волонтер, и още един рабо
тещ в Центъра за култура.

След кратък оглед заетите в 
Центъра бяха повикани да

ссдателя на
скупщината Зоран Петров, вът- да се види, с оглед на факта, че 
ре бяха допуснати и тези, които по случая са заведени голям 
не са прекъсвали работата си. брой съдебни дела.
От сутринта до влизането на съ
дията и ИД директора Цен- А.Т.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОЛЕЛИЯ

НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ КОГО СЪДИ
До началото на тази седмица (8 април) тите, които работят в Центъра. От друга ст- 

изминаха 77 дни от избухването на конфли- рана Центьрът за култура съди общината,
бившият директор съди всички членове накта в Центъра за култура в Димитровград.

Както е известно, част от заетите не са Изпълнителния отбор, синдикалистът на 
съгласни с решението на Общинската скуп- "Независимост" също съди общината, а пък
щина за назначаване на нов изпълняващ длъ- отделни лица него го съдят, има дело срущу 
леността директор, на когото не му поз- четирима отпорлии, срещу граледани, които 
воляват да влезе в сградата. Това доведе до са се намерили пред вратата, когато поли-

Милорад ГЕРОВ

истинска криза не само в отношенията меле- цията се опитала да се намеси.
Този срещу онзи, онзи срещу този, единду общината и Центъра за култура, между 

двете групи заети в Центъра за култура, но и срещу общината, общината срещу един... За 
по— широко. Последиците тепърва ще се пре- сълеаление, в съдебната зала не се допускат

камери, а добър релеисьор би направил чуде- 
В цялата тази "каша" най—много работа, а сен документален филм.

Коя страна накрая ще плати сметката? В

ценяват.

вероятно и печалба, ще имат адвокатите, по
неже са заведени и започнали толкова много момента всички се надяват, че тъкмо те са 
съдебни дела, че съдът има "саглам" работа, печелившата страна.
Общината е завела няколко дела, отделни ли- А. Т.
ца също са завели углавни дела срещу зае-

• В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

КОНЦЕРТ НА КИТАРИСТА УРОШ 
АОЙЧИНОВИЧ

Довечера в голямата зала на Центъра за кул- нг. В рамките на световното си турне миналата 
тура в Босилеград ще гостува белградският со- година той изнесе над 120 концерта в България, 
лист на класическа китара Урош Дойчинович, Румъния, Украйна, Русия, Германия, Австрия, 
който ще представи част от изпълнителския си Гърция, САЩ и други страни, 
репертоар. Дойчинович е солист, композитор, 
музикален педагог и публицист от световен ра-

Солисгическият рецитал на китара на Дой
чинович представлява една програма, сътво
рена върху стари сръбски композиции и теми, 
създадени в края на 19 век и особено в периода 
между двете световни войни. През изминалите 
пет десетилетия голям брой от тези композ
иции са били забранени, а голяма част от тях са 
забравени и неизвестни на днешните поколе
ния.

Урош Дойчинович е роден през 1959 
година в Белград, където получава 
основно ис редно образование. 
Дипломира се в Музикалната 
академия в Загреб и продължава 
образованието си в Белградския 
университет, в който следва 
социология на литературата.

Художествената дейност на 
Дойчинович обхваща над 2500 
концерта в целия свят (солистически и 
камерни концерти,
музикално-поетични програми), голям 
брой радио и ТВ предавания, записани 
над 30 компактдискове, касети и 
плочи, както и над 200 свои 
публикации.

На концерта си тази вечер в Босилеград Дой- 
ще се представи с композиции начинович

фолклорни теми и староградски изпълнения от 
Сърбия, Войводина и Македония.

Освен че изследва и се занимава с тради
ционната музика от края на 19 и началото на 
20 век, Дойчинович е сътворил и един спе
циален опус от творбите на известните сръбски 
композитори Станислав Бинички, Исидор Баич 
и Корнелие Станкович.

жа
■

V*

Мнлорад ГЕРОВ,К. Велинова " Цветя"
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ГРАДСКАТА 
ГИМНАЗИЯ

БЛАГИЦА ПЕТРОВА И 
ГОРДАНА СТОИМЕНОВА ОТ 
РАИЧИЛОВЦИ С ДЕЦАТА СИ 

едвам оцеляват
СЪАВИ

в ГЛАД и страх от 

УТРЕШНИЯ ДЕН
Конфекционната фабрика в Босилеград бе 

500-те си работници, без БАРОМЕТЪР НА ОБЩОТО 

НАСТРОЕНИЕ В ОКОЛИЯТА
ше втори дом за 

оглеД на затрудненията, които я 
сполетяваха. Няколко месеца след като сериозно 
проблемите в КОБОС се изостриха

и три месеца откакто фабриката не 
работи, голям брой семейства попаднаха в много тежко 
положение. Работничките Гордана Стоименова и Благица 
Петрова обаче най-силно ато най-значителна образователна и кул- гимназията. Напротив, те се пренесоха и сред пре- 

турна институция в Босилеградско, гимназията 
положително въздейства както върху
живот на хората, така и върху културното и со- двете диференциращи се фракции в тогавашната 
циалното преобразяване на целия край. Тъй като народофронтовска власт. Едната, оглавявана от 
другите области, в отношение на учебното дело, Васко Апостолов - Дукатски, изтъкнат аитифа- 
се намираха на по-
по-назад, гимназията вървеше напред и пред- отряд, стоеше на становище, че при разрешава- 
ставляваше един вид барометър на общото нас- пето на проблемите в Босиелградска околия тря

бва да се изхожда от договорите и дадените обе
ца няколко съществени щания на народа от партизаните, докато е водена 

обективни обстоятелства: образователно-възпи- антифашистката борба. Другата пък страна пре- 
тателната работа в нея се осъщестяваше от пре- двождана от Стоянчо Гергинов, който бил парти- 
подаватели, които представляваха най-компак- занин мпого по-кратко време и в друг отряд и 
тната високообразована структура в тази среда; в нямал такива задължения към народа в този 
гимназията се стичаха младежи и девойки от край, изхождаше от свои прагматистични поли- 
всичкн райони на околията, които донасяха раз- тически позиции и застъпваше други становища, 
лични информации за събитията, в нея и извън Всъщност, ръководен от личните си кариерис- 
околията: между преподавателите и учениците се тични подбуди, Ст. Гергинов вещо действаше 
пласираха различни становища и идеи, които се против Васко Дукатски, за да бъде сменен от по- 
трансформираха и получаваха нови привърже- ста председател на Околийския народен съвет и

народен представител на Босилеградска околия, 
а на негово място да дойде той.

Поради проявените становища по актуалните

чувстват ударите на социалната
политика и на сиромашията. подаателите и средношколската младеж, защото

начина на между тях имаше преданни привърженици на

ниско равнище и изоставаха шист и командир на Босилеградския партизански.

троение на народа в тогавашната околия. 
Това се дължеше

I

Благица е на 31 години, синовете й Владица и Бобан са 
ученици в шести и трети клас. Гордана е на 42 години, дъщеря 
й Валентина е на 11, а Милена е деветогодишна. И двете 
работнички са вдовици, а децата им са сираци - без бащи. 
Живеят в Райчиловци, в частни квартири. Поне засега. Бла
гица е родена в Дукат, а Гордана в Мусул.

- Децата ни гладуват, казват с насълзени очи двете вдовици.
Понеже не получават заплати, и двете семейства живеят с 

по 2000 динара на месец. На Благица това са детските добавки, 
а на Гордана добавките на дъщерите след смрътта на баща им, 
който бил в трудово отношение. От Червения кръст 
получават по 12 кг брашно, по един килограм фасул и захар и 
по един литър олио. И двете си задават въпроса може ли 
да се живее, след като трябва да се плати ток, дърва за огрев, 
учебници, да се купи облекло, обувки— За квартирата на Бла
гица хазаите не искат пари, а Гордана плаща, но сега соб
ствениците на къщата казали да им освободи помещенията.

ници и пр.
Динамичната атмосфера, която често дости

гаше до нажеженост, особено идваше до изра
жение на гимназиалните дебатни конференции, въпроси за по-нататъшното положение и поз- 
които най-често се провеждаха в коридора на ета- иции на Босилеградска околия и като привър
жа, защото друго помещение нямаше, и про- женици на Васко Дукатски между първите се на- 
дължаваха по няколко часа. В полемичните де- мериха на удар трима гимназиални препода- 
бати на различни теми - обществени, философ- ватели - Лазар Станчев, преподавател по химия, 
ски, политически, литературни - освен учениците,. Асен Димитров - Стамболийски, преподавател по 
участваха мнозина от препдоавателите. На тях се математика, и димитър Цеков, по специалност 
проявяваше завидната начетеност на мнозина художник, който временно преподаваше и сръб- 
младежи, предимно от горните класове (от шести ски език в долните класове на гимназията. И три- 
нагорс), които водеха вербални дуели и с отделни мата преподаваха и на генерацията четвърток-

културен ласницн през учебната 1946/47 година, конто бяха
стова

преподаватели на аргументиран и 
начин, което представляваше своеобразна атрак- разпределени в три претъпкани паралелки. И 
ция и за участниците - ученици, и за аудиторията, тримата полагаха старание и съумяваха препо- 
Тук между средношколците и преподавателите се даваните от тях предмети да бъдат разбираеми и 
обсъждаха редица проблеми от съвременността привлекатлени за болшинството ученици. Все 

практическа, така и от теоретическа пак, до известна степен в това отношение из
пъкваше Л. Станчев, който като някакъв магьос-

както от
гледна точка.

Всичко това въздействаше върху политиче- пик водеше учениците си из тайните на химията,
им става отекчителна. И тримата се от-и обществената обстановка в околията. Ос- без даската

вен това чрез учениците в гимназията, от които личаваха с подчертана справедливост към всички 
огромно болшинство пътуваше всекидневно или ученици както в изискванията си, така и при оце- 
поне веднъж седмично - в събота и неделя - в няването. Към учениците от отдалечените села 
гимназията се стичаха новини за различни събн- имаха разбирателство и приемаха

им, ако поради пътуваннята пеша на село не бяха

Щ
Л * извиненията

тия в селата, които също оказваха влияние върху 
настроението Па учаща се младеж. Всичко това 
допринасяше в тези условия гимназията да пред-

своеобразсн барометър, който реше- салн ли са пропуснатото.
Тези трима преподаватели явно, повече от 

мнозина други държеха странта на Васко Дукат- 
ски (макар че ие са били партизани, пито ятаци на

*
успели да изпълнят дадено задължение, но на 
следващия час не пропускаха да проверят - навак

сва влява
трира едни и други явления, тенденции и общото 
настроение на народа в околията.

ПреЗ първото десетилетие от откриването на 
гимназията станаха крупни исторически събития, неговия отряд), като се застъпваха за опазване на

българския характер на Босилеградско, за опаз- 
Като нане на този характер във всички сфери в живота

- •<-- с;1сиата’ ,,и,<коБос«жГ
с невръстни деца”. Двете майки 

нак поносимо, когато

Гордана, а Благица посочва, че 
"вероятно те не са за вдовици

било тежко, но все
отразиха както върху нейното ноло-които се

женис, така и върху обстановката в 
резултат на победата на антихитлеристката коа- на населението, за отвореност на границата, 

всички монархии на Балканите и защото тогава единствената съобщителна връзка
на Босилеград е вътрешността към Сърбия бе

пея.поясняват, че им 
фабриката е работила,

- Сега никой не ни помага, на
помощ, всички ни казват,

не сме социални случаи. Не 
че от законите хората

получавали някакви заплати.
която и да било врата да

а те
лиция рухнаха
вместо тях се установиха републики с народодс-
мокрагична власт; в Югославия победи Наро- пътят през Весна кобила, който от началото на . 
доосвободитслпата борба а в България Отсче- ноември до края на април следващата година 
стаеният фронт. Въоръжената сила и в едната и в биваше непрекъснато затворен, поради постоян- 
дру| ата държава бяха партизаните - носители на ннте и изобилни снеговалежи и високите преспи 
антифашистката борба. След извоюваната побс- през планината. В тези обстоятелства едии- 
да ппотагонистите на революцията се намериха етвеното спасение за народа в Ьосилс. радски 

сложни задачи и огромни проблеми, за да край да не се намери всяка година но шест месеца
в пълна изолация от света е отвореността ца гра-

че сме в
почукаме и да номолиме

отношение, според законатрудово
се разбираме от закони, но разбрахме, „изказва за

разбират сиромашията, казват те. Благи; р
разговора с един чиновник в ОС, от когогоне

случилото се в

ична
пред

■* —•>-
В Босилеградско тези събития се отразиха по такива природни бариери, 

своеобразен начин. Между ирогагониститс на
възникнаха .............

помолих за

^Я;вГтГидаВеР,Тя.Де е еднократна ипоискали парична Миле Присойски

: тогавашната партизанска власт _________
разногласия но съществени въпроси около уреж-
данего на обществения живот и политическата 3 (в СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: АРЕСТУВАНЕТО НА 
обстановка в околията н нейното по-нататъшно ТРИМАТА ПРЕПОДАВАТЕЛИ)

^ положение. Тези разногласия не останаха извън

помощ 
; временна

се раздвижи определена
да решат проблемите си. в. Б.могне

4
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КАНОНАДАТА
у

къмлона по главната ули- сипе огнени снаряди
Нешково и околните каме-

53
ца, гласовити момчета 

/ от IV клас викаха "Да нисти височини. Появиха се
[ живее Крал Петър II!", германски разузнавателни

самолети, обстрелвани ота ние отговаряхме 
"Да живее!", с жестове противовъздушната артил- 

и одо- ерия на югославските война съгласие
брение. Минахме през ски, съпровождани от теж- 

кокартечни откоси. Като го-На 27 март 1941 год. бе
ше свалено правителството 
на Цветкович - Мачек, което 
подписа договора за присъ
единение на Югославия към 
Тройния пакт, образуван от 
Германия, Италия и Япония. 
Народът беше недоволен и 
започна масови демонстра
ции, издигайки лозунга: 
"По-добре война, отколкото 
пакт!" Група офицери, наче
ло с генерал Симович, извъ
ршиха държавен преврат. 
Принц Павел беше отстра
нен и на престола беше ка
чен току-що навършилият 
пълнолетие Крал Петър II.

Това събитие, узнато от 
радиото, в Цариброд беше 
ознаменувано с една мани
фестация на учениците от 
гимназията, организирана 
от директора Трифунович - 
прекрасен педагог, благо
роден човек и патриот. В 
учебните стаи се провежда
ха занятията. Някъде около 
9:30 часа се чу гласът на ди
ректора, който, говорейки 
високо, даваше някакви на
пътствия. Не след дълго той 
влезна в стаята на II клас и 
съобщи незабавно да се по
стегнем и без чанти да изле
зем в двора. Пред ученици
те и учителите той съобщи, 
че на власт е дошъл Крал 
Петър II и развълнувано по
дкани да излезем на ули
цата и да демонстрираме 
нашето съгласие и солидар
ност с народната воля, но
вото правителство и новия 
крал.

Като се движехме в ко-

Строшена чешма и се от
правихме към казармите, леми бесни чудовища гер- 
Наредихме се до оградата манските ескадрили със ст- 
на казармите и продължа- рахотен грохот и смъртоно- 
вахме да викаме. Войни- сни товари една подир дру

га отлитаха на запад. Цари-

война 1941 год.Цариброд в навечерието на Априлската

Хората, престрашили се и 
подгонени от глада, изли- 

своите укрития. Ца
на сели-

няколко малчугани, се стре
лнахме към Голяма падина

ците имаха занятия, а тези, 
които бяха в казармите се брод бе притиснат от заду- 
приближиха, за да видят шаващ дим, предизвикан от 
какво става, очевидно бяха гигантския пожар на запа- 
неосведомени за събитието, лените казарми, а друг об- 
С високо директорът им съо- лак от дим и прах се виеше 
бщи за преврата и ги при- в южната част на града от 
зова за подкрепа и отбрана взривената водна кула до 
на новата власт, краля и гарата. Мощни взривове ра

зтърсиха Лукавашка река и 
След 2-3 дни занятията Нишава. Бяха вдигнати във 

във всички училища бяха въздуха железните мостове 
прекратени. Вестниците съ- на международното шосе и 
общаваха за нахлуването трансбалканската линия, 
на германските войски в 
България. От вътрешността вица бяха неузнаваемо ути- 
на Сърбия с влакове приети- хнали. Нито човешки глас, 
гаха военни части и зами- нито кучешки лай. Хората 
наваха на север към Забър- се бяха укрили по мазетата, 
дието и Висока и на юг към в които децата бяха сгуше- 
Бурела. Семейства на слу- ни в скутовете на бабите и 
жещи в града от вътрешно- майките си. Тук се разпо- 
стта на страната си замина- реждаха възрастните мъже,

заха отв западната част на селото и
бързо стигнахме до един от риброд приличаше 
най-високите хълмове То- ще, претърпяло катастро- 
рина. Оттук се разкриваше фално бедствие. По 
чудесна панорама - долу та улица - разбити магаз- 
лъкатушеше Лукавашка ини, зейнали витрини,

къщите къртени врати и прозорци,

главна-

из-

река и се виждаха 
на Долна Луковица, а по- купища стъкла, напукани 

проблясваше река бордюри от танковете, пре
минаващи с бясна скорост и

отечеството.
нататък
Нишава. Ясно се очертаеа-

бялото, начертано като с стрелящи в движение; заду
шаващ смрад на изгоряно,

ше
тебешир трасе на между
народното шосе, транебал- нефт и бензин се

над града. Липсваше хляб и
стелешеМахалите на Горна Лука-

канската жп линия, части от
Мъртвината над града, от други хранителни стоки,

дата не достигаше... И ни
во-

казармите в неговата север
на част, а на запад селата 
Желюша, Гоин дол и мъг
ливите силуети на Пирот в та стихия на войната отмина 
далечината. Така беше при на запад. Остана най-голе- 
хубаво време, но сега кар- мият, 
тината беше друга. Над гра- проблем - съдбата на близ- 
да се издигаше облак от ките, които участваха във 
дим, стърчащите метални военните действия. В Лука- 
конструкции на железните вица се появиха войници, 
мостове ги нямаше. Носеше измъкнали се след сражени-

каква власт...
Първата вълна на грозна-

сърцераздирателен
ваха и отиваха по родните чиито кратки заповеди се 
си места. Спряха да приети- изпълняваха без възраже- 
гат вестници, а новините/ ния. По-младите бяха при- 
долавяни от радиоапара- зовани във войската и сега 
тите по ресторантите, става- воюваха някъде. Омърлу- 
ха все по-тревожни. Хората шени, майките и младите 
се движеха забързани, нес- съпруги тежко въздишаха, 
покойни, уплашени, пред- унесени в тъжни мисли за 
чувствайки, че ще се случи своите синове и съпрузи, 
нещо страшно. Настъпи ня
каква необичайна тишина - нонади стихнаха, а после се 
затишие пред буря, пред- появи някакъв далечен бу- 
вещаващо злокобни дни.

И ето, в утринните часове Идваше от дълбокото дере 
на 8 април оръдейна кано- и вещаеше нещо зловещо и 
нада откъм границата раз- тревожно. Подтикнати от 
дра въздуха и започна да детско любопитство, ние,

—^ N I /

се някаква тежка миризма, ята при Боровско поле; за 
а по шосето се движеха да избегнат пленничеството 
черни чудовища, издаващи и успели да се доберат през 
страшен тътен, който огла- горите до селото през нощ- 
сяваше околността, съпът- та. Страхът да не бъдат от- 
стван от черен дим. Немска крити от врага беше ги по- 
танкова колона бълваше вел към домашните дворо- 
огьн, носещ ужас и смърт. ве. Започваше битката за 
Дни наред немските танк- спасяване на пленниците, 
ове и моторизирани части 
стремително се движеха на 
запад към Пирот и Ниш.

Но ето че страхотните ка-

мтеж - тежък, постоянен...

- Следва -
Ранко Соколов

1 Сар) Д ПАА9 • • / А ^
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водоравно: 1. Растение с червени зърнести плодове. 6. 

Лирическо—поетическо произведение. 11. Александър Алек
сандров. 13. Предложение някому да направи нещо. 15. Голямо 
и плътно планинско възвишение. 17. Жилещо насекомо. 18. 
Област, покрайнина. 20. Орган на зрението. 22. Нова телевизия 
(ськр.). 23. Някогашният египетски президент, Гамал Абдел. 24. 
Надежда (сръб.). 26. Изправена като стълб греда. 27. Документ, 
чрез който се удостоверява някакво право. 28. Голям извит 
турски нож. 30. Южен плод. 32. Испанско възклицание. 33. 
Колектив от певци. 34. Място, което орат и посяват. 36. Се
риозна повреда на параход, самолет, вагон и др. 39. Неизлечима 
болест. 41. Училищен стол. 42. Плетена чанта за пазар. 43. Град 
в Австрия. 45. Закопано и забравено съкровище в земята. 47. 15 
и 17 буква в азбуката. 48. Шипове, тръни (син.). 49. Област в 
Австрия.

Отвесно: 1. Страна в Азия. 2. Гостенин, посетител. 3. Стара 
мярка за тежина. 4. Положителен отговор. 5. Столицата на 
Турция. 7. Мохамедански княз. 8. Страна в Северна Америка. 
9. Велик руски поет, Сергей. 10. Никола Иванов. 12. Телефонен 
повик. 14. Името на хърватския композитор и изпълнител 
Дедич. 16. Който има воденица. 19. Баскетболен отбор от Атина. 
21. Етаж (хърв.). 23. Река в Африка. 25. Английско име. 26..Болест 
синя пъпка. 27. Застояла вода, локва. 29. Багаж, натоварен 
превозно средство. 30. Бойци (син.). 31. Голяма строителна част, 
обикнов. от бетон, която се изработва другаде 
сграда. 35. Алкохолно питие.

на

и се взижда в 
36. Вид карта за игра. 37. Робство 

(син.). 38. Английска мярка за тежина. 40. Най—
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Карат. 38. Панорама. 40. Зидан. 42. Бира. 43. Лотария. 45. Сав1. 48. Т^ратор. 49.' БароГ“"' ^
голямото жи

вотно в днешната ера. 44. Името на актьора Пачино. 46..Ми
рослав Илич.



Вшт
12 април 2002

15 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА ПИРОТ- 

СКА ОКРЪЖНА 
ЛИГА

ФИ8МЛОЦ1МД1
НИШАВА Е РЕШЕНА ДА СЕ ПРЕБОРИ С 

НЕСЪВЕСТНИТЕ РИБАРИФУТБОЛ: ПОЛУФИНАЛЕН
ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ ОКРЪГ ДРАКОНОВИ ГЛОБИ 

ЗА БРАКОНИЕРИТЕРЕАЛЕН РЕЗУЛТАТ ПОБЕДА ЗА 
ПЪРВО МЯСТО1 ФК Балкански - ФК Желюша ” 3 : 0 (1 : 0)

Глобите, които несъвестните димитровградски рибари ще 
плащат в случай да бъдат спипани когато нелегално хващат 
риба в езерата ” Сават 1” и ” Сават 2” в Забърдието де- 
сеткратно са по-високи отколкото през изминалите години, 
стана ясно от разговора ни с председателя на димитровград
ската организация на рибарите ” Нишава” Георги Йорданов.

Организацията ни от години влага немалки средства за 
зарибяване на езерата и ние няма вече да позволим нашият 
труд и средства занапред тъй лесно да се сразяват”, кате
горичен бе той в изявление за нашия вестник.

Димитровград, 3 април. СЦ ”Парк”, 
рефер - Саша Ристнч

ФК "Темац" (Темска) - ФК 
"Желюша" 0 : 2 (0 : 1)

зрители — около 500. Главен
_ ----  ОТ **нРот (8)- Теренът - тревист впемето

'ъчпево.Голмайстори: Боне Порои в 29, Боне Иванов в 59 и Микн

“ “г М“"УТ“' Т Картш.' “ Н- Ра,|гсл®в от ” Балкански”.
ФК Балкански"-. Соколов Стойчев 7, Митов 6 (Е. Иванов 6. 5) 

Б. Пенчев 7 Георгиев 7, М. Пейчев 7, Рангелоп 7 (Тодоров -), Станков 
7, Гюров 6. 5, С. Басов 7. 5, Б. Иванов 6. 5 (Цонков 6)

ФК "Желюша": Стонцев 6, Джуннч 6.5, Таков 6 (Гогов 6) 
Ьошковнч 7, Крумов 6. 5, Стефанов 6. 5. Тричков 6. 5, П. Костов 6 

а.н-елов 6,1>. Георгиев 6 ( Готов 6), Н. Георгиев 6. 5 (Д. Иванов 6). ’
Балкански се класира заслужено във финала на югокупата па 

територията на Пиротски окръг. Жел.ошани се определиха да се 
защитават п от време па време чрез контраатаки да атакуват Соколов, 

Т'1Ш тактика НС бе плодотворна. През целия мач ” Балкански” 
иман,е лек териториален превес. Три изгодни голов,| ноложения от- 
оорът нрев-ьрни в голове.

Противник пи ” Балкански”

Тсмска, 6 април 2002 г. Иг
рището край река Тсмщица, зри
тели — около 100. Теренът — нера- 

й неблагоприятен за игра. 
Времето - облачно и хладно. Гла- 

рефер - Мнодраг Трнчкович 
от Пирот (7). Голмайстори: 1У1и- 
лошевич (автогол) в 30 и Тричков 
в 75 мин. Жълти картони: С. Го- 
лубовнч и Велкович от ”Темац”, 
а Джуннч, Бошкович, Д. Иванов и 
Иванков от ”Желюша”. Че

вен

вен

■

—-,“т’ •• _4щЯ1

рвен
картон - С. Голубович от ”Тс- 
мац” в 39

;;
мин.

ФК "Темац”: Йовичич 6, С. 
Голубович 5. 5, Д. Пстрович 6, Д. 
Голубович 6, Милошспич 5, Ллс- 
ксич 5. 5, Джорджсвич 5, Чирнч 5 
(Рапчич 5), Велкович 5.5, Псйчнч 
6 (М. Пстрович 5), Коцич 5.

ФК "Желюша”: Стонцев 6. 5, 
Н. Георгиев 8, Джуннч 7, Бошко
вич 7.5, Алексов 7.5, Стефанов 7.
5, Тричков 7.5, Крумов 8, Иванков
6. 5, Р. Георгиев 6.5, Д. Иванов 6.5.

финала е белоналанското ”Йеднн-във
ство”.
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ТРЕТА ПОРЕДНА ПЕТАЧКА
ФК 'Буковик'' (Ражан) - ФК "Балкански” 0 : 5 (0 : 2)

Бракониери, 
няма хлабаво! 

Водачът на 
"Нишава" 

Георги
Йорданов край 

една от 
забръдските 
акумулации.

I
Буковик, 7 април 2002 г. Стадион на ” Буковик”, зрители 

200, теренът - тревист, времето - слънчево, но студено. Главен рефер 
- Милан Джокич от Ниш (8). Голмайстори: Б. Иванов в 20 и 50, 
Панайотович в 40 п Георгиев в 65 и 85 минута. Жълт картон - Митич 
от” Буковик”.

- около

Желюша” замина в Тсмска 
само с 11 футболисти и успя да 
победи. Страж на гостите бе дов
черашният вратар на ” Желюша” 
Драган Йовичич, който нямаше 
вина за головете.

Домакините имаха мним тери
ториален превес, но нямаха шан
сове за отбелязване на голове. От 
друга страна желюшашгчрез кон
траатаки опасно застрашаваха 
тяхната врата.

Понастоящем ФК "Желю
ша” е лидер във временното по
дреждане. В следващия мач от 
първенството тя ще е домакин на 
"Напредък” от Извор. Срещата 
ще се играе в неделя на 14 април в 
СЦ ” Парк” от 16 часа.

Най-добър играч на мача: Псрица Георгиев - 8, 5.
Отборът на ” Балкански” игра зряло и ефикасно. Домакините не 

бяха в състояние да променят каквото и да било.
С тази победа димитровградският отбор се доближи до върха на 

таблицата. В следващия кръг "Балкански” е домакин на "Долевац”. 
Мачът ще се играе в събота на 13 април 2002 г. в СЦ "Парк” от 16 часа.

Край езерата занапред ще имаме един постоянен и платен 
пазач, а сме ангажирали и 4 члена на ” Нишава” като пазачи— 
волонтерн, добави Йорданов.

Както каза той, рибарската организация занапред особено 
остро ще наказва бракониернте, които в забърдските езера 
ловят риба с мрежа, както и онези, които рибите ловят, 
убивайки ги преди това с ток. Например, бракониери спипани 
с мрежа, ще плащат по 500 динара за всеки метър дължина на

Д. С.

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ФУТБОЛЕН ОТБОР 
СПЕЧЕЛИ МАЧА СРЕЩУ "БАНЯ"

МЛАДОСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ПОБЕЖДАВА мрежата.

От разговора ни с водача на местните рибари научихме 
между другото и това, че под удар на драконовските глоби ще 
бъдат и рибарите, които не спазват правилата, отнасящи се до 
количеството на хванатите за един ден риби. Дневно например 
могат да се хванат до 5 килограма бяла риба, т. нар. капитални 
екземпляри риби дневно могат да се хванат до 3 парчета н т.н.

За членовете на организацията, както и за рибарите от 
други места, които в забърдските акумулации хващат риба, 
плащайки при това дневни и седмични разрешения на 
"Нишава”, ще е най-добре предварително да се запознаят с 
условията за риболова тук, за да си нямат неприятности.

Що се отнася до зарибяването на акумулациите, органн- 
” Нишава” (която е единственият субект, натоварил

футболен нително време гостите успяха да 
намалят поражението си и о<|юр- 

3:1 в полза

Босилеградсклят 
тим "Младост” отбеляза иоред-

Д.С.крайния резултат -
пролетния нолусезон в Пчинската на "Младост”, 
футболна дивизия. В неделя на Пред около 300 зрители Мла- 
” Пескара” босилсградчани бяха дост” показа, че е главен фаворит 
домакини на тима ” Баня” от Вра- за първо място в Пчинската фут- 
иска баня и го надиграха с 3 : 1.

пата си победа в първия кръг на миха

НА 13 АПРИЛ В 
СЦ ПАРК

болна дивизия, което следващата 
година й осигурява участие в УЧЕНИЧЕСКИ

КРОС
но-Още от самото начало на дер

бито босилсградските футболисти висока група.
започнаха с атака към противник- В сегашната класация на Пчи-

босилсградскаовата врата и постоянно правеха нската дивизия 
изгодни голови положения. И три- "Младост” с първа с 27, след вся 

"Младост” отбеляза са ”Челик с 24 и Баня с 23
Утре в СЦ ” Парк” ще се 

проведе ученически крос, в 
който ще участват учениците 
от всички класове на мест
ното основно и средно учили
ще. Организатор па кроса е 
димитровградският Спортен 
съюз.

зпцията
се с тази дейност) от началото на 2002 година в тях е хвърлила 
540 кг малки шарани. Най-късно до 15 април т.г. ще бъдат 
хвърлени и около 1000 кг малки парчета на рибата бабушка, с 

зарибяването за тази година ще бъде фннализирано.
Да зарибява тези води организацията ” Нишава” всъщност 

задължават най-новите законни разпоредби. Преди 
време "Нишава” с помощта на ЗК ”Сточар”(която е соб- 
ствсник на езерата) успя да реализира идеята езерата да бъдат

те гола за
Мирослав Георгиев. Двете попа
дения във вратата на гостите ста
наха през първото полувреме 
мача, докато третия гол Георгиев тим в неделя ще гостува на 
отбеляза през втората половина лик в Бело поле.

точки.
И този уикенд продължават 

киягдерби срещите, а босилеградскпа което

известно
К. Велинооа

на срещата.
В даденото от съдията долъл- Спортната проява се про

вежда в рамките на 12-ия 
”Гран при па Радио Белград” 
и под покровителството на 
републиканското 
стпо па спорта и младежта.

Освен в Димитровград, 
кросове ще бъдат организи
рани още п 150 града в Сър- 
бия. Както се очаква, в тях би 
трябвало да участват около 
500 хиляди ученици.

Най-добрите трима учас
тници във всеки един от кро
совете ще бъдат наградени е 
диплом на РТС и веднага ще 
получат право до се състсза* 

във финалния крос, който 
ще се проведе на 27 април в 
Сремска Митровица.

обявени за затворени води, т.е. води за нолуинтензнвно 
развъждане на риби (полурнбннк), както 
съотвснитс норми, регулиращи тази материя.

ШАХМАТ: ЗАВЪРШИ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА ШК 

"ЦАРИБРОД"
Ивица Марков е 

победител

това се казва в

министер-
Б. Д.

Финалният турнир
за купата на Нишки ре
гион по шахмат ще се 

, 19, 20 и 21 
Звонска баня.

СКРЪБНА ВЕСТ
След кратко и тежко боледуване на 

м 5 април 2002 г. почина нашият непре- 
1 жалим съпруг и баща

МИТО Т. РАНГЕЛОВ 
учител в пенсия

ЕГвЮг I от с. Стрезимировци
| Скъпият ни покойник беше погребан

на 7 април 2002 г. в гробищата на с. 
Стрезимировци.

Щ Оставаме вечно да скърбим по него. 
ВЯИ Поклон пред светлата му памет!

ШИ Опечалени: съпруга Юлияна, син Борис 
и многобройните роднини и приятели

играе на 
април вПобедител на първенството па ШК Ца

риброд” което завърши течи дни е отвън- Покрай димитровград- 
кчтечорникът Ивица Марков с 9, 5 точки. ския ШК "Цариброд , 
Ила чан Игич събра също толкова точки, но д тур|11)ра 1це участват 
бе втори, тъй като чагуби срещата с Марков. ц(.ички шахматни от- 

Трсти бе Васил Стоименов с 9 точки. С. б от Нишки регион 
Георгиев и Ь. Лндрич събраха по 7, 5 , И- шк »Ниш }
Драганич и М. Ллексов но 5, ')■ Иванов - 9, л. е ,1ле(| 11а п,ьрва
Лнгелакиевич - 3, 5, А Йовичич - 2, 9, л. ^штп „ щ с0 „кл10. 
Накова - 2 и И. Наков - 1 ^ „„ „и в състезанието по-

късно

вит

отвяхаВ турнири у 'и 
ШК "Цариброд”. Д С. Д- С.

Д- С.
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ТЬВНА СИЛА
- Тате, ти си минул Сивъц и Крушевъц, пекъл си се на 

кажеш, кво си прайил, та си оцелел ;свакикъв огън, че ми
- Знам ли, трсбе да йе тека писано...
- Айде, айде, не ме баламосуй, ама ми кажи от кво човек 

трсбе най-вече да се пази?
- От лошото!

кико кига почнем йедну 
кико 
и свс

- Ма това знам, ама ми кажи 
работу и тамън мислим дека съм п,у докарал докрай 
що гребе, одйедиуш нещо непредвидено искърсне
отиде по ветърат...

- Умешала се йе тъвна сила, синко!
_ Чекай, тате, ква йе па съга тая тъвна сила

накраят да се умсша? ^ ,
- Епа она затова се ока тъвна сила, оти никой не гьу ие 

видел, нити знайе кига че се яви...
- Бабине деветине! - ядоса се синат.
- Несу никикве бабине деветине, а истината! - ядоса се

и кико баш

и я.
- Тъгай распрапляй, баш ме интересуйе!
- Видиш ли: почел си убаву работу, запел си свойскьи, 

мучил си, петлял си, ама йоще кига си почел туя работу 
тъвна сила йе почела да плете мрежу около тебе, да не 
ти даде да вой се радуйеш накраят...

- Пай ти: тъвна сила, тъвна сила! Кво йе она - вампир,

Злите езици казват, че на
скоро ще има още една 
” мала”- Цариброд!

(По идея на Гоша Жоля от 
Димитровград)

4
таласъм, що ли...

- Ма нейе ни вампир, ни таласъм, само си йе просто 
тъвна сила що не търпи работете да иду у ред, гледа и 
мери и кига требе обърне работуту наопако...

- Айде, да кажем, тека йе, ама видел ли гьу йе некой?
- Е, нейе она толко глупава да се покаже на бел свет и 

да излезне на видело. Стойи си она у некойе тъвно кьоше 
и копа ли копа. А ако и излезне от кьошето, она се

НАПЪНА СЕ 
ГОРАТА...

ВЕСТНИЦИ ЗЕТ В 
КОШАРА

Пред централната гара в 
София продавач на вестници 
вика:

Предупредителната 
стачка на ”Комуналац”, оп
овестена като голямо съби
тие, поне засега мина според 
онази народна: ” Напъна се 
гората и се роди - мишка”.

Няма ”Демокрация”, ня
ма ”Стандарт”, няма ”Па
ри” ! Останаха само ”24 
часа” и ”Труд”! .

Дошъл зет на гости при 
тъста си и видял нова 
постройка в двора му.

- Каква е тая сграда, дедо?
- попитал зетът.

- Кошара, зете - отговорил 
тъстът и го завел да я 
огледа и отвътре.

Гледал зетът, гледал, па 
решил да каже мнението си 
за новата кошара:

- Добра е за кравите, ама 
не е добра за коня. Малко 
е нисечък таванът...

- А-а, зете, не си прав. От 
тебе няма по-голям кон, а 
погледни още колко има от 
твоята глава до тавана!

превърне може и у твойетога най-доброга приятеля що 
те потупуйе по рамо и те вали дека си почел убаву работу 
и требе да издържиш докрай...

- Защо че ми дава кураж, ако накраят че обърне колата?
- Затова що обича да те гледа кико се йедеш, тъгай вой 

йе най-мило...
- А кажеш, превърне се у приятеля? Значи требе и от 

приятелье да се пазиш, никому да не веруйеш, а?
- Има йедна народна: "Боже, пази ме от приятелье, от 

неприятелье сам че се пазим!"...
- Значи, ни на приятелье да немам веру...
- Требе да се поприпазуйеш, ако некоя тъвна сила се 

йе претворила у твойега приятеля...
- Е, са ми све рече: по кво че познайем кой приятель йе 

тая твоя тъвна сила, а кой йе истинскьи...
- Това че ти поткаже

(Превзето от БТВ)

ПЪРВАТА
"ЖЕРТВА"ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Един българин от Цари
брод с презиме на ”ич”, за
почналото преброяване 
населението коментира с въ
прос:

След като не се съгласиха 
на с назначаването на нов ИД 

директор, мнозинство от зае
тите, останали на работа в те
левизията, на екрана сложи
ха ” Свободна телевизия Ца- 
рнброд”.

Първото, което направи 
ид директорът, след като с 
помощта на полицията влезе 
в сградата, бе да махне ду
мата ”свободна”.

” Как сега да се пиша, ко- 
гато Югославия не съще
ствува?”

НОВА МАХАЛА
сърцето, ама и оно може даВ Пирот кварталите се на

ричат махали. Има махала 
Гушевица, Нова мала, Кале...

излъже...
- Море тате, я колко видим, тая твоя тъвна сила су живи 

човеци...
- Па живи су! Жива йе тая тъвна сила! Заседла йе 

на некой и у душуту и главуту и гледа кико да напакости!
- Па тъгай човек може да гьу препознайе?!
- Може! Понекига гьу види, 

може да докаже!

Записал: Е. РангелопА.Т.

само
......

г Дрехата и тАСЕН Р
'лПШйШХГЗР/йЕ ________ осеча кико диша, ама нерлсува- 6-Диии г ров

- Е кико па не може да докаже, 
кикво работи...

- Не може, оти йе тъвна,

кига гьу види и знайе

оти плете мрежете у най- 
тъвното кьоше и не се види. Накраят оти йе продала душу 
на гяволатога!

- Одека па съга гяволат?
- Па тъвната душа йе ньегова!
- Дибидуз ме обърка, я сакао да те питам защо убавете 

работе често не стидзаю докрай, а ти ме уплете с некикву 
тъвну душу, тьвну силу, гьаволатога... Айде, кажи ми 
видел ли ие некой туя тъвну силу на тия бели свет?

- Препознали су тъвната вой дела и познаваю
препознаваю човекатога, ама он вечимка нейе 
живите, а за мъртвите сине лошо не се орати!

или 
меджу
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


