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В СКУПЩИНАТА НА 
СР ЮГОСЛАВИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ МИНИСТРИ ПОДКРЕПИХА 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА И ДЪРЖАВНА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СР ЮГОСЛАВИЯ

Име: Сърбия и 
Черна гора
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! * Регулирането на взаимните отношения доближава 

Сърбия и Черна гора до процесите на европейската 
интеграция *Споразумение за асоциацията на Сърбия и 
Черна гора с Европейския съюз до 
ващата година * До края на юни Белград и Подгорица 
трябва да гласуват Конституционната харта, веднага да 
започнат сътрудничество с Хага и да установят цивилен 
контрол над Югославската войска
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? (На 2. стр.)

шг'-ЬСлед като миуиалата сед
мица републиканските скуп- 
щипи дадоха зелена светлина 
па Споразумението за преус
тройство на отпошенията ме
жду Сърбия и Черна гора, 
вчера този документ се оказа 
и в ръцете на депутатите в 
Съюзпия парламент.

” Споразумението за прип- 
ципите”, на които ще се осно
вава новата държавна общно
ст, пред съюзпите пародии 
представители обоснова юго
славският президент Воислав 
Кощуница.

Новата държава ще има ед- 
нокамарна скупщина, презид- 
епт, пет министерства, съд...

съвет СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
РАБОТАТА НА СОЦИАЛНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЪВЕТРесори: Външна политика, 

отбрана, международни 
икономически връзки, човешки и 
малцинствени права е диалог към

РЕФОРМИТЕСъд: Занимава се с уеднаквяване на 
съдебната практика, няма институциони 
компетенции

Войска: Върховен съвет на отбраната, който 
правят тримата президенти, решава с шшконсенсус

Икономика: Общ пазар, свободно движение 
на хора, стоки, услуги и капитал

Валута: не се споменава

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО АПЕЛИРА КЪМ ЗАПОДОЗРЕНИТЕ ЗА
ВОЕННИ ЗЛОДЕЯНИЯ

ПРЕДАЙТЕ СЕ ДОБРОВОЛНО!
♦Премиерът Джинджич: Ще установим интезивни дого- 

синдикатите в подготовката на новите закони 
Вместо социална борба, ние избрахме со-

достаии обвинителните актове на комнетент- 
съдсбни органи, с което започва предвиденатаПравителството на СРГО, заедно с иравителст- ще 

вата в републиките, е готово да даде гаранции

“—==е= :===—
вътрешните работи.

вори със 
Смилянич: 
циален мир

на нитс

Подобряване па ефикасността в решаването па проблемите 
Ил стопанството, колективното преговаряне, приватизацията, 
политикат а но трудоустроя нане, трудовата борса и Цената

са основните задачи на Споразумението за подобряааие 
Социално-икономическия съвет в Сърбия, 

подписаха републиканският премиер

но заподозрени лица
мето до началото на
валия списък на заподозрените са десет югославски

.........................»иа други държащ рс11уйлта, .ските ара-
питслстпа, които ще назначат свои представители в

паи ва
граждани

Лицата, чиито имена са в списъка
седмицата да се свържат

труда
на работата на 
което в понеделник 
Зоран Джинджич и представителите па репрезентативните 

Унията на работодателите.

ренигс трябва до края 
със Съюзното министерство на правосъдието. След 

тридневния срок, Министерство го

на Съвета.

изтичането на
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
РАЗЧИТА НА РУДАРСТВОТО

синдикати и па
(На 3 стр.)ДНЕС в гид

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
РАБОТЕЩИТЕ

МИЛЧАКОВ НЕОФИЦИАЛНО 
ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПОДПИСАН 

ПРОТОКОЛ с 

РТБ БОР
от ИДнес н каучуковата фабрика I ИД с начало

проведе общо събрание на работещите.
н Търговския съд н Ниш генерал

ният директор на ГИД Иван Марков, председателят 
синдикалната организация Стоян Дпджелкович, 

председателят на УС на ГИД Лиляна Оелцо» и пред
седателят на ОС в Димитровград д-р Ьояи Данигкон 

с компетентните там лица но темата за
п пай-голямото

Па 11 април т.г. Яни Милчаков, посланик на Р България 
н Белград, неофициално посети Димитровград. По време 

си посещение Милчаков се срещна с иредсс-
и но-

часа ще се
На 9 март т.г. на краткото

да,сля на Общинската скупщина д-р Ьояи Давитков 
„оназиачения ид директор па Центъра за култура Петър 
Йоианович. С тях, а след тона н с председателя па Уп
равителния съвет на КИЦ "Цариброд”, посланикът нодн 

актуалната ситуации в общината.

•Очаква се Институтът за мед към 
РТБ Бор и босилеградското ОП 
"Кварц” да започнат да експлоати
рат кварцните залежи, които сега 
възлизат на около 250 000 тона
Запланувано е босилеградската
ОС и фирмата от Бор да формират 
предприятие за експлоатирано на 
олово-цинковито РУДИ О Карама- 
ница

пи

разговори за
По време па това неофициално посещение е договорено 

българският посланик у нас официално да посети Димнт- 
май месец.

разговаряха
въвеждането на фалита процедура 
димитровградско предприятие.

общо събрание ще б ъде организирано 
работниците ще бъда г 

водени в

ровград презДнешното
от синдиката в ГИД и па него

детайлите от разговорите,

А.Т.
(На 5 стр.)

запознати с 
Търговския съд*

Б. Д.



19 април 2002
ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В

ХОЛАНДИЯ

ЛАБУС: СПОРЕД ПЛАНА
УИЛЯМ ТЕЙЛЪРНАБЛИЖАВАМЕ

ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРОЦЕСИ

ПАРИЖКИТЕ 

ОБЛЕКЧЕНИЯ НЕ СА 
ЗАМРАЗЕНИ

вицепремиер Мирили,б Лабус и.рв .и падеж- 
холандското правителство няма да 

стопански и иконо-

Югославският 
дата си, че оставката на

негативно влияние върху бъдещите
СР Югославия с Холандия.

Пред журналисти п Хага, кт.дсто пребивава начели на
слав"кад ьржавп«.с-ги„а„ска делегаци*
ката на правителството е вътрешна раоота на Холандия

никакво влияние върху посещението на нашата

(От 1 стр.)
окаже

Дипломатическите ръководители на Еиро- 
нейскня съюз иа срещат си в Люксембург в 
понеделник заключиха, че до края на тази нлн 
най-късно до началото на следващата година 
трябва да започнат преговорите относно Спо
разумението за стабилизация и асоциация на 
КС с Югославия.

- Споразумението за преустройство на от
ношенията между С'ьрбня и Черна гора от
крива перспективи за преговаряне н заклю- 
чаванс па спогодбата за асоциация, ако двете 
републики допринесат за ефективното функ
циониране на съвместната държава, се казва в 
министерското съобщение. Сключването на 
Споразумението за стабилизация и асоциация 
е първата конкретна крачка в процеса за за- 
членяване в Квронейскня съюз, предпоставка 
за което са либерализацията па търговските 
връзки н ио-блнзките политически контакти.

Шефовете иа дипломациите на нстнасс- 
торката поискаха от Белград и Подгорииа пъ*з- 
можио но-скоро да с(|юрмнрат комисия за 
изготвяне иа Конституционната харта за но
вата държава.

Министрите поздравиха гласуването па 
Закона за сътрудничество с Хага и решението 
затворниците-албанци от Сърбия да бъдат 
преселени в затворите в Космет.

Квропсйскитс министри апелираха към 
Сърбия по-тясно да сътрудничи с Босна и Хер
цеговина и с Хърватско по въпроса за завръ
щането на около един милион разселени лица.

На срещата в Люксембург европейските 
външни министри обсъдиха н обстановката в 
Близкия изток. Планът, предложен от герман
ския външен министър Йошка Фишср, пред
вижда мерки, конто постепенно трябва да до
ведат до прекратяване па конфликта, най-важ
ни от конто са изтеглянето на израелските 
сили от Западния бряг и от Газа и създаването 
иа палестинска държава.

мичсскн връзки иаАмериканската администрация оповести, че съгласно дого
вора, слсд няколко дни ще бъде подписано междудз.ржаппо спо
разумение със СР Югославия за опрощаване па две грети от 
дълговете ни към Парижкия клуб.

Фондът от тези средствата, с които сс намалява дългът ни 
към Парижкия клуб, не се смята за помощ (на Сърбия), те не са 
включени в сегашната суспензия па американската помощ за 
Сърбия и подкрепата па СР Югославия п международните финан
сови институции и не зависят ог липсващата все още координация 
и желаното сътрудничество на Белград с Хага, заяви посланик 
Унлям ТсИлър, координатор в американското правителство за 
оказване па помощ на страните в преход от Югоизточна и Цен
трална Европа и бившия Съветски съюз. Следователно ние не 
очакваме това да бъде някакъв проблем в предстоящите разго
вори и подписването па спогодбата с югославския вицепремиер, 
каза Тсйлър.

За администрацията па президента Джордж Буш и за Кон
греса продължава да е актуален проблемът, който слсд I април 
доведе до замразяването па помощта за Сърбия п Международ
ния валутен фонд, Световната банка и в другите международни 
финансови институции. Пие очакваме конкретни действия от ст
рана па Белград в подкрепа на Международния трибунал в Хага. 
Топа съдействие не се свежда само до екстрадирането на запо
дозрените, които се намират в Сърбия, но предполага и отваряме 
па архивите, достъп до свидетели и всичко друго, което може да 
улесни дейността па Трибунала, каза главният координатор 
американската помощ за свроазиатските страни в прехода.

Унлям Тейлор подчерта, че с гласуването на Закона за сът
рудничество с Хага е премахната ”сдна сериозна бариера” 
този 113.Т и сс очаква до края на април да последват конкретни 
действия в изпълняването па задълженията към Трибунала.

- Ние разбираме, че е нужно известно време Законът да за
почне да сс прилага и че са необходими десетина дни от арестува
нето на заподозрените до екстрадицията им в Хага. Сле
дователно, реално е през следващите две седмици да се очаква 
акция, която ще потвърди готовността на СР Югославия да 
сътрудничи с Хага. Ние ще следим внимателно развитието па 
нещата п кз.м края па месеца ще последва нашата препоръка към 
държавния секретар Паусл, който ще вземе окончателно 
решение за (нс)прсмахвансто на суспензията, каза посланик 
Унлям Тсйлър.

юго-

няма да има

2========
корабостроенето и енергетиката, заяви вицепре-

миерт.т слсд разговор е представители иа холандското нрави-
стопанство,

тслстпо.
Холандското правителство, министерствата

стопанското сътрудничество с нашата страна.
стокообмена и
и техните аген

ции подкрепят
Холандия е заинтересована от увеличаването па

Югославия, което е много важно,но-големите инвестиции в
става дума за държава, която е един от иай-големите 

капитали и инвестиции в Европа, подчерта Лабус. 
Той посочи, че сс възстановява добрата стара практика на 

капиталовложения, каквито по-рано имаха редица

понеже 
износители па

наши предприятия с чуждестранни фирми. Холандската незав
исима агенция Сеитер дава гаранции за сделките на холандските 
фирми в чужбина и с нейно посредничество са реализирани 
първите проекти в югославското селско стопанство.

По думите на Лабус, слсд гласуването на Закопа за сът
рудничество с Хагския трибунал, са премахнати всички бариери 

капитали в СР Югославия.за привличане на чуждестранни
Гувернерът на Югославската народна банка Младжан Дии- 

кич, който заедно с Лабус предвожда югославската делегация в 
Холандия оповести преговори с трите най-големи холандски 
банки - РАБО, АБН-АМРО и ИНГ банка. Според него след 
гласуването на новите транзиционни закони, у нас са създадени 
условия за инвестиране, особено вз»в финансовия сектор. Ди- 
нкич добави, че след превръщането иа дълговете към Париж-

на

но

кия и Лондонския клуб в банкови акции, държавата ще стане 
акционер в няколко наши банки. Идеята според него е най- 
късно след шест месеца акциите да бъдат продадени иа частни 
фирми в страната н на могъщи чужди банки, т.е. на страте
гически партньори. По този начин ще получим двойна полза - 
банките ще се приватизират и ще получим свежи капитали, 
които да използваме за отплашаие на дълговете към Парижкия 
и Лондонския клуб и за старите валутни спестявания.

В КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КРАЙГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ ОТ БЪЛГАРИЯ, МАКЕДОНИЯ И ЮГОСЛАВИЯ ДРАМАТИЧНО РЕШЕНИЕ НА ХО

ЛАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ЦЕЛТА Е СЪЗДАВАНЕ НА 

ЕВРОРЕГИОН
ОСТАВКА ЗАРАДИ 

СРЕБРЕНИЦА
* Премиерът Вим Кок и всички министри в 
кабинета му подадоха оставка, понеже е 
заключено, че "една част от отговорността" 
за смрътта на 7000 мюсюлмани в Сребреница 
преди седем години се пада на холандските 
власти

В понеделник и вторник в Кюс- ческото сътрудничество, за туризма и па ОС в Босилеград, конто участва
среда, трансфера па работата на групата за местните 

новаторство, сз,трудни- власти, оцени срещата като твърде ус-

в
околнататендил се проведе среща за под-
технологии ппомагане и транеграннчно сътру

дничество между Р. България, Р. чеството в областта на образова- нешна'. ” И сега отново беше доказано, 
Македония и Югославия, т.е. Съ- ш,сто " Бяха представени примери за че транеграинчното сътрудничество 
роня и Черна гора. Инициатори успсш,што "м "Рилагаме п Корона и трябва да сс използва най-рационално 
бяха Фондация ”ГИС-Трансфер “Р™а с последвах» някои за регионалното развитие 
Център” - София, Панаирен цен- "РС"°РЪК" " тРа"“ * » повишаването па
тър ” Краище” - Кюстендил, Бал-

Ссдем години след злодеянието в Сребреница, вчера 
холандското правителство даде оставка, понеже според 
официалния отчет холандските власти

и ннтс-

грапични структури, като резултат от жизнения стандарт на населението от 
топа и формирането на Епрорегиоп.

носят част от от
говорността за смрътта па около 7000 мюсюлмани, след 

на сръбските сили в анклава, чиято сигурност 
беше поверена на холандския батальон на УНПРОФОР.

Представеният па 10 април Отчет на Холандския ин
ститут за документация от войната, подготвен след шест
годишни проучвания, сочи, че своя отговорност за 
падението на Сребреница имат всички, компетентни да 
решават за този апклав, включително 
правителство п Обединените нации.

Директорът на

пограничните региони на трите
Владимир Захариев, председател страни. Но ще ни трябва още време икански природозащитен съюз - 

Кюстендил, Фондация за средни 
и малки предприятия - Кума ново, 
Стопанска камара - Лесковац, а 
финансова и консултантска под
крепа на срещата оказа фондация 
”Ханс ЗаЙдел”.Целта на всички 
е да се създаде благоприяек кли
мат за сътрудничество в погра
ничните области на трите страни, 
както и създаването на условия 
за формиране на Еврорегион.

Срещата в Кюстендил, па която 
присъстваха и представители па об
щините Лесковац, Враня, Сурдулица н 
Босилеград, всъщност беше поред
ната крачка п стремежа за сътруд
ничество. Преди това, през ноември 
миналата година, в Куманово беше 
проведен симпозиум, в който участ
ваха представители на местните и 
държавни власти, стопански институ
ции, неправителствени организации и 
частни фирми от трите държави.

Срещата в Кюстендил беше 
типизирана но работни групи: за мест
ните власти, за стопанско-икономи-

влнзансто
много усилия, а преди псичко е необ
ходимо да се освободим от каквито и 
да с предразсъдъци. За безпрепят
ственото сътрудничество, към което 
се стремим, границите ни щс трябва да 
станат но-нрозрачип, а законите още 
по-либерални.

Какво може да очаква Боснле- 
градска община от транеграинчното 
сътрудничество? Захариев подчерта, 
че сс надява бъдещият Еврорегион да 
не включва дори и едни изостанал ре
гион. За да започне 
капитала п в общината ни, трябва да 
положим усилия за решаването на ин
фраструктурите проблеми, 
всъщност са ограничаващ фактор за 
развитието ни, сподели той.

В работата на срещата, 
ставитслн на
още Александър Александров, 
председател на ОС, Горан Стоянов, 
председател на ИО на ОС, и д-р Дра
ган Андонов, председател на ”Нашн- 
нсц”.

Естествено е най-напред да 
установим по-тясно 
сътрудничество със съседните 
ни общини Кюстендил и 
Крива паланка. С 
ръководството на Кюстендил 
подехме инициатива за 
сътрудничество в областта 
на културата и спорта, за 
организиране на 
крайграничен събор в 
местността Славчо и за 
възстановяване на 
автобусната линия 
Босилеград - Кюстендил, 
каза Захариев. Очаквам до 
десетина дни пак да се 
срещнем, когато отново ще 
обсъдим нашата инициатива 
Кюстендил да ни 
подпомогне с един 
микробус. Наскоро би 
трябвало пак да се видим и с 
представители на Крива 
паланка, като отново ще 
обсъдим въпроса за 
откриването на граничен 
пункт кран с. Голеш.

и холандското

Института Ханс Блом заяви, че хо- 
изпратпло неподготвени 

апклав, а че от ООН не са обърнали 
на опасността от масови убийства, когато сръб- 

скити войски взели контрола над Сребреница.
1! отчета, направен по искане па холандското 

правителство, между другото се преценява, че Холандия 
сс е пасла с мнртворна мисия, 
била обстойно обсъдена 
тв има.

ландското правителство е 
войници в този
внимание

навлизането на

която предварително не 
и практически била неосъщес-които

Холандският институт обвинява и ООН 
поверила на холандските сини каски 
посочва, че и те имат косвена 
документа обаче се

за топа, че 
непосилен мандат и 

отговорност за това. В 
подчертава, че главната

кръвопролитието в Сребреница носят въоръжените 
йод командването на Ратко Младич.

Веднага слсд обнародването на Отчета, холандският 
премиер Вим Кок, който беше г 
заяви, че неговото правителство 
че е

като пред- 
Босилеград, участваха

под вива за
сили

ор
на този пост и през 1995 г. 

не е издържало изпита и 
готово да понесе своя дял от отговорността.

В. Божилов
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С ДИАЛОГ КЪМ РЕФОРМИТЕ

ПОД ЗНАКА НА 

КОНФЛИКТА МЕЖДУ
ДВЕ ТЕЧЕНИЯ

(От стр. 1)
татъчно включени в този процес.

споразумението се уточнява съв
местната отговорност на всички социални 
партньори и установява интензивна комуни
кация между синдикатите и Правителството 
нри изготвянето на бъдещите закони, посочи 
премиерът. В процеса на транзищшта синди
катите проявиха отговорност, така че аз оча
квам следдве-трп години Правителството на 
Сърбия да бъде само посредник между ра
ботодателите и синдикатите, които ще се бо
рят за своята част о г ирофита.

Министърът на труда и трудоустроява
нето Драган Милованович оповести мрежа
та на социално-икономичсскитс_съвсти да се 
разрастнс и на локално равнище.

Председателят иа Съюза на самостоятел
ните синдикати в Сърбия Милско Смилянпч 
каза, че това споразумение показва, че вме
сто социална война, ние избрахне социален 
мир, но това не означава, че синдикатите са 
се отказали от стачките и протестите.

С тази спогодба още веднъж беше всри- 
фицпран социалният

- Със
диалог между Прави- 

1 елството на Сърбия и представителните 
синдикати. Ново е това, че републиканското 
правителство в Съвета ще се представя от 
министъра на труда и трудоустрояването 
Драган Милованович, 
ството и приватизацията Александър Вла- 
хович и социалния министър Горда и а Мат- 
ковнч.

Под мотото ” Ключът 
чаши р ъце”

е в
и в присъствието 

около 500 делегата
Освен актуалния 
председател на ССС 
Миленко Смилянич, 
кандидати за пръв човек 
в тази синдикална 
централа са още 
сегашната 
подпредседател ка 
Слободанка Бранкович, 
секретарят Слободан 
Йованович 
синдиката от Смедерево 
Сърджан Глигориевич.

министъра на стонан-
на и с ъщо
толкова гости вчера в Дома 
синдикатите в Белград започ
на 12-я

на

конгрес на Съюза на 
синдикатите в Сърбия.

По думите на председателя 
на ССС Миленко Смилянич

Соцпални5гг беше сформиран през 
септември миналата година, но наскоро пре
крати раоотата си,защото го напуснаха пред
седателят на Съюза на синдикатите на Сър
бия Миленко Смилянич

съвсг

кош ресът за пръв нът чрез 
тайно и членът на и генералният сек

ретар на Асоциацията на свободнитегласуване ще избира 
председател, а ще бъдат ир 
ти и редица други важни 
кументи.

и незав-
ие- нсими синдикати Ганка Савнч. 

11ремиерът Джпнджпчдо-
бившия прецени, че досега 

Социално-икономическият съвет не е дейст
вал но предвидения начин поради скоростта, 
с която кабинетът е подготвял

режим, целещи осуе
тяването иа напредъка в об
ществото, каза Смилянич.- Конгресът ще има и своя 

драматизъм, понеже в нашия определени 
закони, така че синдикатите не са били дос-Съгозът на Сидпитатите в 

С ърбия е най-голямата
синдикат съществуват две те
чения- едиото е за реформите, 
задвижени от синдиката етед 5 
октомври 2000 г. и^другот о, 
ставено от

синди
кална централа у нас с 800 000

В НЕДЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛНА СКУПЩИНА НА СОЦИАЛДЕМОК
РАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

членове, които редовно пла
щат вноските си, подчерта 
той.

съ-
прмвържеппци на

ЯДРО НА ЛЕВИТЕ СИЛИБОСИЛЕГРАД

1- Обединени, СД и СДУ ще имат 13 депутатски места в Парламента на Сърбия

свободата па труда, каза Корач.
Той подчерта, че новата Социалдемократи

ческа партия е приета от ДОС и че в Републи
канския парламент ще си запазят всичките 13 
депутатски места.

- Социалдемократическата партия се съз
дава, когато лявата опция с компрометирана 
от СПС и ЮЛ, а все още се разделяме на пре
датели и родолюбци. Унищожени са работни
ческата и средната класа, каза председателят 
на Социалдемокрация Слободан Орлич. На
шата цел е Социалдемократическата партия 
да стапс ядро за обединяване на политическата 
опция с лява ориситировка, каза той.

ПРИКЛЮЧИ
ПРЕБРОЯВАНЕТО

В неделя па политическата сцена в Сърбия 
ще се яви нова, по-силна партия на левия цен
тър - Социалдемократическа партия. Както се 
подчертава в предложените учредителни до
кументи целта иа новата партия, която ще се 
създаде с обединяването на Социалдемокра
ция и Социалдемократическата уния е да се 
бори за интересите на работниците и почти 
изчезпалата средна класа.

- Това е п ървият случай у пас, вместо разед
иняването две партии да се обединят в едва, 
заяви председателят на СДУ Жарко Корач. 
Програмните пи цели са почти идентични - и 
едната, и другата не сс хванаха в капана на 
шовинизма, така че е напълно логично да са 
заедно когато трябва да се борим за труда и

На 15 тоя месец, докогато беше п крайният срок,успешно приключи 
преброяването на населението, домакинствата, жилищата, площите и 
животновъдния фонд в Босилсградска община, информираха от 
общинската комисия но преброяване.

Основните, но все още неофициални данни па комисията ще бъдат 
известни до няколко дни, но както вече беше оповестено, те няма да са 
достъпни за никого, разбира сс, и за журналистите, докато не се пре
доставят па Съюзния завод за статистика.

Поради недостатъчни данни за броя на населението в момента в 
общината възникна определено недовоелтво от страна иа 90-те пребои- 
тсли. ДСБЮ отправи реагиране към комисията във вр ъзка с това, че 
формулярите бяха на ср ъбски, а не на майчин език, като предупреди, че 
ще атакува законността на преброяването.

В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ОС

РАЗИСКВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА 

ПОЛОЖЕНИЕТО В КОМУНАЛАЦ
1. Приема се информацията на 
Общинската скупщина за 
досегашните активности за 
разрешаването на проблема със 
събиране на таксата от границата.

2. Общинското ръководство да 
продължи с активностите за 
разрешаване на проблема в 
унисон с положителните 
законоразписания.

3. Скупщината не оспорва 
правото на стачка на синдиката 
в "Комуналац" доколкото това е 
в рамките на Закона за стачки, 
но не поддържа прерастване на 
стачката в гражданско 
неподчинение и евентуална 
блокада на магистралното шосе.

4. Неосъществяването на 
приходи от граничния преход 
общината и "Комуналац" 
доведе в изключително трудно 
материално положение.

получен какъвто и да било отго-Гсргинои осведоми отборниците за не е 
хронологията иа събитията, от първа- вор. 
та дописка на Съюзната митница, из

пи 14 юни 2001 г., писмата на

По иск на 12 отборници от отбор- 
група на Съюза на граждани 

”Цариброд”, иа 13 април спешно бе 
свикано заседание на Общинската ску
пщина, на което единствената точка от 
дневния ред бе положението в Кому
нални”.

иическата
Председателят па Изпълнителния 

отбор на ОС и бивш директор па ” Помрачена
” Комуналац” до митницата и адекват- Муналац” Бмил Соколов изтъкна, че 
пито министерства, откритото писмо, граничният преход е съставна част на 
отправено до митницата и съответните инфраструктурата на града, чисто 
институции... изобщо преписката и де*

вклю-
■юддържанс с решение на скупщината 

” Комуналац”. Изхвър-Както председателят иа скунщииа- 
Боян Давитков осведоми нри-

йствията предприемани до днес, 
чително и решението за предупреди- лЯ1|СГО на ” Комуналац” от базата на 
телната стачка, която се проведе на 8 границата, според него, е незаконно,

тъй като инфраструктурата 
хабят ”тираджиитс”, от които такса та 
е взимана.

е доверено на
та д-р
светващите 27 отборници, искът

11 т.м. Точ
на

12-те отборници е приет иа
разискване бе формулирана 

Общинската

стачкааприл, както и за генералната 
на 15 април.

ползват и
ката за
като: ” Информация 
скупщина за досегашните

фоблема с ъс с ъби
ране на таксата от базата на граиич- 

преход” • Председателят па От-
СГЦ Йона и

на ОС д-р Боян Да-Председателят на
също изложи хронология

активности
Па обвиненията, че бившата ДОС-наииткоииа Iза разрешаване като добави и всички актип- ова власт не е предприела нищо да 

помогне в разрешаване на проблема,
нещата,
пости, които са предприети 
па общината и ръководството. При председателят на отбор иическата гру- 

изгъкпа, чс заедно с настолнията ||а ||а дос Зоран Петров заяви, че 
им за разрешаване на проблема ”еде- „едната след п ървата дописка от юни 
йствало и друго лоби, което с всички 2001 г. са настоявали таксата да се
сили е настоявало възникналият ироб- ,п,р„е, тъй като тона е единственият
лем да не се разреши положително”, значителен приход не само за ” Кому-
Давиткон също изтъкна, чс след като „а„ац”, но и за общината.” Това е
било осведомено за насрочената бло- с,ановище па ДОС и ние настояваме 

магистралното шосе, общи- т<жа да се разреши, ако не но друг на
чин, то така както е на всички оста- 

още „или преходи”.

от името
II ия След доста разисквания, и които не 

липсваха обвинения
иаборничсската група 

Ружич каза, *гс това е
недостатъчната осведоменост па 

за проблемите в ’ Кому

то ванеобходимо по па едните за 
сметка иа другите, накрая сс стигна до 
договор председателите на отборничс- 
скитс групи да се договорят и пред
ложат заключения. Чака и стана и от- 
бирниците с 26 гласа ”за” и един въз
държал се приеха предложените закл
ючения.

ради
гражданите 
„алац”, които са от значение не само 
та фирмата, по и та града и общината, 

'{а положението шпориха нрсдсе-
Кому-Стачиия комитет идателят на 

„алац” Гота Гсргиноп и нредседате- 
ОС Д- р Попи Диииткои.

када на
нското ръководство 
да бт.де прието „ Нелгрид, по

поискало спешно А.Т.
вселят иа
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рии завършват с хспиенд, .а- 
щото действията се рашиват 
но един необратим начин.

|1о във всеки случай, по

трсбата на българския ечик в 
училищата. Та той не е сток
овед, а е бил единственият пре

пи биология вгим-

РЕАГИРАНЕ зачитането на правата па бъл
гарите. щяхме да спорим но 
много въпроси. Защо ДСБЮ 
му ”бодс очите” и защо сс 
страхува ог ДСБЮ? Просто 
защото ДСБ10 работи в инте
рес на българското малцин
ство. Той например открито 
обвинява и нненнуира, че ра
ботещите в Центъра за кул
тура се защитавали с копне с 
българско знаме. Питаме: ако 
този ” подръчен защитен мате
риал” не беше в ръцете на 
момче от сръбската национал
ност, а на момче от българ
ската националност, как ли 
щеше да тръби и надава нацио
налистически вой Голубович?!

Не е ли чудно, че именно та
къв "политик” оглавява об
щинската комисия, която тря
бва да решава въпроса за упо-

ДСБЮ ИСКА 

РАВНОПРАВИЕ И 

ДЕМОКРАЦИЯ

подавател 
иазията на сръбски език, ко
сато предметите са се изучава- 
ЛИ па български език! (Изклю- 

от Лика,

всички въпроси, засягащи ин
тересите на Цариброд, предла
гаме на Голубович разговор 

камерите иа IИ Цари-г-жата пред 
брод”.

Времето на 
лубович, тепърва идва!

чспис прави 
преподавала география).

ДСБЮ, г-н ГоняКолкото до престижа 
ДСБЮ в България и Белград - 
Голубович нека да си потърси 
парите от доносниците.

Въпреки желанието на ре
жисьорите,

риод. Слсдоватлсио вълкът 
козината си мени, но нрава - 
не! Ако за него 8,2 процента 
гласоподаватели или 609 души

( Какво иска ДСБЮ? , 
"Братство" от 12 април 
2002 г.)

Д-р Ангел Йосифов 
председател на Общинския 
съвет на ДСБЮ в Цариброд

Нека да отговорим още в 
началото: избори се печелят н 
губят. Затова и се провеждат 
всяка четвърта година. Хора
та гласуват ту за един, ту за 
други. В това е демокрацията.

не представляват нищо - халал 
да му е па демокрацията! Не 
само толкова, а и много по- 
малко хора, даже всеки граж
данин има правото да иска и да 
се интересува от всичко, в това 

Личи обаче, че Голубович число и ДСБЮ като органи- 
иска единомнелещн хора. Не е

не всички сцена-

ДРАШКОВИЧ 

ПОСЕТИ ПИРОТзацня.
Ако,не беше в същността па 

политическата му позиция ис-
и чудно, след като е известно, 
че той е един от изтъкнатите 
поддръжници през ”онзн” ие-

Лидерът на опозиционното Сърбско движение за оо- 
Вук Драшкович посети Пирот в края на ми- 

ОО на
новление
палата седмица. Там той прие ръководителите на 
СПО в Димитровград, с които проведе сърдечен разго-

РЕПЛИКА

ГОЛУБОВИЧ ИМА ПРОБЛЕМИ 

СЪС СЪВЕСТТА СИ
вор.

В интервю за РТВ ” Цариброд” той сериозно кри
тикува ДОС и изтъкна, че в момента СПО е единстве
ната политическа алтернатива в Сърбия.

Отговарайки на въпроса дали таксата за преминава- 
тировете през КГПП ” Градина” трябва да сеВ ” Братство” от 5 април председателят па 

СГЦ Любомир Голубович се е опитал да ин
формира ” обективно” гражданите на 
Димитровградска община за последните 
събития в града и особено в Цент ъра за кул
тура. С първото си изречение, в което недо- 
брожелателно и неаргументирано критикува 
вашия вестник, тон обаче е убил и самата 
идея за обективно информиране.

Следователно въпросният господни още в 
началото на съчиненийцето си отхвърля ми
ролюбивата, толерантна и лишена от ре
ваншизъм политика и веднага атакува фрон
тално всичко ДОС-овско, включително и от
борни ческия клуб на коалицията. При това, 
заслепен от собствения си бяс, той бърка 
имената на лица от предишното ръководство 
и на хора, които не са били в него по линията 

функция.
списък на "заговорниците” обхваща едва ли 
не целия стопанско-политически актив. 
Господинът вероятно има проблеми със 
сътрудниците си, които му съставят 
списъците, а още повече със собствената си 
съвест, когато без каквито и да е доказател
ства обвинява за финансови скандали при 
харченето на бюджета за 2001 г. и в Центъра 
за култура. Той не споменава резултатите на 
Анкетната комисия, която направи счето- 
водствен анализ на работата на Центъра, 
защото тези резултати въобще не му от
говарят.

Голубович не казва пито дума за инициа
тивите и предложенията на отборническата 
група на ДОС за отговорно преодоляване не 
само на кризата в Центъра за култура, но и 
на катастрофалното положение на община. 
Тон игнорира онази част от електората, 
която е двойно 
подкрепяща 
управляваща) партия. Въпреки че акцията 
на народното движение ” Отпор” беше ясно 
дефинирана в 
движение, с които посредством медиите бяха 
запознати и гражданите, председателят на 
СГЦ произволно я окачествява като опит да 
се защити ” катастрофалната” политика 
ДОС и да се скрият ”финансовите афери”. И 
за да бъде по-голяма иронията, вандалското 
разбиване на Центъра за култура на 23 и 24 
март според него е безотговорна забава на 
трима пийнали момчета, т. е. ” акция па 
храбри момчета”, както бяха заявили някои 
негови партийни другари и хора, заемащи от
говорни постове в общината. Общинското 
ръководство не осъди вандалщината, която 
осъдиха всички жители на Димитровград.

Затова пък новите управници осъждат мноз
инството работещи в Центъра, които в 
изключително тежки условия изпълняваха 
трудовите си задачи и коректно информи
раха гражданите за всички събития. Нима 
това е ”раздухване на омраза”, за което 
толкова много обича да говори въпросният 
господин? Задал ли си е той поне веднъж 
въпроса как са оцелели физически и 
психически тези хора при постоянната 
заплаха от нощни разбойнически нападения, 
още повече, че през това време семействата 
на някои от тях не са имали никакви при
ходи? В края на краищата те са негови бивши 
ученици и сегашни съграждани, семейни 
хора, които бяха принудени да позанемарят 
своите домашни и други задължения заради 
отговорното си отношение към своята про
фесия, към медиите, в които работят и преди 
всичко към гражданите.

Искам да подсетя г-н Голубович, че ние 
двамата дълги години работехме като 
самодейци в Центъра за култура и че от не
говите сегашни партийни другари бяхме 
провъзгласени за подставени лица - агенти, 
които имат задачата да минират работата на 
Центъра. Господинът тогава напусна събра
нието и не е влизал в Центъра за култура до 
формирането на неговата партия със същите 
тези хора!?

нето на
възвърне, Драшкович отговори положително.

Б. Д.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА ДСБЮ В 
ЦАРИБРОД

НЕЗАКОННО 

ОТНЕМА НЕ НА
АВТОМОБИЛИ

През последните дни Съюзната митница на СР Югославия 
по-точно митницата в Димитровград, по незакон начин, временно 
отнема автомобили, които са собственост на българи от Цариброд, 
граждани на Р България и СР Югославия.

С това незаконно действие представителите на официалните 
власти иа СР Югославия и Р Сърбия по най-груб административен 

нарушават законите на СР Югославия, а същевременно и 
основните национални права на мислещите се към българското 
малцинство в СР Югославия, по-точно на тези граждани, които са 
с гражданство на СР Югославия и Р България. Нарушава се пра
вото на собственост и правото па свободно движение.

да било Неговиятна която и

начин
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Г-и Голубович, мотивът на моето 
ангажиране е да допринеса за просперитета 
на телевизията, защото добре знаеш, че аз 
бях там още от първите дни. По-ин
тензивното ми ангажиране през последните 
два месеца и половина обаче не е мотивирано 
пито от моята предишна заслуга, пито от 
партийната ми принадлежност, а от необ
ходимостта да защитя съпругата си, която по 
стечение на обстоятелствата работи там и 
заедно с останалите работещи, конто 
поддържаха работата на медиите през 
цялото време, беше па прицел на 
паденията, включително и на вашите.

Ако

—а ^
-

с\
по-голяма от частта, 

неговата (в момента
Факсимиле на списъка на пот~ьРпевшите граждани

становищата Основната цел 
е да посеят

на това на- нредпристите мерки от официалните •_
страх между българите в Цариброд и в Сърбия , 

ис подават молон за придобиване 
Създаденото изкуствено

на власти
за да

па българско гражданство, 
напрежение потвърждава нсобхппнмп- 

стта от нашия иск правителствата па СР Югославия 
да подпишат спогодба за

СГЦпредставителите 
скупщината имаха поне малко слух за 
предложенията на другата страна, случаят 
нямаше да се намери иа първите страници на 
вестниците и нямаше да ни разбере цял свет 

Интернет. Гледайки полицейския кордон 
сградата на Центъра за култура, 

хората сс питаха възможно ли е такрва нещо 
и защо не беше изчакана съдебната 
развръзка на случая, което предлагахме и 
ние през цялото време.

на в

на „ и Р България

=г=^я==ВД^г=.--*-
Незабавно търсим от официалните 

Р Сърбия да зачитат

които вече
по

власти иа СР Югославия и
нарушават законите. Търсим веднага да"бз °Т ^а1>пб1>од’ бсз да 
подмоли., активности срещу „итспесит 4" пРскРатсш< тсзи 
Срод. От Правителството „а Р България "рсГ^нГ иа,И" 

Цариброд, които имат гражда

около

защита 
нство на

па правата на българите от 
Р България.

ОО на ДСБЮ вВаса Алексов
Цариброд, председател д-р Днгел Йосифов
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ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ С РТБ БОР
о

ВИКТОР ТОМИЧ ОТ т 17" В СУРДУЛИЦА:

ИМАМЕ ПОТЕНЦИАЛИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЕНЕРГЕТИКАТА

плоатиране на олово-цинковите ” 
и медни залежи в Караманица, 
включително и за формиране 
съвместно предприятие за руда- 
рство ” Караманица”.

До разпадането на предишна

г,'".: .“=• -
босна” от Яйце, но общината ........ .. ДвЛ° “ °б'и"'
освен, че в предприятието бяха 
получили работа към 40 души, 
друга полза и доход нямаше.
След като босненската фирма си 
замина, работещите в нея бо-

Електробосна” е транспорти
рала суровината в Босна, сега тя 
ще се дроби в Босилеград.

- Очакваме
на кварца да започне

Минното дело е една от раз- 
войните перспективи на изоста
налата Босилеградска община и 
развитието на рударството в об
щината е задача с предимство и 
на новата общинска власт. Това 
потвърждава и 
протокол за техническо-техно
логическо и икономическо 
рудничество между представи
тели на ОС в Босилеград, тука
шното обществено предприятие 

Кварц ’ и на Института за мед

на

експлоатирането 
До два,

евентуално три месеца и се
* Бъдещето на Сурдулица 
духа. Във Власина 
ности за изграждане на малки еолови електроцентрали, 

бъдеще би могли да се ползват и геотермалните води

е в слънцето, водата и въз- 
съществуват неограничени възмож-подписаният

пата, казва Захариев. Той 
нява, че потвърдените до 
резерви на кварц в общината 
възлизат на около 250 000 тона, 
но като се 
те на нашия и на

пояс- а всът-
сега

Когато става дума за енергетиката, от която зависи развитието 
на страната, Сурдулишка община има природни условия да се развива 
ускорено, и в това отношение не трябва да се страхуваме за бъдещето 
си. Нашите основни

имат предвид нужди-
ИЗТОЧНИ1Ц1 за получаване на енергия са не само 

водата, но и въздухът и геотермичните води. Затова съм сигурен, че 
бъдещето на Сурдулишка община е в слънцето, водата и въздуха.

Така казва Виктор Томич, координатор на тима за енергетика и 
инфраструктура към канцеларията на ”Г 17 плюс” в Сурдулица, инак 
дипломиран електроинженер. Той пояснява, че някои от сегашните

чуждестран
ните пазари, изследванията ще 
трябва да продължат.

Според подписания протокол 
очаква се Институтът от Бор в 
скоро време да окаже техниче-

НОВАТА МИНА ИМА БЪДЕЩЕ
Подвирове в Караманица беше закрита преди

източници на енергия са ограничени и че се налага тя да се псстн. Но 
това няма да е достатъчно и трябва да се търсят нови източници за 
получаване на енергия.

ско-тежнологическаИ,ГПРПП11П пенсионер, който участвал в многобройни
изследователски екипи, казва:

помощ на 
Кварц”,да осигури капиталор- 

ложения и да изготви проект за- Караманица всъщност е втора Трепча”. Потвърдените 
резерви на олово, цинк и мед възлизат на около 10 
милиона тона, докато откритите, които все още са

новата мина^ще^има “ще“ П°“СЧе' УбеП6Н 46

- Занапред няма да е доста
тъчно да имаме няколко големи во- 
цоцептралн, понеже е въпрос дали 
ще ги имаме поради простата 
причина, че води има все по-малко. 
Когато става дума за водата и водо- 
централите, ще трябва да се преори
ентираме на малки водоцентрали. На 
територията на Пчински окръг съ
ществуват възможности за изг
раждане на стотина такива, казва 
гой.

експлоатиране и за дробене - 
преработка на суровината. Док- 
олкото всичко тръгне според 
очакванията, босилсградчани 
смятат, че ще започне експлоа-

към РТБ Бор. Документът 
дразбира сътрудничество за екс
плоатиране на залежите на ква
рц и на други суровини на не- 
метали в общината. Същевре
менно представителите на Ин- 
стута и ОС подписаха договор да 
изучат възможностите за

силеградчани формираха пред- тирането и на други суровини на 
приятие ”Кварц”, но то не успя неметали в общината. Имат се 
да оцелее и да се занимава с пРеДВИд и различните видиве ук- 
предишната си дейност.

Владимир Захариев, предсе- има ”на всяка крачка”, 
дател на ОС и един от подпис-

по-

расни камъни, каквито тук ги

Томич пояснява, че броят на 
слънчевите дни в Сурдулица е задо
волителен и че трябва да започне да 

1———————- се ползва соларната енергия, като
подчерта, че в скоро време такава система трябва да се изгради за 
потребите на старческия дом. - Не само това, на Власина съществуват 
условия и за получаване на електроенергия, като се ползват галите на 
вятъра. Там, особено в околността па овцс(|>ермата на СИМПО, 
съществуват условия за изграждане на повече солови електроцен
трали. На повече други места има условия за такива електроцентрали 
от по два мегавата. Предимството на тези електроцентрали е не само, 
че не замръсяват околната среда, но електроенергията, която прои
звеждат е седем до осем пъти по-евтнпа от произвеждащата се в термо- 
цснтралитс. Еоловите електроцентрали, особено когато става дума за 
Власина, ще са и туристическа атракция.

Какво е отношението на хората във Власинскнте водоцентрали 
но въпроса за изграждането на еолови електроцентрали? - Не само че 
никой няма нищо против идеята, но те настояват тя да се реализира и 
това поради повече причини, отговаря Томич и пояснява: ”Водн за 
големи водоцентрали има все по-малко, вятър па Власина има и през 
лятото, и нрез зимата, особено през зимата, когато в реките и акуму- 
лацинтс няма достатъчно води. Освен това, че получената електроен
ергия в тях е но-евтина. Мнозина се интересуват от изграждане на 
еолови електроцентрали и съм убеден, че те наскоро ще станат наша 
действителност.

Според досегашните проучвания, както казва Томич, „Сурдулица 
лежи па геотермални води”, на жилата между Вранска баня и 
Кюстендил. - Може би за някого е утопия, но това е реален шанс за 
получаване на евтина енергия, това е нашето бъдеще. Затова трябва 
да се изготвят проекти водата да се изкачи на повърхността на земята 
и да се ползва за стопански цели и за затонляване па жилищата. Това е 
нашето бъдеще.

В.Б.алнте протокола, казва, че за 
разлика от времето когатоекс-

Виктор Томич

БОСИЛЕГРАДСКАТА КОНФЕКЦИОННА ФАБРИКА ОСТАВА В 
СЪСТАВА НА ЮМКО

РЕФЕРЕНДУМ НЕ СЕ ПРОВЕДЕI Като се отказаха от референдума, който сами бяха планирали, работниците приеха 
предложението да започнат да работят.

Насроченият във вторник на около 17 милиона евро, но без Зам. директорът осведоми 
референдум в конфекционната оглед на това, тя има перспек- работниците, че от началото на 
фабрика КОБОС в Босилеград, тива”. Зам.-директорът ги ос- месеца работят всички части на 
на който работещите бяха пла- ведоми за планираното реорга- компанията и че КОБОС е ед- 
нирали да се изяснят по въпроса низиране и трансформиране на инствената фабрика, която не е 
дали и занапред ще работят в
състава на Компанията ЮМКО центрове, които ще бъдат в съ-

компанията в повечето бизнес- работила три месеца.
- Ще се намерят, каза той,

от Враня или ще се отделят и 
станат самостоятелна фирма -

става на компанията, но ще сто- възможности за това време тру
довият им стаж да не се прекъс-панисват самостоятелно.

Очакваме трансформаци- ва, като ги осведоми, че всички 
компанията да приключи работещи в компанията до 29

не се проведе. Като се отказаха 
от референдума, когото 
бяха планирали, те приеха пред- до

сами ята на
1 юли и от тогава всеки биз- тоя месец ще получат заплатите 

за декември. Колко високи ще 
са те, дали по 2 хиляди динара 
или повече, той не прецизира.

да нес-център да стопанисва само-ложението да започнат 
работят.__________________ стоятелно, което означава да

♦Раденкович каза, че ЮМКО е осигурил работа за 
следващите три месеца. С Министерството на вътрешните 
работи е подписан договор за шиене на униформи (сделката 
струва 191 милиона динара) и се полагат усилия да се 
сключат договори и с други партньори.

В.Б. В.Б.

БОСИЛЕГРАД*Как босилеградските конфекционери приеха 
предложението да започнат с работа показва и 
изясняването им. На въпрос искате ли от утре да започнете

рисъсгващите, никои АКЦИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА 
ВИСШИСТИ

с работа ", ръка вдигнаха триестина 
не беше против, а всички се замълчаха, което хората,

за одобрение.

от п
водещи събранието, протълкуваха

Рад^ковиТ до няколкоЯяии°яентралата на копманията ще 
публикува конкурс за директор на фабриката.

•Очаква се работа в свойство на стажанти да получат всички млади, завършили 
факултет, но обстановката в стопанските фирми е твърде тежка, така че едва ли 
някои от безработните ще имат шанс наскоро да започнат да работят

обстановка, е твърде голямо.Общинската скупщина в рнстн и икономисти, трима ма- 
Босилсград и тукашната служ- ншнни инжинерн, двама техно- Към 400 сред безработните са 
ба на Трудовата борса раздвн- лози, едни строителен ниже- с трета и четвърта стенен сред- 
жиха акция за трудоустроява- пер, електроинженер, селскос- но образование, а към 30 са по
не на младите с виеше обра- тонански инженер^ Тон пояс- лувисшисти, по едва ли някои 
зованис в свойство на стажан- нява, че иредирияткята и ор- от тях имат шанс да получат 

Според свидснцията на бо- ппшзпцйите! изрцзявцт тото- работа. Въпросът е още ио-де- 
рсата понастоящем работа тъ- пност да приемат;младцте сне- ликатен като се има предвид, 
реят около двадесетина души, цна.шстн наел но годишен стаж че стопанските фирми са нз- 
завършили факултети. и чеДрудшшта борса ще трд- правени пред сериозни трудно-

Координаторът в службата сиСури средства за заготтйуе сти и че не са в състояние да 
на Трудовата борса в Босиле- Л |тпредложат работа н на сегаш-
град Влайко Аскон казва, че/ В общината работа търсят уиггс си работници, 
сред безработните висшисти около 650 души И тона число, 
работа чакат но четирима ю- като сс има прс,ишдтукашшпа

води сметка за приходите, раз
ходите и профита. След тази да
та пито един бизнес-център ня- 

да работи за друг, пито един 
не може да харчи чужди 

освен единната 
на компанията, 

собствени. Всичко ще

Босилеградските конфекци- 
онери това решиха на събрани- 

във фабриката, проис-ето си
депо ден преди насрочения реф
ерендум. В разговорите, в които 
участва и заместник - генерал
ният директор на ЮМКО Дра- джиро-сметка

Раденкович, бяха ра—г —...............  кааа Радея-

КО0ИЧ, като поясни, че на биз
нес-центровете работа
риал може да подсигурява

но ако поискат, щс мо

ма
от тях

ти.нари, понеже

гаи
някои от дилемите

които са изправени 
в Босиле-

мите, пред 
не само работещите

в останалите части на

и матс- 
ком-

град, но и В.Б.нанията,
Жат и сами да си намират делови

” Компанията, казакомпанията.
той, е изправена пред сериозни

Й възлизат партньори.проблеми, дълговете
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АКЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН В БОСИЛЕГРАДСКО

шк
ЛИВАДИ
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"ДУВАНСКА" ПРЕДЛАГА ИЗГОДИ
;;; ^Тютюнопроизводството е доходна дейност, от десет ара засадена площ може да се

казва Предраг Джорджевич, директор на ОП ПДуван-заработят над 23 хиляди динара,
ска

им е нсоб-Представители па Общинската скунщипн и коопсранимс семе и исичко друго» което
ходнмо за нронлгодешото, а което ще се плати при 
предаването па тютюна. Даже може да им бъде отпус
нат и кредит. ” Нсичко даваме, хората само трябва да 
са готови за работа”, подчертава директорът.

Панрсмсто н Ьосилсградска община се прои
звеждали и но 40 тона тютюн, което показна, че

Босилеград п на общественото предприятие за 
производство и преработка на тютюн „Дупап
ска” от Младички хан раздвижиха акция за
производство па тютюн н Боснлсградско. На * Наоремето не само големи ерозивни пространства

“ ........... ... " реЛИЦа СеТелянГитПеанеКможели'дасрещата, която ст»с запптереенранп селяни ор
ганизира председателят на ОС Владимир За
хариев н па която участва п директорът па 
фирмата Предраг Джорджевич, бе потвърдено, 
че в общината има и природни условия, и хора 
желаещи да се занимават с производство на 
гази култура.

били горски масиви които 
обработват и ги залесили. Не са малко и площите на 

все по-малко простран-
климатичпите условия за тютюнопроизводство 
са благоприятни. По думите па Джорджевич 
трябва да се засажда сортата „прилеп”, която е 
твърде ароматична и дефицитна, и на домаш-

самораслите гори, така че 
ства остават за животновъдството

намира на 1340 метра средна 
числи към ерозивните краища,

Ьосилсградска община, която се
пия, н на световния пазар.

Дали селяните ще сеят ссмс или ще вземат разсад 
- Направихме допитване с хората п някои от <>т предприятието е техен избор. Доколкого се онре- 

тях са готови да се занимават с тази доходна деля т та иърпия вариант, тогава сеитбата трябва да

надморска височина, все още се 
независимо от това, че навремсто големи ерозивни пространства

се водиНо борбата срещу ерозията занапред няма да 
както досега - чрез залесяване, а чрез - създаване на изкуствени 

неотдавна отбориицнте на Общинската

са залесени.

дейност, каза след разговорите Джорджевич. започне още сега, но доколкого изчакат и вземат 
Колко е доходна показва и фактът, че от един разсад «»т фирмата, тогава оитт1ма.тният срок заразса-

ждапс е кз.м края на май.
- Пай-нанрсд, подчертава директорът, със заин- 

тсрсснраиитс трябва да сключим договори. Дали те 
ще дойдат.при нас или ще поискат пие да дойдем и 
Босилеград, те щс решат'.

тревни площи, рошиха 
скупщина. Изхождайки от надморската височина на територията 
на общината, те и провъзгласиха цялата за ерозивна. Същеврс-

на общинските служби да се
декар площ могат да се получат около 200 кило
грама тютюн, конто на пазара струна около 24 
000 динара. За засаждане па такава площ са 
нужни само 600 до 900 динара, така че заработ- 
ката е над 23 хиляди динара.

Джорджевич поменика, че предприятието дива па

менно беше прието предложението
селскостопанските площи, които са загрозени огзалесяват

ерозия. Територията на общината е нрскалсно залесена, преди 
борови гори. I Гякои от отборннците са на мнение, че тези 

и сега те действат неблаг о-
псичкос
гори са променили природните условия 
приятно на* селскостопанските култури и преди всичко на гради
нарските. Но горските площи не се увеличаваха само чрез 
залесяване па ерозивни терени, но селяните залесиха, и площите, 
коит о не можеха да обработват. I олеми селскостопански прос
транства, които няма кой да обработва, сега вече са се превърнали 
в гори н трънаци. Получи се така, че обработваемите площи

В.Б.

МО ЗВОНЦИ НАСТОЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ В 
ТАМОШНАТА АМБУЛАТОРИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ ИМА, ОЧАКВАТ СЕ 
СРЕДСТВА

намаляват постоянно.
- След като вече сме реши ли една от перспективите на 

общината ни да е животновъдството, за което съществуват всички 
природни условия, ние настояваме да не се залесяват селскос
топанските площи и да не сс застрашава селското стопанство и 

През миналата година МО из- | по-точно животновъдство'то, каза Крум Стоянов, отборнпк н член 
ма ИО на ОС. Същевременно том поиска да се изготвят планове и 
възможно повече селскостопански площи да се превърнат в 
изкуствени ливади. Отборницнтс на обппшекня парламент 
наистина се стремят кз.м гова животновъдството да се развива в 
общината. За целта формираха сьист за селскостопанско ироиз- 
водство и животновъдство, в чннто фонд планират да отделят 50 
хиляди динара от общинския бюджет. Това са малко нари и ако ОС 
ие намери начини и нови средства, те няма да са особено полезни 
за животновъдството. Как ще се решат останалите въпроси за 
ускорено развитие на животновъдството, свързани преди всичко с 
комуналните и с други проблеми в селата, засега няма отговор.

В. Б.

МО Зиоцнн тези дни и официа
лно щс задвижи И11нцнит1шатп и ам
булаторията в тона село да бъде 
открита лаборатория. Финансова 
помощ за оборудване на лаборато
рията се очаква от американската 
донорска организация ЦХФ, от 
Министерството на здравеопазва
нето на Сърбин, от ОС и Ба- 
бушница, а евентуално и от други 
източници. За реализиране на цел
та МО Звоицн вече е отделила оп
ределени средства и е готова да от
дели още.

” I [редварнтелпо направихме

справка с жителите на МО Знонци Таков.
и гравитиращите кз.м него села —
I (рссска, Студена, Берни извор, Ра- върши определени дейност и, иасо- 
кита, Бучи де I, Ясенов дсм, Нашу- чеии кз.м реализацията на иосоче- 
шконица, Трз.нски Одоропцн, Куса вата мел. 
врана, Искроици и I (стачници, и ”Определихме номещеиие, в 
стигнахме до извода, че и те са което ще бъде лабораторията, 
съгласни в лишената амбулатория сложихме подходящи подови и сго
да сс открие лаборатория. От пея пии плочки и уредихме електроин

сталацията. Поради липса на сред
ства спряхме работите”, изтъкна 
Таков и добави, че идеята па зоон- 
чаггцн все пак |це бъде реализирана 

нашия вест- в скоро бъдеще.

ще имат полза не само живеещите 
в този край, по и туристите, преби
ваващи в Звонска баня, а техният 
брой, на годишно 1111110, е около 7 
хиляди”, сподели вред 
пик кметът на МО Зноцни Иван Б. Д.

ОТКРИЛИ" 1 70 КОБИЛИ от копнловци. шашга 

зала
БОЖИ Ц А

(7) днешния център па селото,“т. е. в Село. 
Тогава Божпца имала общо 30 къщи. 
Нуждата обаче накарала божи чан п да се 
разселят но околните баири и долове (за 
по-лесно обработване на земята и от
глеждане на добитъка). Около 20 години 
след тона турцитс ги принудили да се 
върнат на старото си място заради по- 
успешно защитаване от кърджалиите,

Ш ■'.

ЩШЩШмМЛ
И; Н книгата си "Кюстендилско Краище” Йордан 

: Захариев посветил голямо внимание на Божица. 
' 1’°й записал, че селото тогава имало 11 махали. За 
• Деянова, Кодина, Велкичева, Дедмчина 
; Драйчина и Дарковска махала писахме в лишилото 
: продължение'па сериала, като посочихме запис- 
; кмте за тях па Риста 1. Николич. Останалите 
: хали са: Село, Златанови, Дживипи и Букова

Маричска,

Ж
.>1.»

както и поради съмненията па турските 
власти, чема- пръснати но баирите и

глава. доловете, селяните
I Златанова махала имала 38 къщи. Разположена кърджалийски 
* е па запад от върха Чука, между Колупмшка река 
. (от махалата надолу - Слатина) и Баиионци от 
: Дарковска махала. Една

могат да станат 
ятаци. ”А кърджалиите штN4.

наистина дохаждали и живеели тук; те 
осквернили черквицата, като я обърнали 

част ог махалата се казва в яхър.” Но ”за малко време било това 
* Чорбанови, зшцото в миналото някой от тази фа- събиране”: животът 
: милия все се оплаквал, че му била малко чорбата разселване по махалите.
; от селската служба.

. I
Божишки девойки и младежи, заснети през 1928 г. (снимка от « 
семенния албум „а Иван Стоименов от Нищ, роден в Божица) ■

отново наложил

..-...-ч™ ... . ™ пя ......... ..... Д,™ I
1 ::аТеЛ’ „КОГОТО хората «одиграватслио наричали едпа зима псичките му кобили избягали и"’сс.,рачи ж^«Л^ст!тк^Г^(еатаК ' Три ьгьл,,а I
: КУ|,Та ■ » божишкото землище, к ьдето п, „америл “"в”о,Г Р‘Р’"* К°ЯТ°:

Букова глава (букоглавци - прости хора) с 9 к ь- стонопинът им. Гова било около Божич (Коледа).
: щи е най-малка га махала. Намира се срсщ}'Кодина ^,це същата година този човек се заселил тук и
• махала, в десния склон на Тонлодолщица. нарекъл заселището Божич, а по-късно

започнали да г о наричат Божица.”

Към Дживнна махала с общо 22 къщи се числят
| и Ммшмии, Чочиии и Куртки. Последната 
. халица получила името си но мързеливия й осно- Захариев стари божичаии -

КОМИН И НО НЯКОЯ поличка от -
и дясната страна. В това (голямо) 

менцспис имало и иощви, 'брашнепик, ковчег ” Тук : 
хората сс спало па постлани рогожи.» Другото момей,сине. : 

което наричали ”одая” или ”соба”

лявата
НО- ■

В началото на XX пек жителите па Божица 
: разказвали па Й. Захариев, че преди 120 години (в 
• края па XVIII век - бел. на Е. Е.) тяхното село било в прочутото майсторство на божишкитс 
■ КУ,П,° ' всичките къщи се намирали на мястото па

имало нро- :
нямал възможност да се увери зорец и прозорче. В одаята имало креват п нЬт : 
*лчв— .... е-,».............. разбой. ’ 1 1 :

Йордан Захариев

дюлгери,
защого от 310 къщи в селото само 40 - 50 били - Следва -
покрити с керемиди, а остаиалите имали сламен

Евтим РАНГЕЛОВ *
. . . . .1
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ОТМЕНЕНА Е 

ГЕНЕРАЛНАТА 

СТАЧКА В 

"КОМУНАЛАЦ"

ТРУДНА 
ОБСТАНОВКА В 

СВОБОДА"

ПЕТЪР ИОВАНОВИЧ, ИД ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД:

НИКОГО НЯМА ДА ГОНЯ 
ОТ РАБОТА■™ЯН?ИСКАТ ПАРИ, 

А ДИРЕКТОРЪТ 

-РАБОТА

Това, което беше, дано ис се повтори, изтъкна в началото на 
п.рвата си среща с журналистите па ” Новости”, ”Слобода” и ” Брат- 

ид директорът па Центъра за култура в Димитровград Петър 
Йовапопнч на 10 април т.г.

1 ой сз>общп, че в момента всички щатни работници са на работните 
че той лично никого няма да гони от работа, стига всички 

щ се отнасят коректно и професионално към трудовите си задачи. И 
момента

Работещите в ” Комуналац” 
отмениха генералната си стач-

ггво
Настоящият председател па 

ОС Боян Давндков в разговор за 
Радио Цариброд обаче изтъкна, 
че официално все още ис е за
познат с исканията на работещите 

Комунилац”, а що се отнася до 
заплатите, ”това искане трябпа да 
бъде отправено към работо
дателя, т.е. към директора па фир
мата, макар че и общината като 
основател има своя дял”. Той 
подчертава, 
положение в ”Комуналац” е 
резултат от премахването па так
сата, по се дължи и на факта, че 
през последните няколко месеца 
във фирмата са 
заплати, които в условията в 
димитровградското стопанство са 
доста високи и п случая са резул
тат ис само па конкретната тру
дова дейност.

Ръководството на фирмата, и 
преди всичко директорът известя
ват, че ще бъдат приложени 
драстични мерки за рационалното 
и пестеливо стопанисване, а също 
така се предвижда и възможност 
за намаляване на работните места 
чрез прилагането на определени 
социални програми.

Твърде умерен е оптимизмът н 
па председателя на ОС, и па дирек
тора. Резултатите ще бъдат извес
тни па 29 април, когато е на
срочено ново синдикално събра
ние на комуналните.

ка, която трябваше да започне 
на 15 април т.г.

Пряко влияние за взимането 
иа такова решение е забраната 
на блокада

141 места и

докато новият Управителен съвет не назначи главен редак- 
гор, на тази длъжност той е назначил временно Петър Виденов.

Що се отнася до проблемите, това преди всичко са дълговете за 
на заетите и за ток. Как ще се разреши този проблем, спорел 

Йопаповнч, ще зависи от Общинската 
Центъра за култура.

За Йованович случаят с Центъра за култура е разрешен 
окончателно.

в

на магистралното 
шосе от страна на полицията, 
както и решението на Общин
ската скупщина от 13 т.м. да не 
подкрепи това начинание на ко
муналните. На 
събрание в понеделник е прието 
решение да се даде срок на скуп
щината до 29 април да резреши 
проблема с таксата от граница
та, след което в писана форма да 
осведоми заетите за направено
то до тогава.

милата
След като в началото на 

април най—сетне се 
наха

скупщина, която с основател ш
завър

на работните си места, 
работниците

че сегашнотосиндикалнотов димитровг
радската конфекция А.Т.във
вторник прекъснаха произ
водствения процес, като от 
ръководството на фирмата 
изискваха заплати.

РЕАГИРАНЕ
изплатени СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ 

"МЕТАЛАЦ"Поради безделие ”Сво- 
през тази година,бода

вече загуби един партньор 
от Германия. Във вторник 
фабриката беше

• • •Що се отнася до исковете, 
които стачкуващите изтъкнаха, 
председателя+ на стачния коми
тет Гоша Гергинов посочва два 
основни. Това са връщане на 
таксата за ползване на базата на

По повод статията в "Братство” за влизането на и.д. директор в 
Центъра за култура, директорът на общественото предприятие 

Мсталац” г-н Чсдомнр Стойковнч ни помоли да публикуваме 
заключението па изпълнителния съдия Новко Йотев, в което се казва,

посетена
от представител на друга 
германска фирма, за която 

Свобода” известно 
работеше т. нар. 
работи”.

Не бяхме в състояние да 
разберем детайлите от раз
говора между ръководите
лите на ” Свобода” и пред
ставителя па германската 
фирма. Дали сътрудничест
вото между двете фирми 
ще продължи, времето ще 
покаже.

Във всеки случай обста
новката в ” Свобода” е тру
дна. Работниците искат па
ри, а и.д. директорът Тодор 
Георгиев пък иска от тях 
сериозно да се отнасят към 
трудовите си задължения, 
понеже парите трябва най- 
напред да се заработят, а 
след това да се взимат.

чс за провеждането па временните мерки по предложението па 
Центъра за култура в Димитровград срещу... се определя ОП 
” Мсталац” да определи няколко работника шлосери, които да сменят 
бравата на входната врата на Центъра за култура... Това ще станс на 9 
април в 10 часа”.

Повод за реагирането е изречението в текста, в което се каз
ва”...група работници от "Мсталац” разбиха входната вата”. Дирек
торът Стойкович пзтъкква, че те не са извършили това по свое желание 
или пък че искат да подкрепят едната или другата страна, както топа 
евентуално може да бъде разбрано, а просто защото съдът с издал 
такова решение.

време
”лон граничния преход и изплащане 

иа неизплатените заплати. Иск
овете са отправени към Съюз
ната митница, Съюзното прави
телство и Съюзното министер
ство на полицията, както и към 
основателя на "Комуналац” - 
Общинската скупщина. "Отп
равените искове към съюзните 
институции не означават, че ние 
сме против тях. Към тези инсти
туции се обърнахме поради то
ва, че те с политически решения 
ни отнеха приходите от грани
цата”, изтъква синдикалистът 
Гергинов и добавя, че всички 
досегашни мерки са предприети 
в договор с основателя на фир
мата, тъй каго "политиката на 
фирмата води Управителният 
отбор и директорът в договор с 
основателя, а Синдикатът не се 
занимава с политика”.

А. Т.
А. Т.

ИЗЛЕЗЕ МОСТ 169 по повод смрътта на твореца. В бр 
откъс от последния му сборник ” Изчезване” пуб- 

Новага книжка на "Мост” предлага на читатс- ликувам през 2000 г. в издателство ”Народна книга” 
създадени ме- от Белград. На читателите си ”Мост” предлага тво-

оя е поместен и

лите си произведения от паши автори, 
жду два броя. В рубриката ” Поезия” са представени рбн от младите поети: Николиика Гюрова, Нсвсика 
Иван Радоев, Снежана Илиева Видановпч, Велимир Глоговац, Даниела Петрова и Ивана Владимирова .

Слободии Алексич предлага една интересна кои-Костов и Виолета Борисова, а с прозаични творби - 
Мило Николов, Властимнр Вацсв, Радко Ставров, ценция за това как да се систематизира и актуализира 
Наташа Паиич и Иванка Косанич. делото на Златан Дудов. В рубриката ” Народно тво-

” Антонио Исакопич е автор, който дълги години рчсство” публикувани са народни песни от Боеилс- 
вълиуваше нашите читатели с теми, иедокосвани от градско н от Бурела. 

събратя”, пише критикът Радивос Микнч м.в.Б. Д. неговите

ГОРАН ИГИЧ, АБСОЛВЕНТ В НИШКИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЦАРИБРОД ИМА БЪДЕЩЕ,
ДИМИТРОВГРАД - НЕ!

* Г—н Игии, идеята ми е в 
разговора да се ограничим 
темата - " Димитровград — 
настояще и бъдеще." Мъчно ли 
Ни е да говорим по тази тема ?

-г- Историческата съдба на 
винаги е била

какво с толерантност.
Всички смс свидетели, чс ик

ономиката тук с рухнала и чс 
голяма част ог днмитровградча- 
нитс сега практически нямат ик
ономическа свобода. А гладен 
човек търси хляб, а ис 
чсски обещания, лозунги, речи... 
Хората искат работа, за да пе
челят, за да нма г.

ланската стена и сега се строи 
нова Европа, нов спят. Ще го 
повторя още веднъж: н третото 
хилядолетие Цариброд има бъ
деще, а Димитровград ис. Град с 
името Димитровград за мен вече 

съществува в Сърбия.
* Бил ли е някога в историята 
Димитровград или Цариброд 
в по-трудно положение, 
колко то сега?

век.
* Вие сте млад и напредничав 
човек, който наскоро ще за- 

. върши факултет. Виждате ли 
бъдещето си 6 Димитровград? 
Може ли млад човек да се изяви 
■тук?
- Младите са силата на Цари-

на

полити-псБалканите почти
Но, слава Богу, и натревожна.

Балканите лъхат нови ветрове. 
Цариброд има бъдеще. Това на

казвам. Но Димит-

брод. Забелязвам, че напосле
дък все повече хора го разбират 

* Какво в този град няма, а би това< Еманципацията ни младн- 
шрябало да го има и има ус- тс започна и съм убеден, че няма 
ловил да го има?

ош-
Горан Игич е родом през 
1978 г. в Цариброд. В 
момента е абсолвент във 
Филологическия 
факултет в Ниш, в 
катедрата по сръбски 
език и литература.

тегорично го !
няма бъдеще. С други - Мисля, че равновесието в 

тази среда дълъг период от пре
беше нарушено. Сега, когато 

демокрацията дойде, хората каз
ват: ”Я виж и в демокрацията не 
е възможно да сс работи всичко!

ровград
думи, комунизмът си 

* Толкова ли е важно как се 
нарича нашият град?

Някои казват, чс не е кл- 
въпросът как ще се иари- 

как сс живее и

отива. да спре.
Що сс отнася до бъдещето- Първо, в този град няма то

лерантност. Постоянно има 
какви сблъсъци. Когато местни- както вече казах, сятам, чс този 
те хора разберат, ч е там, където Град има бъдеще. Цариброд в 
има конфликти нима място за бъдещето аз виждам като един 
инвестиции, капиталовложения, модерен, европейски, мултина- 

тогова ще можем да ццоналсн град в рамките на обе-

ме
ня- мн, аз го виждам тук, понеже,

Активист в местни
ЮЧОВнеправителствени И в демокрацията има нравила и 

закони”. Разбира се, че в едно 
наистина демократическо обще- 

I'рибка да има спобода, но н

градът ни, а 
как |)(С се живее и 
кажа само едно: ако имаме лъж- 

самите се лъ-

, поет. От чаорганизации 
*' няколко месеца е 

председател на 
най-успешния през 
последните няколко 
години
в Димитровградска
община - ШК 
■ Цариброд". Игич 
регионален шахматен 
съдия.

не/о. Ще ви
напредък, 
тръгнем но добрия път.

В този град нямаме кино, ба
сейн, театър... Нямаме работа, 
нямаме заплати... Но бъдеще

динена Европа.ство
отговорност'. В нашата страна и 
в нашето малко градче още

липи имена, ние
. Половин век сс залъгваха

И сърби, и българи, и почти но- 
л„„,.н Европа е никакви идеи и 

на Сталин, Тито, Димит- 
години рухва Еер-

спортен колектив
трябва да сс учим какво нещо е 
истинската демокрация. Хората 
трудно се променят,

Разговора води: 
Б. Димитровв иекон-имаме, защото вярвам 

ната сила па духа н и местния чо-идеали
ров...

е и но се знаеПреди
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ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

НА ОКРЪЖНОТО 
СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА 
РЕЦИТАТОВИ В СУР- 

ДУЛИЦА

БИЛЯНА 
СТОИМЕНОВА 

СПЕЧЕЛИ 
ТРЕТО МЯСТО

ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО НА ТВОРБИТЕ
Миналия нсгьк и Градската галерия п Димитровград бе открита 

изложба па картини, скулптури и графики на професионални 
художници от Югоизточна Сърбия, които са членове на УЛУС.

Експонирцпи бяха творби па 50-ииа художници, сред които и на 
четирима димитровградчанн - Димитз.р Илиев, м-р Перица Донков 
(понастоящем живущ в Ниш), Иван Колев (живущ в Бела паланка) и 
Ирена Илисва-ХаНровпч (живееща в Зренянин).

Като откри проявата, Злата Кирова, професор в Димитровград
ската гимназия, между другото изтъкна, че етапа дума за качествена 
изложба на автори от различни генерации, различни поетики и изобраз
ителни направления. ” Почти всичко в тази изложба е различно, но псе 
пак едно е общо - високото професионално ниво на представените 
творби”, констатира тя.

Част от изложените произведения любителите па изобразителното 
изкуство п Димитровград са имали възможност да пидят на изложби в 
Градската галерия, а 10-ина художници, които се представиха 
изложбата, сд (ЩАМ участници в ”Погановския пленер”.

Градската годсрия п Димитровград организира експозицията в 
с ътрудничество с Галерията на съвременното изобразително изкуство 
от Ниш.

Миналия петък в Сурдулнца 
се проведе окръжен конкурс за 
млади рецитатори, в който участ
ваха и представители от Боснлс- 
градска община. Биляна Стоиме
нова, ученичка от ссдми клас в 
централното основно училище 
”Г. Димитров” в Босилеград, 
спечели трето място Ц9 конкурса 
със стихотворението иа Христо 
Ботев ”Пристанала”

На конкурса в Сурдулнца сс 
представиха и другите победители 
от общинския кръг ни състеза
нието, което се проведе в Босиле
град миналата седмица: Оля Ста
менова, Гордана Михайлова и 
Игор Иванов бяха най-малките 
представители па босилсградс- 
кото основно училище, докато 
Миряна Спаскова, Биляна Стои
менова и Борис Стоилкоп бяха от 
втората възрастова група. Босн- 
леградската гимназия беше пред
ставена от Милена Андонова, 
Джурджнца Димитрова и Анита 
Стоилкова.

на

Б. Д.

НАТАША КОНСТАНТИНОВА, МЛАДА БОСИЛЕГРАДСКА ПОЕТЕСА

ПОТАЙНО ВОЮВАМ СРЕЩУ 

ТУКАШНИЯ НАРОД!
Животът е разложение и ми се струва, че би било най-добре да се спасяваме със стихове. 
Аз съм смъртен творец, който след себе си оставя своите посмъртни дела... Предлагаха 
ми да пиша за народния мелос. Всички казваха: Тук са големите пари на Балканите. Аз 
не съм на тази фреквенция - не се римува и не притежавам чувствителност. Все едно я 
купувам на пазара.

началото си мислех, че аз не тупащият облак, всичко около не им помага, те просто нямат 
притежавам дарбата да пиша мен, но най-вече постепен- никаква подкрепа. И дори 
стихове или, както се казва, да ното отмиране на нашия град, някой да притежава опре- 
поставям думите на точното изцяло на тукашния живот, делен талант, той няма доста- 
им място. По-сериозно се за- Моята душа воюва потайно тъчно свободно пространство 
хванах с това през 1994 година, срещу тукашния народ! 
когато представих и моитеград, където завършва ос-1 _ първи творби,новното и средното си обра- •

зо па ние. Пише стихотворения 
и до сега е публикувала стихос
бирките "Црвени упитник" и
"Танак млаз као вншня крви не е точната дума за някои, 
црвене". И двете книги са обаче за мене писането

К. Велинова

В ГАЛЕРИЯТА 
ЧЕДОМИР 

КРЪСТИМ" В ПИРОТ

ИЗЛОЖБА 
НА ПЕРИЦА 
ДОНКОВ

Така се представя поетесата 
Наташа Константинопа. Роде
на е през 1977 година в Босиле- да твори и да се реализира.

* Защо? * Имам чувството, че ти се 
- Тук хората са много осо- вдъхновяваш от Босилеград в 

* Според теб какво представ- бени. Знам, че тук не ме разби- целия му негативен смисъл?
лява поезията? рат и никога няма да ме раз- - Това е така, защото това е

берат. В тази среда няма място реалнсотта. Защо трябва да 
за изкуството. Те просто не

пред- рзбират моя Л1ечтателен път, бодлите са в душите ни?! 
ст- по който вървя.

- Смиреност. Може би това от
глеждаме теменужки, когато

В художествената галерия 
”Чедомир Кръстич” в Пирот 
през средата на миналата ссд-

пздания на "Стручна книга" от ставлява енда смирена 
Белград и са публикувани през раст....
2000 година. В момента под-

* Все пак оптимистка ли си? 
* Според теб хорапиг на из- - Не, или по-скоро това е 
куството в Босилеград могат един оцветен в сиво оп- 
ли да се реализират пълно- тимизъм. Ние сме град, който 
ценно? отмира!

- Не, защото нямаме никак-

мица бе открита самостоятелна 
изложба на

* Какво те вдъхновява?
- Глупаво е човек да възве- 

личава сам себе си, но аз мога 
абсолютно във всеки момент 

- От поезия се интересувам да напиша нещо. Вдъхновение 
отдавна, обаче в ми носи зелената трева, пъ-

готвя материали за третата си 
стихосбирка.

художника м-р 
Перица Донков по потекло от
димитровградския край.

Представени бяха творби от 
антивоенния опус на Донков, 
който той започна по време на 
НАТО бомбардировките. 
Голям брой от произведенията 
му от този опус са сътворени 
върху платна за палатки.

* Откога пишеш, стихове?
ви права и условия за това. 
Никой не залага на творците иот много К. Велинова

Публицистът Витомир Живкович 
се пенсионира като директор на 
представителството на 
Югославската стопанска камара 
в София и сега живее в близкото 
до Пирот село Крупъц. 
"Пиротската Голгота" е 
четвъртата му книга. Живкович е 
автор на книгата "Монография 
на с Крупъц", публикувана в. 
поредицата "Хроника на селата" 
(1974 ■ г), на предизвикалата не 
малка буря
етнологическо-атропологическата
книга Торлак" (1994) и на 
сборникът анекдоти 
"Кривогледало". Той

ПИРОТСКАТА
ГОЛГОТА"

Б. Д. |

ДИМИТРОВГРАД

ИСКАТ 
30 000 ОТ 

ОБЩИНАТА

ята на най-новата си книга ”Пиротската Гол
гота миналия петък в Народната библиотека 
в този град.

Става дума за небивал погром на най-вид- 
ните ни съграждани и избиване и изгонване на 
цели семейства, без съд и присъда, направени 
от страна па "освободителя” майор Светозар 
Магдалснич. След едномесечна

За финансиране па дейност и-
те на димитровградското сдруже

на художниците-любители 
през тази година неколцина чле
нове на тази организация от соб
ствените си джобове извадиха ок
оло 64 хиляди динара. През 2001 г. 
сдружението получи от общи
нската каса 11 хиляди динара. От 
членския внос през същата го
дина са инкасирани 2 350 динара.

През настоящата година ди
митровградските самодейци се 
надяват, че от общинската хазна

окупация на
града от българските войски през Сръбско- 
българската война, тогавашният сръбски крал 
Милан Обренопнч въвежда извънредно 
жснис, което позволява на Магдалснич ”по 
своему” да се справя с гражданите на Пирот и 
околията. Поради това и първоначалното заг
лавие на тази книга беше ” Времето на Маг- 
даленнч” (”МагдалениЬсво време”), 
смених по препоръка на рецензентите д-р Ди- 
мнтрис Кулич, д-р Лован Чнрич и д-р Спас Кру
мов Сотиров. Основната ми цел беше не само 
да измъкна от забрава автентичните сръбски 

,, Документи за тези ужасни <п.бития, но и да ги
Силно се развълнувах от записаното в сравня с подобните от чужди източници, каза

пие
е един от 

съавторите и на книгата-"150 
години на основното училище вполо-

битията от едно преломно време, за да 
могне да разберем целия им трагизъм, каза д-р

ни по-

което

- Премълчаваните 
в Пирот към края

досега трагични съби
тия
жават

иа миналия век заслу- 
ссриознн проучвания. За да ги проучим 

от всички аспекти, необходимо 
да сс проведе и научен симпозиум, подчерта д-р 
Димитрие Кулич.

Книгата ” Пиротската Голгота”

ще получат 30 хиляди динара, а от 
членския внос - 9 хиляди.

Членският внос за тази година откРития неотдавна ” Дневник” на Илия Ник- Живкович.
- Подкрепена

е па тази тема

е 600 динара. олич за трагедията, която моите съграждани са 
преживели в края на 1885 и началото на 1886

е издадена
от Музея на Понншавнето в Ниш в 500 екзем
пляра.

с множество фусиотн, прн- 
_ ложения и документи от наши и чуждестранни

година, каза Внтомир Живкович па промоци- източници, книгата па Живковци (п.жнвява съ-
Б. Д.

В.С.Б.



с. соколов
НЕ Е БИЛ
ВОДАЧ В

АПРИЛСКОТО
ВЪСТАНИЕ

1 АРЕСТУВАНЕТО НА ТРИМАТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
( Знеполският коджабашия ","Братство" 
2002 г.) от 8 март

В посочената сгагия иа Пап.р 1асеи са се промъкнали 
да об1>рна внимание на 
както и да допълпя и

няколко грешки, за които искам
В обстоятелствата на рнвалстно н околии- преследват крадците, контрабандистите и другите 

ското ръководство, с амбицията за заемане на разбойници, но ис и гимназиалните учители. Какво 
по-важни места в йерархията па управлението 
в околията, отделни лица, носители на това

| автора, редакцията и читателите,
| поясня определени неща:

| 1-Воеводата - капитал Симо Соколов произхожда от се- 
мейство па дюлгери и гурбетчии. Ристо Пляката е дядо му, 

| но но майчина линия.

престъпление са могли да направят те като учители, 
котио учат и възпитават учащата се младеж!?

Това събитие се отрази и върху положението в 
гимназията, защото голям брой от учениците бяха па 
страната на арестуваните преподаватели. Виновници 
за това деяние се считаха Ст. Гсргннов и неговите 
глашатаи от гимназията, които оглавяха ръковд-

ривалство, се възползваха със сервилността си 
уж па дълбока преданост към народиофр ли
товската2. Симо Соколов власт в Сърбия, нравейки различниоще като дете е отишъл в Сърбия, в 

град 1онола. Там е живял в семейството доноси и подмятания иа своите противници. 
Това не отмина и тримата преподаватели в 
гимназията, обвинени, че между учениците де
йствували от вражески позиции, а действител

на Караджор-
джевичи, които са го приели и гледали като свое дете. 
Затова Соколов често пъти е казвал: ”Аз Съм син иа две 
майки - българка ме

ството на младежката организация както и гимназ
ията, конто оглавяха р ъководството на младежката 
организация както в гимназията, така и за околията. 

За да предотвратят евентуалните протести на
в гнм-

родила, срьбкиня ме отгледала”.
но те се застъпваха за послсдоватлепо зачи-3. Воеводата—капитан Симо Соколов пс е ръководил Ан- 

| рилското в ъстание, а малко известното Трънско или Шон- 
| ско въстание. Въстанието е вдигнато след освобождението 
| на Пирот в село Врабча, Трънско,
I На мястото

тапс на българските традиции в Босилеград- учениците, поради направеното арестуване, 
ско. назията бързо бяха проведени младежки събрания, с

учаегието иа членове от околийското ръкводство. 
Според изказванията на едни от тях, във Враня 

тях, една сутрин през учебната 1946/47 г., преди трябвало да се проведат някакви разпити и слсд това 
да започнат часовете, в гимназията се пронесс тримата преподаватели щели нак да сс върнат в гим- 
мълва че са арестувани преподавателите Асен назията, за да продължат работата си. Обаче, покрай

След такива и подобни обвинения срещуна 18 декември 1877 г. 
сега съществува паметна плоча. Само за едиа

I седмица въстанието се разширило в Трънско н Брезпшпко, 
I а йод оръжие са били над 6000 въстаници. След сключва

нето на примирие между Русия и Турция Симо Соколов 
отиш ъл с въстаниците в Македония, където се борели все 

! до средата на юни 1878 г., когато били разбити от скоп-

Стамболийски, Димитър Цеков и Лазар Стап- тези успокояващи осведомения, имаше и твърде ос- 
чев. Мълвата предизвика напрежение, особено ТРИ обвинения, че тримата преподаватели но-малко

си гледали работата в гимназията, а повече се залн-сред учениците, на които тримата преподава
тели бяха класни наставници. След като 
звънецът призова учениците да влязат в учеб
ните стаи, дежурните ученици застанаха пред

мавали с политика; чс всички, конто нравят нещо 
подобно, щели далече но-зле да минат от тях...

След станалото събитие Гергинов и неговите
ските турци.

4. Гъст иа Соколов ие е бил Тодор от Погапово, а ав
стрийският оръжеец майстор Иозеф Халупа, който след 

I Руско-турската война се преселил в Пирот. Дъщеря му 
Жозефииа, католичка, променила вероизповеданието и 
името си и станала православна християнка София. Със 
Симо Соколов се оженили през 1883 г. и имали 5 деца. 
Преди това Соколов имал голяма любов и син Александър 

; с една македонка.Този син от една година отгледала и не го 
‘ делила от своите деца мащехата му София.

съмишленици - под ържани от факторите на могьщс- 
пратите, следейки кога преподавателите ще се с |,1ш сс ПЪЗПШГШаха от П„ДС1ШИ1„ позиции в околии- 
покажат в коридора, за да предупредят класа, 
чс преподавателят иде и да го посрещнат в

■

ското р ъководстно. Между другото, за кратко време 
мнозина от фамилията иа Стояпчо се намериха в 
ръководствата на политическите и обществени ор-п ълна тишина и със ставане па крака.

Дока го другите преподаватели излязоха от ганизации и в структурите на властта, единствен при- 
учитслската стая, отивайки на час, от споменатата МСр тогава не само в Босилеград, 
тройка шгкой не сс показа в коридора с дневник, Противоположно па тези позиции и дръзкото 
което потвърди точността на пренеслата сс мълва. бюрократнчсско поведение иа въпросната камар- 

Колкото си спомням нашата паралелка първия „ла, в незавидна ситуация сс намериха всички мла- 
прп Лазар Станчев. Вместо него дСжи и преподаватели, които отказаха да се хванат

воденото от Гергинов хоро, а някои бяха
5. След войната Симо Соколов е бил адвокат, народен 

I представител (депутат) в Обикновеиото Народно събра- 
сгроител-предприемач. За царибродчапи е интересно 

сведението, че той е закупил няколко декара имот около 
гарата в Цариброд, 5 декара дъбова гора над града 
голяма жилищна щрада.

час имаше химия
дойде директорът на гимназията Никола Йорданов, 
също химик, който пи каза, чс преподавателят принудени да отидат през границата, да продължат 
Станчев отсъствува, та той го замества. Четвъртия образованието си в България и да намерят спасение 

Стамболийски, който ни беше и от диктаторското тормозено па окрилените власто-

във
ние и

! и една 
предприемач е строил 

жн линията. Пос-

час имахме при
наставник, но пито той дойде, пито друг ирс- дръжцн.Като

гарата в Цариброд, училището 
троил е образцово стопанство за 
майки, кокошки и патици. След преселването му в София в 
Цариброд са живели брат му Яначко и баща му.

Симо Соколов е починал и София

класен
Много по-късно, слсд редица събития и кора

бокрушения па политическата и обществената
подавател вместо него. Не мина много от заночва-

гнмназ-
и част от

него на часа, при нас дойде секретарят на 
пята, който пи съобщи, че няма да имаме час и да си сцена, узнахме, чс тогава Гергинов с неговата камар-

бил считан за стабилизиращ фактор в околията,

отглеждане на свине—

отиваме, но да не нравим гюрултия из коридора и да 
не се задържаме и училищния двор, за да не пречим

пла
та затова сс възползвал от решаващата нодържка. 
Обаче този ” стабилизиращ фактор” 1948 год. сена другите.

Излязохме па групи, без да нравим шум, отивайки намери на страната на Сталин, защото само на 
к ъм моста, н си приказнамс за нашия класен - защо е страна видял единствената гаранция за запазване иа 
арестуван и кога ще го нусна г от В ътрешното, своите властолюбиви амбиции. Парадоксът да станс 

стигнаха до моста, двама ии-комичен, същите фактори, които но-рано нро-

Воеиодата-капитан
па 29 април 1918 г.

тази
Цветко Иванов

Когато нрсднтис групи
милиционери ги спряха - тук да чакат. Тона предат- тежираха Гергинов, слсд 1948 год. сс намериха в си- 
ника любопитство сред изостаналите назад ученици, туация и с оръжие да се борят про гни същите тези

протежета. Докато несигурните и подозрени 
съмишленици па В. Дукатски и през 1948 год.

та и те поб ързаха да стигнат при моста.
Обаче преди те да стигнат, но долната улица к ъм

Гуйчик се показаха нашите трима нрено- останаха с народа ог този Край, за да делят

спои

с НСГО 11чешма та на
даватсли, с пърлиш ръце назад, конвоирани о т мили- зло, и добро.

Не мина много, конвоираните излязоха на Много събития от тези години отшумяха заедно 
отивайки к ъм Воденици. Онези ученици, с црсмсто, а народ ът забрави техните нротагоииеги,

останаха никакпй добри дела.

пионери.
завоя,
които първи ги видяха, започнаха да им махат с р ъце защото след
и да ги поздравяват отсреща. 11онсжс р ъце те на арес- Обаче като последица от тогавашното разцепление 
тупаните преподаватели бяха вързани, те не можаха 

конто им махат с

тях не

и околийското ръководство, остана една нодмолна 
рак-рана, която ту зацеряна, ту о тново се разбух

сили в нашия край,
< якада отговорят па споите ученици, 

ръце и стегнати сърца, със сълзи 
Лазар Станчев вървеше от ляната страна, откъм 

че няколко пъти ни климна с глина

и очите. Тъй като н разедннипа ръководещите
години наред спъва стабилизирането на ик- 

н развитието на инфраструктурата 
Босшлсградско, а това доведе до масона миграция и 

на много села и този край.

което 
ономшката в

реката, видяхме,
- и този нът с усмивка па лицето, израз иа неговата

до ошустииаисто
Обаче за голямо щастие на народа

поколения босилсградската гимназия 
надделява всички бедствия, да ги над-

голяма добродушносг и жизненост.
11оиеже т огава новата иародооснободитслнаI 

ст И Босилеград не разполагаше с полицейска ”ма- драстнащитс 
рица”, пито имаше джинове ( и п ървенците иа пла- успяваше да

п ътуваха до Бладичин хан или Иранска баня, могна и да дава зрели плодове, отхрапени от грнжли-
най- наттм и добросьвссгна рт.ка на толкова самоотвср- 

нренодаватсли, между тях и тримата нро- 
Издигнатия от тях факел на знания, просвета 

поемаха го нови поколения, иродължапай- 
оназпайки

и на поила-

"ПОКАЗАТЕЛЕН”
ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ стта

най-близките жи гари, иа коне), арестуваните
биваха конвоирани до Браня пеша. Благода- жени 

ренис на това обстоятелство, хората можеха да сле- гонени, 
пят кога апсстуваните биват закарвани до Браня за „ кулиура
л 1 ки да» го развиват и усьньршенстнуват,

на самобитност иа българската иа-

особеноизточната сграна, 
се отбият и 1'радц» им>м като 

се върви за

и Димитромряд от
биха искали да

се питат

честоПристига! пити 
тези, които за връв път

знак, вероятно
Димитров! радиан”

гой показва накъде

накъде
ТОГИ пъте-този когато видят

върви Димитровград.
един болт,

ви,дяз
Димитровград, 
показател, капват, чс

нз.к, провеждане на следствието.
А рссту нането на тримата преподавател и от гнм- духовния олтар 

назията получи негативен отзвук не само и града, но родшост и Босилеградско. 
и и селата, особено между родителите на учениците.

е да се арест .у пат и

самокой да сложитолкова ли няма 
пътния знак /Както и да е, но - Счч«» - Мило ПрмсойскиАТ.за да поправи За народната логика нормално
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остана зашеметена и стъпи
сана. Така и не се разбра за 
какво бяха изстрелите.

Но бягството и укри
пленниците в "Циган-СПАСЯВАНЕ НА ПЛЕННИЦИТЕ ване-

то на 
ска 
етап от

ижа" беше само първият 
спасяването им. От- 
трябваше да бъдат

наши земляци отгова идеята или общата си
туация я подсказваше, за
почна тихо от ухо на ухо да

скачаха
околните села, от пиротски- ТуК те 
те села, от далечни краища. прехвърлени през жп пре-
Иезабравими ще останат леза и укрити в плевника на 
моментите, когато избягаха Стоя„ Пуцин на около стот- 
нашите съселяни: Бойчо Ла- ина метра от кантона. Пре- 
зин, Васил Колин, Борис Ан- ХВЪрЛянето също беше твъ- 
гелакин, Асен Ценов, Асен рде рисковано, макар че 
Станков... Какво себеотри- ставаше когато пленниче- 
цание от близките и съселя
ните на тези хора! Спасява- 

беше акт, изискващ 
бе-

мент шосето започна 
да се запълва с хора, 
които наближаваха и
ставаха все по-голяма и се предава инструкцията на 
по-голяма колона. На- другия ден да се съберем с 

събралата се маса жени и хляб, вода и стари дрехи, 
деца се развълнува, край Така на другия ден замина- 
нея вече минаваха хора във хме отново с Киро, който в 
военни униформи - нещаст- торбичка носеше парчета 
ни, изтерзани, със застина- черен хляб и добре свит, 
ли, преживели ужас очи. превързан с канап стар яму- 
Висши офицери със стичащи рлук, а аз носех стара оръ- 
се по бузите сълзи оглавя- фана кошничка с няколко 
ваха колоната, зад тях по-

Няколко дни след воен
ните сражения и бързото 
нахлуване на фашистката 
военна армада през Цари
брод на запад, една вечер в 
махалите на Горна Лукови
ца се пронесоха слухове, че 
по магистралното шосе от
към Пирот преминала мно
гохилядна колона от плене
ни югославски войници и 
заминала 
Обяснено беше, че немците 

пленниците

колони отминаваха,ските
понеже по шосето постоян
но минаваха немски мото-нето

смелост, граничеща с ризирани части, а по жп ли
нията вагонетки с войници и 
материали за възстановява
не на взривените железни 
мостове. С тази рискована 
задача бяха се заели лука- 
вишките 14-15-годишни ма
лчугани. Те завеждаха пле
нниците в плевника, тук ги 
преобличаха, те върщаха 
вече използваните цивилни 
дрехи за нови пленници от 
мазето. С чувствието на гор
дост ще спомена имената на 
тези храбри момчета: Ми- 
лован Стоянов-Боби, Йор
дан Арсин, Тимчо Вецков, 
Данчо Ценев, Любчо Крум- 
ски, Спасен Вацин, Обрад 
Дойчинов, Киро Лазин, Ан
гел Костадинов...

И така, благодарение на 
сърдечната любов към хо-

т '“'--Удредени по чинове коман
дири, а след тях плътна без
крайна войнишка маса. Из
тощени, гладни, брадясали, 
с протегнати ръце за парче 
хляб и глътка пода. Гледа- 
хме ги зашеметени с насъл
зени очи. Жените започна
ха гласно да ридаят. Имаше 
и ранени с превръзки, бин
товани ръце, с увиснали ръ
кави, придържани от свои 
военни другари.

Съпровождащите плен-

0
България. вкъм т .■*

ШЙ8
ШШтя

' съпровождат 
пеша, понеже мостовете на 
жп линията били разруше
ни и движението на влак
овете е спряно. В Бългаерия 
с влакове ги прехвъряли пр
ез Дунав в Румъния и по- 
нататък през Унгария за Ге
рмания.

На другия ден още от ра
нна сутрин групи жени и де
ца от махалите се отпра
вяха към Долна Лукавица, 
към жп прелеза на Лукави- 
шкия кантон. Повечето от 
тях имаха близки на фронта 
и се надяваха, че ще узнаят 
нещо за тях. В една такава 
група попаднахме с моя съ
сед Киро, който имаше три
ма братя в югославската во
йска и нямаше никаква вест 
от тях. При кантона жп ли
нията и магистралното шосе 
съвсем се доближават, а ме
жду тях и отклонението за 
Долна Лукавица се намира
ше една стара къща, пущи
нак, без врати и прозорци, с 
малък двор и мазе. Тук при 
"Циганска ижа", както хо
рата наричаха къщата, по 
шосето вече се беше насъб
рала внушителна група же
ни и деца. Техните загриже- 
ни погледи бяха отправени 
на запад към Желюша, от- 
където се очакваха пленни- 
ческите колони. В един мо-

т4 -ч ь
Ш...Л \
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ническата колона немски
войници се движеха с вело- жл#])
сипеди, въоръжени с шмай- 
сери, стоманени каски на 
главите и електрически фе
нерчета на гърдите. Строги и 
мълчаливи, бавно въртяха 
педалите.

Вглеждахме се във вой
нишките редици и търсехме 
наши земляци. Някои се 
обаждаха, казваха им име
ната и родните села. Оба
диха се някои и от пирот- 
ските села, а ние се стреме- 
хме да запомним поръчките 
им. Нашенци не се обадиха 
този ден.

По едно време се появи и 
дядо Савко от Лукавица - 
възрастен беден човек, пре
живял в окопите Първата 
световна война, видял мно
го мъки и неволи. Тихичко 
ни съветваше какво да пра
вим, как да се държим, за 
да не предизвикаме немс
ката охрана. Дали беше не-

Спасителният пункт "Циганска ижа" при Лукавишкия кантон

парчета царевичен хляб - 
морузница.

Започнаха бегства от ко
лоната. В удобен момент 
пленникът скачаше в тълпа
та, която го поглъщаше, 
хвърляше върху него циви
лна дреха и след секунди го 
вкарваше в мазето на "Ци
ганска ижа”.

Там вече беше съответно 
обработван, за да заприли
ча на бедно облечен, неви
нен селянин. Тук той оста
ваше до изтеглянето на ко
лоната. Най-рисковната ра
бота - първото съприкосно
вение с беглеца приемаха 
жените. Те най-добре пре
даваха парчетата хляб на 
пленниците, те майсторски 
държеха свити старите ци
вилни дрехи, те най-добре 
преобличаха. От колоните

зумие. Каква смелост, до
стойна за почит и прекло
нение, прояви обикновена
та селска девойка Даринка рата, към своите съселяни в 
Герина, поемайки в прегьр- условията на едно жестоко 
дките си Асен Станков и хвъ
рляйки му дреха на гла- Лукавица, подлагайки на

риск собствения си живот,

време, жените и децата от

вата. Това стана в момента, 
когато немският войник бе- списаха от пленничество
ше съвсем близо.

Един ден настана сумато- след това при своите майки, 
ха, и сериозна тревога. В съпруги и деца.

Нека да не забравим ник- 
ници, за които нямаше ци- ога този героичен жест на 
вилни дрехи. Към прозор- нашите лукавчанки, но и на 
ците и вратата беше заета- желюшанки, понеже по-къ- 
нала плътна група жени, за- сно разбрахме, че подобна 
тулвайки отворите, за да не акция имало и при Карака- 
се види какво става вътре, шево в съседното село Жел- 
Три последователни пушеч- юша. 
ни изстрела на около 150 
метара от разрушената во
дна кула при жп гарата пре
дизвикаха тревога. Тълпата

стотици хора, завърнали се

мазето имаше доста плен-

- Край -

Ранко Соколов

Водоравно: 1. Името на актрисата Бегович. 4. Място за
действие в цирк (мн.ч.). 8. Столицата па Гана. И. Възвишение
в Израел. 13. Женско име. 15. 15 и 3 буква в азбуката. 16. Името 
на баскетболиста Биърд. 18. Фабрика за селскостопанска ме
ханизация от Белград. 19. Инициалите на историка Екмеджич. 
20. Река в Африка. 22. Нация (син.). 24. Авторът на ” Илияда”. 
26. Чуждестранно мъжко име. 28. Предупреждения, знаци. 29. 
Вид твърда изкуствена смола. 31. Град в Х.ърватия. 32. Тънка
нодш равка. 34. Река във Франция. 35. .Впрегнато рогато 
животно. 36. Английско име. 38. 22 и 5 буква в азбуката. 39. 
Ник Нолт. 40. Столицата на Гвинея. 43. Названието на
италианската държавна телевизия. 44. Град в Северен Ирак. 
45. Дебел книжен лист.

Отвесно: 1. Името ,1а белградския театрален режисьор 
Савнн. 2. Журналисти (син.). 3. Името на някогашния мафиот
Капоне. 4. Генералният секретар па ООН Кофи. 5. Водач 
емиратство. 6. Един предлог. 7. Химически елемент. 8. Испан
ско мъжко име. 9. II и 1 буква в азбуката. 10. Един 
12. 1 н 12

на
42&

континент. 43пуква в азоуката. 14. Инициалите на актрисата 
Мнхич. 17. Алкохолно питие. 19. Съгласна и гласна буква 21 
Изобразителни (сръб.). 23. Част от каруца. 25. Минерал е 
яркозелен цвят. 27. Черковен закон. 29. Черен пипер (сръб.). 
30.1 рад във Франция. 33. Мъжка рожба.; 34. Област в Хърва- 
тия. 36. Грамадна неотровна змия. 37. Политура (син.). 40 
Ксвнн Костмер. 41. Радой Ралин. 42. Река

44 45
36

РЕШЕНИЕ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА 107

15 Масив. 17. Оса. 18. КРа„че. 20. Око. 22. 
Авария. 39. Рак. 41. Чин. 42. Сак. 43. Грац. 45. Имане. 47. ОР.Тв! Бодл.ъ 49. ТнроГ.' ^ И""' 36'

в Австрия и Гер
мания.
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16 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПИРОТСКА 

ОКРЪЖНА ЛИГА
Неотдавна Марио Огаи- 

ров, член на димитровград
ския клуб но ветроходство 

Соларис”, участва на със
тезание в тази дисциплина в 
Кипър и спечели трето място 
в кат егорията ”оптимцст”. В 
състсзатшето участваха 06111,0 
15 състезатели о г Кипър, Бъ
лгария и нашата страна.

Марио Ставров иребива- 
1.0 дни в Ларнака благода

рение на сътрудничеството, 
което ” Соларис” 
Българския национален съ
юз но ветроходство и стсйлиг 
клуба ” Никозия”.

Както разбрахме, след 
Кипър перспективи пят дими
тровградски ветроходен ще 
се подготвя в езерото ” Ис
кър” недалеч от Самоков. 
Пред Ставров са още редица

На 13 анрил в спортния център ”Плрк” в Димитровград се проведе 
дванадесетият пореден крос на РТС за ”Гран при па Радио Белград” 
йод мотото ”Сърбия тича”. Проведоха се 24 надбягвания на разл|рши 
разстояния

ЖЕЛЮШАНИ СИГУРНИ1 ФК "Желюша” - ФК "Напредък" (Извор) 4 : 0 (3 : 0) за различните категории учаегници. Ог основното 
училище и гимназията се включиха около 1000 ученика Класиралите 
се на п ървите гри места от всички категории иолушха дипломи от РГС 
и враното да участват и кроса на 21 април и Срсмска Митрошща. 
Организатори на

Димитровград,. !4 анрал 2002 г. СЦ "Парк”, зрители - окото т<Ю 
1ерсн ьт - тревист. Времето - дъждовно. Главен рефер: Милан 

ръсгич о, Пирот (8). 1 олмайстори - Крумов и 10, Раи,елов в 35, 11. 
Косюв в 41 в 1 рамков в 56 минута. Картони
е и Желюша”: Стонцев , И. Георгиев 8, Глигоров 7. Пошковвч 7.
5, Крумов 7. 5, Стефанов 7, Трвчков 7, П. Костов 7. 5 (Тозев 7), Рав. слов 
Ь, I . 1 соргвсв 7 «Бешков -) в Гогов 7 (Борисов ).

Желюшани

К]юса бяха Спортния! съюз на Димитровград и Мин
истерството на просветата и спорта на Сърбия.

Ето и победилите ученички и ученици но класове в гимназията:
Първи клас: Мелита Цветова и Един Баншч;' изори клас - Ивана 

Владимирова и Боян Кръстев; трети клас - Катерина Рапгелона и 
Владимир Бончев; четвърти клас - Мая Миланова и Ненад Матов.

В основното учшпнце победители но класове са:
Първи клас: Пена Иванова и аидрия Златкович; втори клас Пена 

Димитрова и Дарко Милев; трети клас - Андреа Тодорова и стегнал 
Николов; четвърти клас - Лидрнала Герова и немаия Иовакович; пети 

Емилия Иванова и Горан Делчев; шести клас - Мая лакич и 
Марко Кодов; ссдми клас - Марина Дончева и джордже Гогов и осми 
клас - Данна Симов:! и Златан Марков.

нямаше.
ФК

на

спечелиха още една среща и сега са убедително |П.раи 
във временното подреждане.

I! събота на 20 април ще се играе дерби срещата 
стно. Же пошаин гостуват и Суково, къдсто 

Иерма . Ако ФК ” Желюша”

установи е

на цялото пърисн- 
гн посреща силиият отбор 

спечели и лози мач, има големипа
шансове да бъде п ървенец. клас -

22 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ Д. С.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
КАТЕГОРИЧНИ

На 20 април 2002 година се навършват 6 ТЪЖНИ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашия мил и непрежалимсъстезания.

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ 
от Босилеград1 ФК “Балкански" - ФК "Долевац" 3 : 0 (1 : 0) СТРЕЛБА На тази дата в 11,30 часа на босиле- 

градските гробища ще дадем панихида. 
Каним роднини, приятели и близки да 
ни придружат.

Времето минава, но няма забрава за 
достойните дела, добродетелите и 
човещината ти. Поклон пред вечната ти 
и светла памет.

Димитровград, 13 април 2002 г. СЦ ’Парк”, зрители — около 600. 
Теренът — тревист и мек. Времето — дъждовно. Главен рс<|>ер — Деян 
Гадулович от 11иш (8). 1 олмаистори — Георгиев в 13 (от дузпа), Гюров 
в 48 (също от дузпа) и В. Пейчев в 84 минута. Жълти картони: В. Пейчев 
и Панайотови1! от ” Балкански”, а М. Жнвкович, Лазим и Киеженич от 
”Долевац”. Червен картон - Киеженич от Долевац в 43 минута.

ФК "Балкански”: Соколов - , Георгиев 7 (Стойчев 6, 5), Стоянов 
7, В. Пейчев 7. 5, Марков 7. 5, М. Пейчев 7, Гюров 7. 5, Паиайотович 6. 
5, (Е. Иванов -), Станков 7. 5, Васов 7, Б. Иванов 6 (Ценков - ).

”Долевац” се оказа сериозен противник, но футболистите на ” Бал
кански” лишаха и лова препятствие.

Главният съдия Радулович свиреше твърде коректно. Дузпите за 
” Балкански” бяха чисти като сълза В 43 .минута Радулович съвсем 
оправдано отстрани футболиста на гостите Кнежевнч и за тона свое 
решение бе награден е аплодисменти от публиката -

Класираха се 
и пионерите, 
ш пионерисите

11а 13 и 14 анрил и Младеновци 
се проведе републиканско първе
нство по стрелба със серийна въз
душна пушка за младши катего
рии, и което участваха и члено
вете па СК ” Граничар” от Димит
ровград.

В категорията до 14 години ди
митровградските малди сгрелцн 
спечелиха 10 мясго е 519 кръга, от 
учаешщите 28 отбора В индиви
дуалното класиране Сипела Денк
ови зае 24 място, Ина Симеонова 
беше 35-та, а Андрняна Найдено
ва - 54-та. Както отборът, така и

Семейство Захариеви

СКРЪБНА ВЕСТ
На 13 април 2002 г., след кратко и 

тежко боледуване, на 64-годишна въз
раст почина нашата мила и непрежа-

ИВАНКА И. ГЮРОВА 
по баща ГИГОВА

ФИНАЛЕН МАЧ ЗА ЮГОКУПАТА НА ТЕРИ
ТОРИЯТА НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

Благодарим на всички роднини и 
приятели, които ни изказаха своите иск- 
рени съболезнования.

СЪДИЯТА РАЗВАЛИ ФИНАЛА Семейство Гюрови
трите състезателки се калсираха 
за съюзното първенство, което 
ще се проведе на 20 и 21 април 
също и Младенонац.

Пионерите също се класираха 
отборно и индивидуално. Сред 43 
отбора и около 200 състезатели те 
спечелиха 27 място. Ненад Стал-

Благодарим за всичко на нашата 
скъпа шуренайка,снаха и вуйна

ИВАНКА-ВАНА ГЮРОВА 
съпруга на покойния Кръста 

Ветеринара
Вечна слава! Почивай в мир!

Семействата Еленкови от Димитровград 
и Кпадово

ФК "Йединство" - ФК "Балкански" - мачът прекъснат в 37 
минута при резултат 2 : 0 за домакините.

Бела паланка, 10 април 2002 г. Игрището край Баиьнца Зрители - 
около 200. Теренът - тревист, но размекнат. Премети - дъждовно и 
студено. Главен съдия - Джордже Петкшшч от Пирот (4). Голмайстори 
- II. Вельковпч в 26 и Касумович и 28 минута 'К апи картони - Стопч 
от ”Йединство” и Раи,елов от "Балкански”. Червен картон - Мето,,
от "Балкански”. „

ФК "Балкански” игра в следния състав: Соколов, Стойчев, Мигни, 
В. Пейчев, Георгиев, М. Нейчев, Гюров, Ианайот.шич, 1'аше.н.ц С.

чев, Деян Кръстен и Бобаи Кр-ь- 
и на Съюзнотосте» ще участват 

(гърисислю.

На 24 април 2002 година 
се навършват 40 ДНИ 
ъртга на нашия непрежа
лим съпруг и баща

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 април т.г. се навършиха ТРИ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
добра и непрежалима майка, съпруга и 
баба

Басов и Б. Иванов.
Съдията Джордже Петкович от Пирот напрани

наказа червен картон на
неговите съиграчи възразяваха срещу 

обичайна гледка на

от см-скандал, тъй като 
Митон. Митон

в 37 минута заради псувни
веднага напусна терена, докато

в крайна сметка е исъдийското решение, което
нашите терени. И котето се очакван,е съдията и делега.ь, ма а ДЛ 
възстановят ред, те след веч минути обявиха, че срещата се прекося. 
Да отбележим,'че ми мача ас бе регистрираш, присъствие иа <М««УР-»-

Комисарят за със,съшия в Нирозека окръжна ....... ... п»
е 3, а треньора па "Балкански” Пои.ищ Ллсксои е 4 мача. Предсе

дателят па ” Балкански” Йоваи Ружнч 
Мачът мсж,ту ”Йединство и 

служебен резултат 3 : 0 за

ЛЮБИНКА БОЙКОВА 
(1947 - 1999) 

от село Градинье
Неочакваната ти смърт ни причини 

болка. Много те обичахме.-,1Р\ '.Ш1м голяма
Страдаме затова, че неси край нас. 
Вечно ще те помним.

го в фсдуирежденис. 
Балкански” бе регистриран със

мина е 1

На 22 април ще излезем на гробищата в село Градинье и 
ще положим 
близки и приятели да ни придружат.

Опочолони: съпруг Васил, дъщери Ворица иНаташа, зет 
Сърбислав, внучка Мария и многобройни роднини

бслоналаичанитс.
цветя върху нейния вечен дом. Каним роднини,Д. е.

СЛАВЕ БОЖИЛОВ 
от ДукатМладост ' загуби в Бело поле

"Младост” II неделя зшуби е <кЗ 
на футболното първенство на

На тази дата в 11 часа на 
гробищата в Дукат ще да
дем панихида. Каним род
нини, приятели и близки да 
ни придружат.

Времето минава, но мъ
ката по теб не намалява. Тв
оята човещина и трудолю
бие са светъл пример и на- 

гордост. Поклон пред

Босилсградският футболен отбор 
ог "Челик” и Бело поле в рамките 
Пчпнски окръг.

След края на първото 
домакините. През второто полувреме 
е футболист 
защитник

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 април 2002 г. се навършиха 10 

ГОДИНИ от смъртта на

ИВАН ИВАНОВ-ВАНЧА 
СЛИВНИЧКИ от Цариброд
Отлетяха десет години от физическа

та ти кончина, но твоят лик и твоят дух 
винаги ще обитават в нашите сърца и 
нашите спомени.

Съпруга Нада, синопо Димитър и Асон 
със семействата си

бе 1:0 в полза иа 
останаха

полувреме резултатът 
-з па мача 
- играта напусна

Йордан Глигоров, на кг,гот» ст.днзгга 
Скоро след гова "Челик о|бсляъ1 и кг ^ нпнадснис.
продължение домакините „ Яосишградскптс футбопнети

.......С: продължават да заема, .............
«Челик” е но 27 точки.

”Чуко»ац <>г едиоимен-

босилеградчани
босилсградският

по-малко на терена показа черней картон.
н последнотоси юл, а

ша
светлата ти памет.изн- 

място ниБ пролетния 
граха три мача, след
таблицата, зас.що е тима на |Я1

"Младост” иде бъде дом.жип

Опочолони: съпруга 
Цветанка и доца Коцо, 
Калинка и Виданка със 

сомойстоата си
Б неделя 

•юто иранско К. В.село.
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Перица
ИЛИЕВ - Перо

_____ 9\ ОПАКО ВРЕМЕ
Запе ме оиядъи унукат: й «обпе
-Дело, коджа пути си ми помогпул, ама са I ребе добре 

, а се^размислиш. Имамо за домашно да „апишемо за 
' феномените на времето .

- За кво?! - зи пу я.
-За"Феномените на времето"! - изока унукат по-силно 

I ти си Л1ИСЛИ недочувуйем.
- Що ми подокуйеш, бре сине, чуйем те я, ама те не 

избирам. Кви сутия веномени?
Унукат се мисли, мисли, па рече:
- Па това ти йе, дедо, нещо кико ти се 

вечимка и май че дойде, а оно свийе мечава
надаш на убаво

реме, еве
;ико у януари! Ете това йе феномен...

това йе лъсна работа. Щом знайеш да- У-у-у, па 
>азличаваш времето -

- Чекай дедо, я могу да различавам 
1е убаво време, видим кига пада сиег, кига дъж или слана, 
:ига йе мъгла, има ли сприя, мечава или йе меко, жешко.
ова свак човек види...
- Нищо по-лъсио! Узни калеидарат и гледай: 'гребе ли 

г тия месец да йе това що ти кажеш. Нейе редно усред 
иму да буде лето или у сред лето да пада сиег... Или забере 

къж па с неделье дъж и студ... За текова време народаг 
1е казал "зайнат време"...

- Л значи инатьт йе причината! - зарадува се унукат. 
-1ийе баш требе да напишемо защо се являю фено-

нема по-лъсно...
кига йе лошо, а кига

ЖЕНСКЬИ КЬОТЕК т
Нели една пролет, ка я бс проникнал како 

оскубано петле и ка си мислеше дека съм папал Бога шкаро 
за брадата а оно било млого 'но-ниско, 'нане ме да заплита 
иръбонуцо да си опитам мущпната. Бе нозачул дека язик. Че реч- 
една нозасгарсла мома била млого добродушна и 
милостини, га реши пръио при нея да си видим

видо дека смс- 
ночна

сш не е земя пиян, а преплита подзе како малечко
ждрсбс. Зема празното шише и пояде да го наточи у 
зсмиико, ама се некако занесе и теше да се ненлощи

лените.
- Инатьт, сине, ина'гът. Страшан йе инатът и на вре- 

лето, и на човеците...
- А откуде иде он, дедо? Можеш ли това да .ми кажеш?
- Това йе млого по-тешко! Сречал съм я млого 

4наджийе, млого народ йе изел инатът, напраил йе 
олеме пакости и поразийе, ама куде му йе баш коренът 
1е могу да разберем.

- Алт чекай, дедо, оратимо за времето, а не за човеците. 
^1ене йе инатът на човеците ясън...

- Айде-де!
- Па еве онядън се бемо събрали на ливадкуту и ритамо 

гопку. Я търчим навам-натам, а йедън що йе с мене нече 
\а ми подаде топкуту. "Дай топкуту! Подавай бре!", окам 
4, а он.ме само изгледа кико крава мъртво теле или ич не 
ле погледжуйе и си рита пред ньега. Е тъгай пуче нещо 
у мене, требе да йе инатьт, залете се, съплето га, узе 
гопкуту под мишку и реко: "Доста йе за дънъска!" Бре 
лолише ме другаре, обещаваше това и онова, претише 
ми накраят, ама моят инат се запел кико магаре на мое 
л ми шъпче: "Не попущай! Ако съга попущиш, че те 
сматраю за слабака!" И я не попущи.

- Оче-оче, лоша и опака работа йе инатьт...
- Добре, ама кико времето може да се инати, нали нейе 

човек?

срсчита. Зитско я еднъш с овцнгс у една падина, 
поседемс, подумаме си и я почна да я закачам. Ама назсми ако се не беше папал за назуката на една 
нещо слабо ми нойде работата. Дете, вика она, май и ливрсста невеста! Леле боже, ка пукна онаи шамар!

връви но нут. Е, са че ти покажем дека Одсята нзеча, а ние се замръзваме на место. Ама му
го не залепи линрестата невеста. Иръза му го не
говата жена! Ка се носвести он нойде да я склъца

се от мене и си
не съм дете - ядоса се я и почна да я сецам накъде
гръмако. Я тегльим напред, она се кьсси надзат... не 
мого да я мръднем от местото! Реко ти, вика она, да како чина, ама она му залепи друг шамар, та му се шия 
се не закачаш с мене, отн че нансм да те одерем от усука и очи му дойдова над гръбииа! И са се чудим 
кьотск. А-а, нема да ме уплашиш - уш се не боим, ама како му не отпадна глава. Смсшкаро се скльока доле, 
почна да олаблям. Она се измъкна и ми рече: Да ти 
каже нещо кака ти - тая работа само'с колай бива.

а друслстината го гняса с пссници и рита с подзе, та 
земята нод него плаче! Бис, пъшка и му чати конско 

Ако заннеш како натурица, че изедеш жснскьи евангелие. Ела, вика, да ти я дадсм спека да сиснсш. 
кьотек. А кого жена не е била и свиня цепила, тай Море убаво ми вика бата Манасия муш ти потковуе

ливрсстата комшика, а я му не всруем. Браиьим те, 
от муи да те побраньим, викам он не е такъв, но ти 

и бата Манасио се пази да те не ноткоис тебе, кьорцитс 
нскакъв стар гьерманскьи венер и клец, клец, та на да ти не иснаднат. А оно моите очи били кьорцн. 
ссденкя при един смсшкар. При него ссзбпра големи Море пръво тебе да ти се нашясам, па да оскубем и 
салавантия, човеко дава люта рекьня и триста овая врайлетина... 
гонеткьи каже, та целко колибар се тресе от смеяньс.

Тека и почна седснкята. Моми, ср1ъсньс, невести, преко вратата да се спашава. По нея и ние нададомс 
мужйе, старци, баби - нуна одся народ. Домачино беганье, оти не се знае кого че нрочеша у ядовете 
синус рекьня и казус смсшкьи, седеикярстс ннйът и нопилнслата домачинка! 
се ребстат, нре гичаят се кой кому да тури но-голема 
трътка или опашка. Цела ургула! По едно време

НН1ЦО не знае...
И ге си пскарам век без да видим това чудо, ако 

зимускьс не бе зсмал една сироварска тяга

Како она рече това, ливрсстата невеста литна

Новко Плочкьи

- Да йе човек - нейе! Ама сигурно има некой 1цо га 
прайи тека...

- Па кой йе, дедо, само това ми кажи и готови смо...
- Нине, сине, по-рамо думайемо "тека оче Бог..." После

АСЕН

/4игл мет*
рекоше нема Бог, ама има Природа... Е, са кажу има и Бог 
и Природа... Ако су се они там ейединили да ни пази бог!

- Чекай, дедо, не разбирам кико су се ейединили?
- Па това значи кига йедъният се одобровольи, при 

друготога може да дойде Инатът. Затова че йе

/

и слънце
и сиег усред лето, а у януари че буде кико у май... Че си 
караю инат йедън на другога... Също кико у йедну къщу: 
мужьт оче, жената нече, жената оче, мужът не може... 
Йедънх дърпа навам, друг натам...

- Не каже ли се това "опако време", дедо?
- Тека йе, сине, тека: ОПАКО ВРЕМЕ. А у опакото време 

бог да ни йе на помош!
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