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ШЕФЪТ НА ХЪРВАТСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПОСЕТИ БЕЛГРАД МИРОЛЮБ ЛАБУС ПРИКЛЮЧИ 

ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В САЩНАЧАЛО НА ДОБРОТО СЪСЕДСТВО "ХАГСКИЯТ КЛЮЧ 

ОТВАРЯ
ВАШИНГТОНСКИТЕ

ВРАТА

* Тонино Пицула и Горан Свиланович подписаха Протокол за уточняване 
линия и споразумение за културно-просветно сътрудничество

на граничната

Отношенията между Югос- нто обременяват двустранни- Пицула и Свиланович подпн- 
лавия и Хърватско напредват, те отношения - завръщането саха във вторник в Белград.
1 доложени са добри основи, от на бежанците в Хърватско н 
периода на нормализирането очертаването 
да се тръгне към установяване между двете държави, 
на добросъседски, а след това

Свиланович и Пицула под
писаха и споразумение за кул
турно-просветно сътрудниче
ство, а с югославския мин

на границата

Югославският вицепремиер Миролюб Лабус приключи няколкод
невния си престой във Вашингтон в добро настроение, защото събесед
ниците му от Международния валутен фонд, Световната банка и от 
американската администрация практически подкрепиха всички 
ключови искания, с които Лабус тръгна от Белград.

Става дума преди всичко за редица инициативи и проекти с 
жизненоважно значение за продължаване на икономическите и демок
ратически реформи в Сърбия и Чертна гора: нов тригодишен стенд-бай 
ангажимент на МВФ (с над 800 000 долара) и готовността на Световната 
банка да отпусне нови кредити на Сърбия и Черна гора и предстоящият 
договор с американското правителство за опрощаване на две трети от 
дълговете пи към Парижкия клуб.

Освен това Югославия настоява да получи статута ”най-облагоде- 
тслствана нация” в търговията с Щатите, да стане членка на Све-

Завърщането на бежанците 
не е политически въпрос, за- нстър на вътрешните работи 
Щото ние искаме до края на Зоран Живковнч хърватският 
2002 г. да се завърне нан-голям първи дипломат подписа спо- 
брой от тях, каза Пицула и до- годба за реадмненя.

и партньорски връзки - преце
ниха след срещата си във втор
ник в Белград първите дипло
мати Горан Свиланович и Тон-

ЮГОСЛАВИЯ И 
СЪСЕДИТЕ

ПРЕДСТОИ
ОЧЕРТАВАНЕ товпата търговска организация, като предварително се отмени 

блокадата, която па 31 март американският конгрес наложи срещу 
Сърбия.

За да заживее всичко това необходимо е югославските власти да
пълно и неотложно

НА
ГРАНИЦАТА 
МЕЖУ РМ И 

СРЮ

изпълнят отдавна известното условие 
сътрудничество с Международния трибунал в Хага.

Приключвайки посещението си във Вашингтон Лабус изрази оп
тимизъм, че много скоро в Белград ще заработи ”хагският ключ”, 
който ще доведе до необходимата ссртификация в Конгреса, а след това 
и до цялостното отваряне на вашингтонските врата.Наскоро ще започне 

демаркацията на 
македоно-югославската 
граница, съгласно 
разпоредбите от 
подписания миналата 
година и ратифициран 
Договор, потвърди в Скопие 
шефът на македонската 
част на смесената 
междудържавна комисия 
за очертаване на 
границата Драголюб 
Павловски.

Очертаването на 
държавната граница 
трябва да започне на 
тримеждието на 
Македония, Югославия и 
България, а македонската 
страна настоява началото 

тази важна работа да се 
отбележи и със среща на 
външните министри на 
трите страни - Слободан 
Чашуле, Горан Свиланович 
и Соломон Паси.

СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ГНИЛАНЕ
ШАМПАНСКО ЗА НОВОТО НАЧАЛО: Пицула и Свиланович см-д 

подписването на спогодбите ИМА И ПОВРЕДЕНИ
В сряда и 12 часа н 52 минути силно земетресение залюля 

Гнилаие и околността му. Според първите данни па сеизмолоз
ите магинтудата на труса в центъра е била 5,4 градуса по 
Рихтър или около 8 градуса по Меркалпм.

Агенциите съобщиха, че и Гнилаие е загинал едни човек, а 
сто дучн са повредени. 11а много сгради в южната част на 

Сърбия и в Севриа Македония се явили пукнатини, а в Гнилаие 
е паднал мннаретът на местната джамия.

След първия удар са последвали няколко по-слаби, което 
сеизмолозите тълкуват като успокояване на земните пластове.

Земетресението се почувства и в Боснлеградска община, но 
без но-ссрнозни последици.

бави, че правителството в За
греб иска тези хора да останат 
в Хърватско, което не е въз
можно без връщане на имуще
ството им.

ино Пицула.
” ни- 

отпо-
Нанредък не значи, че 

що не обременява тези 
щения”, уточни 
Свиланович на съвместната

министър

Според Свиланович най-го- 
лямо внимание в разговорите 
е посветено на очертаването 

границата в сектора ”се- 
бреме, вср” и на дилемата ”тери го- 

остен вън-

околопресконференция след разго
ворите е хърватския си коле
га, защото страданията през 
последните няколко години са на

наистина едно тежко
което се опитваме да премах- риалеп или сигурп 
нем, за да развиваме добри от- рос е Проплака . 
ношения и днес, и в бъдещето, хологически »!><><»■<;«;

можем да решим , каза гои.

Тона енси- 
ко йто

на

ПО ПОВОД ПЪРВИ МАЙ И ВЕЛИКДЕНпаПоради тона по време 
първата белградска среща 
двамата министри 
се разговаря за въпросите, ко-

Крачка напред към решава
нето на въпроса за границата е 
Протокола, който министрите

на
най-много ЦЯЛА СЕДМИЦА 

ПРАЗНИЦИПРЕМИЕРИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И НА СЪРБИЯ
СРЕЩА НА

'Заради първомайските празници н Великден в Сърбия няма да 
се работи шест дни - от ернда - 1 май до вторник - 7 май, заяви 
републиканският заместник-министър на труда Иебошна Милс-
тич.

ТОНИ БЛЕЪР ПОДКРЕПИ БЕЛГРАД
„сче няма бариери за ускоряването ма този процес, 
каза Джипджич и добави, че в получасовип разговор 
е премиера Пле-ьр изобщо пс бия споменат въпросът 
за сътрудничеството е Хагския трибунал.

беше открит Информа- 
съюз на Сърбия.

Блеър. Домакинът
в Белград

Празнични дни са сряда н четвъртък, когато се отбелязва 
Международния ден на труда, след конто идва Велики петък, който 
също е неработен. Не сс работи в събота н в неделя - 5 май, когато 
се пада Великден, така че този голям християнски празник що се 
празнува н п понеделник - (>май. Според православния 'кш«?пАар на 
6 май е Гергоиден, който е неподвижен празник.

Следователно първият работен ден след 30 април ще е вторник

паБлеър подкрепил стремежа 
за доближаването 

решаването па проблемите
помощ на

ни ДО 
във I! Лондон във вторник 

ционсп център ни Туристическия
Републиканският .. .......сър и„ търговията „ туризма
Слободии Милоеавленич изрази надеждата си, че ще 

пеликобритапците към

властит е
Свроиейския съюз, 
връзка с Космет и 
нашата страна.

- Поискахме до края на

обещал икономическа

годината Европейският 
за нашето приобщаване, 

пропее. След решава- 
между Сърбия и Черна гора

паее засили интересът 
нашите туристическида уточни условията мгпи.СЪЮЗ

за да можем да ускорим този
не то н а отношенията
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА ■

СТАРТИРА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА 

БИБЛИОТЕКА НА ПРОЕКТА "РАСТКО
п- * о-у'Ч * А т

ШИЙ
.дгл-г-

* Балканската културна мрежа е една от формулите за преодоляване на различията и мост за свързване на културите о а след магичната
цивилизационен кръг със световното цивилизационно наследство * Виртуалната библиотека "Растко-България ще бъде наи-о
* Библиотеките "Растко" и "Литернет" са полезно средство за повишаване на квалификацията на преподавателите по български е

” Растко-Бугарска”, който по нрсдиаритслна преценка ще 
бъде иай-обемиага библиотека след митичната. В подготовка 

” Полша” и ” Будишин” (за културата на

По иопод предстоящото стартиране па срт.бско-б'1Л- о(|)|Щ11алпати регистрация и поддържането на сайта, по 
горската библиотека и рамките па проекта ” Растко - 1>иб- гопня дизайн, адаптация на текстопете н тяхната подредба 
лпотека па сръбската култура в Интернет” на 24 май - са дело на Агенция ”Япус” - Белград и на Научното 
Денят на славянската просвета п култура, през 
две седмаци на работно посещение в Бинарни бе д-р Деян 
Лпдачпч 
кт.м

пе

са иоднроектите 
лужишките сърби).

Б ългарското присъствие в проекта 
в съвместното средище, което предстои да се открие на 24 
май - бзлгарски автори се срещат и в съдържанията на 
други издания, включени в матичната библиотека, както е 
поредицата списания ”Кодови словенских култура”, пос
ветена на духовната, основно народната култура на славял- 
ските народи. Български партньор па д-р Деян Лйдачич е 

Георги Чобанов, преподавател във Варненския сво
боден университет и в Шуменския университет. Заедно 

екип от сътрудници д-р Чобанов стартира преди 
вече от година виртуална библиотека Литернет (\у\у\у. БИ- 
егпеи>д), в която могат да се намерят интересни произ
ведения на съвременни автори, литературна критика, по
мощни материали за преподавателите но български език и 
литература, сбирки с тестове по български език, текстове 
на български класици, цели книги, като например нашу
мялата поради изключителното богатство от библиогра- 
<|хкл данни книга на покойния колсга-славист Величко То
доров ” Знам Ти аз тях! Сърбия и сърбите в бз>лгарската 
литература”.

Библиотеките ” Растко” и ”Литернет” са изключително

изминалите дружество за славянско творчество н култура - Белг рад.
Този проект е същевременно п експериментално сре- 

- директор па Института за народна книжовност дпще, за да може методологическпят и техническият опит, 
Народната библиотека в Белград и същевременно ръ- придобит от създателите му, да се приложи при конституи

ране па средищата па други страни, които са включени в 
тернет библиотека па сръбската култура, и наука. Д-р Балканската културна мрежа (тт.Ва1каш.пе1)^ През ав- 
Айдачич е същевременно ръководител на сръбско-украин
ската

” Растко” не е само

ководигел па митичния проект, т.е. па средищната нп-

густ 1995 година под патронажа па Правителството на Ре- 
п па срьбско-б|кЛгарската библиотека, конто са част публика Гърция па учртдителпа конференции на Балкан- 

от Проекта. По време па пребиваването си в Бинарни д-р ската културни мрежа в Солун се събират дейци на култу- 
Айдачнч се срещна с български колеги - университетски рата от Албания, Бинарни, Гърция, Македония, Румъния, 
преподаватели, научни работници към институтите па Словения, Сърбия и Турция. Предлага се ипфрасгрукту- 
БАП (балкапистн, етнографи, (|юлклорпсти, лагера- рата па бъдещата Балканска културна мрежа да се де- 
туроведи, историци), преводачи - занимаващи се в една или финира изцяло като дигитална чрез Интернет (Ва1кап<>№1).

съпоставителни бЗкигарско-ср ъбскп Предложението е прието от всички представители па от- 
нзеледвапня в облаезта на хуманнтаристпката. Целта па 
посещението бе да се но1Г1>лпн фондът от публикации, 
които ще бъдат част от виртуалната библиотека. По този ”Растко”, 
начин ще

Д-р
със
но-споя

друга стенен със
делиите национални култури. Средищните пащюнилни 

•възли” във всяка страна, също като настоящия проект 
са замислени като основни, самостоятелни и 

равноправни части от На1кап.ч№1.
Проектът ” Растко” цели

се представят немалкият обем страници н 
големият брой изследователи, конто в нродзщженпе на две 
столетия са обръщали поглед към съседската култура. В 
седмицата 15-21 април д-р Лпдачпч бе гост 
Великотърновския университет ”Св. 
годни” но цокана на

ЕЛЕКТРОННО АРХИВИРАНЕ И 
ИЗДАВАНЕ

на
св. Кирил и Ме- 

ипнцпагорите на проекта ”Опознай
себе си, като опознаеш съседа”, чпнто ръководител е д-р па научни и творчески н|м>нзвсдсния, конто са част от срьб- 
Анастасии Петрова, преподавател но общо и балканско ската и сродните култури, за да може тези културни пости- 
езикознание. Целта на този и на подобни проекти, които са жепия да станат достъпни папсяк ьде по света под надзора 
представени по-долу, е обединяване на усилията и ен- па специалисти в съответните области на хумапитаристи- 
тусиазма па съмишленици от съседните балкански страни ката. Специално внимание заслужават основните принци- 

в приближаването към една цел, пи: грижа и осъзнаване па необходимостта от съхраняване, 
която е оила мечта па милиони хора на Балканите - да се публикуване и разпространение на трудове и произведения, 
намерят (|юрмулп за преодоляване на различията и да се които съставляват основата па сръбската и на сродните 
гради върху ценностите, които сближават балканските култури; безплатно ползване па виртуалната библиотека и 
народи.

ПОЛЕЗНО И ЦЕННО СРЕДСТВО ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА
и за попълване па и11(|юрмациопни празноти на препода
вателите по български език в основните и в средните учи- 
лица както в Б ългария, така и извън нейните граници (на
пример учителите в общините, където живее българската 
народност в Република Сърбия); за запознаване с опре
делени проблеми в естествената им съпоставителна среда. 
Искаме или не, новите технологии и новият начин на об
щуване и на получаване на информация настъпват, завзе-

в постигането или поне

демократизъм нрп публикуването на материали от всички 
участници; търсене и споделяне на опит при решения за 
преодоляване па проблеми вътре в сръбската и в сродните 
култури; съхранение и развитие на националната писме
ност (кирилицата) в обкръжението на глобалната инфор- Мат тсРнтоРии и откриват пространства, които по-старите

поколения не са си и представяли. Но тези, които работят 
прокарване на В областта ,,а просветата, културата и науката нямат право 

мостове, които да я свързват с културите от балканско- да ,,зостават от степента на информираност иа своите въз- 
ползвана славянския цивилнзациоисн кръг, а в широк смисъл - и с ,шта,,ици - неведнъж се е стигало до парадокса учениците 

чрез интернет във всяко кз.тче но спетц (към днешна дата европейското, и със световното цившшзащюшю пвслед- да "Р,1тежават повече умения н зшпшя от учителите си
шо |1Ю хиляда! страници). Названието и е спързано ство; равноправие между т.пар, "елитна” и "популярна” ,,мс""° поРаДи по-голямата им мобилност п Интернет. Ето

с ьс светското име па Свети Сапа - Растко Исмаинч, чисто култура; поощряваме на религиозната, националната п 40 мс*ДУ»ародно общество от ентусиасти (но същевре- 
°”10Па’ “,-рху която 1:1 "зраспали С-1.В- гражданската толерантност, особено в рамките па Югопз- ',0""° Дмтятьчио компетентни в своята област специал- 

ществ ва от Р»7К‘г "'"ЦОС'ГГ"' " ЧП-б1ката култура. Съ- точна Европа; доброволност, изключване па комсрческн "стп) пРсдлага което н» прави съпоставими е пред-
..ай-добр„я С ,,ОМ"""ра,,а “ато ,,с-,,и; ,,ау"1,а и °ба<а<--п.с..а коректност; политически „еу- ™витслнте па други култури но света, като представя до-
иандоорпя, "пп-пптелшентшп, „ паи-полезиия за обра- трал.,тет, подтикване па младите научни и културни елнтн егвата иа нашите

за културна и научна информация сайт в Цен- в отделните страни за адаптиране' към н,!кщ,те
Г:::а „Т'"а- еД"а 11убл‘,ку,,а,'а рс1,01п"!| поставя мац.юш.ата цивилизация... както „ всички други прпнншш
1И,торшпп,ят в-ьпрос не е ли топа проект, който по ка- които пряко ши. косвено са свързани с осГвш.я зами^,’
сетната си мно. „кратно превъзхожда подобни проекти по па начинанието. Библиотеката

света, зад които стоят мощни институции и стотици хиляди раздели: антропология
(а често и милиони) долари. Председател на Проекти е 
Зоран Стефапович, който

* АС1КО - Библиотека на сръбската култура и Ин
тернет” (изпуЛМ^ТКО.ОКС.УУ) е

НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕЛЕКТРОННА 
БИБЛИОТЕКА мацнонна мрежа, която се базира па латиницата; 

реност иа сръбската култура и системно
отво-

па сръбската п на сродни славянски н балкански кул
тури - виртуална библиотека, която може да бъде

култури, на пашата азбука (всички 
Н!1(|юр- матсР‘,алн 011 поместени като оригинални текстове на ки

рилица, има и много двуезични публикации), 
творци и учени. В заключение

зованне,
на

на нашите
м°жем да препоръчаме на

е структурирана в следните вснчки просветни, научни и културни дейци да потърсят и 
с етнология, филология, липгвис- откРият своята област от интереси във виртуалната биб- 

тика, археология, история, философия, богословие, лнт- ■''"о1'01*1’ Да я препоръчват на своите възпитаници, а и сами 
сратура, театър, изобразително изкуство, музика, комикс, да,сс пкл,°‘«ват както с мнения и препоръки, така и със»—-.. 'й: ~~^ ггг-

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

е п основен иш|цнатор за раз
гръщането па мащабната дейност но идейния

и пътищата за контакти с 
отделните проекти са посочени па съот-

(Авторксгта 6 пре^1?давател по българистика във 
Философския факултет в Ниш)Следва стартирането пагг/.: жг, - шшвшашввш

ДУПНИЧАНИ ПОСЕТИХА КИЦ В БОСИЛЕГРАД

ДУПНИЦА Е ГОТОВА ДА ПРИЕМЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ОТ
БОСИЛЕГРАДСКО

рно-.„.формацн„ищш център^’Царцброд” п"™Гчш? имшию запровв^ннсто иа мишч гришш с""” "СДагог"1,сск" <= „пте-
в Босилеград ш, посещение бе Комисията по културни мероприятия 11 1еХ""',иски университет - София и
култура при Общинския съвет в . р. Дуй- Заедно с . .............. .. , ь- С "°Л "сгопо пРяко ръководство. Обучение-

.............::;=~Е==
от Дупница изразиха готовност и Иван Рилски” от Душ..... а ' ' хомоРупаш| преподаватели от СУ

желание за културно сътрудничество между Община Дупница дава възможност С“' Климент Охридски”, Техническия уни-
доитс ................ "•«„снова на което бе но- бъдещи студенти „тБослсгпадкткпш, з асрсиТСТ ‘ София, ЮЗУ "Нсофит Рилски” -
стигнат и договор. сс ,.1,сИ1т Й Р Л Благоевград и Националната

Община Дум,„ща има готовност оезвъз- 2Ш12/20НЗ година в Педагогическия'100"11™ аКаДСМ,'Я‘ 
представя с културни програми Осмокласниците 

-заяви председателят па КИЦ в Босилеград образованието 
Иван Николов. - Става

фикационна стенен "специалист”, а же
лаещите могат да продължат образованието 
си за оакалавърска и магистърска 
,7^ ,Св- Климснт Охридски” и ЮЗУ 

Нсофит Рилски” - Благоевград или в Те
хнически университет - София, специалност 

Инженерен дизайн” и ВТУ ”Св. Кирил п 
Мето дни - специалност "Педагогика на 
изооразителното изкутво”.

Община Дупница

степен в

гостите

художествена

_ ... . ..... - ~ Д==- ::5=====Е
българския фолкор от Дун- техник (маГ.стор.заТащГ™! В аГчЗ' от'ш,Г"'*“ ° °®ио““а 11 '-Дорн-знрана, 

театрални представления. слектро - „ ком отъ! „,, „п ' Г уговаряща „а „ан-новите изисквания за ка-

,™: ........... .
непото наемане на голямата зала в Цепгьра готика «вдГгшлмГо“училищна Неда- и чуждоезиково обучение 
за култура поради изискваната сума от (. 000 телно и чуж7сз„к. 0' "КЛ,°'1"' Фре',ск"’ 1|с',ск" и руски език.

Завършилите колежа

колеж. има -готовност да стн- 
пендпра няколко деца, а всички, записали се 
в колежа, ще бъдат настанени в общежитие.

децата, които се интересуват от Псда- 
готически колеж, КИЦ в Босилеград ще ор- 
[ апизира една малка ексузня с микробуса до 
Дупница, за да могат тс да сс запознаят 
място с предимствата 
предлага този колеж.

мездно да се

СН П

представяне на 
нишко и за

ДО-
иредлага комшотъ нарното 

по английски, и условията, които

получават квали-
К. Велинова
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА МАЛЦИН

СТВЕНИТЕ ПРАВА В БОСИЛЕГРАДНЕИЗБЕЖНО МЕЖДУНАРОДНО 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРАКТИКАТА СЕ 

РАЗМИНАВА С 

КОНСТИТУЦИЯТА 

И ЗАКОНА

цп оцет,;на крт.к™" ТвЖКа’" СЪЩСВреМСН"° ОТГОООР- 
зно да се отнасят към всички свои задължения 
относно заподозрените, конто доброволно са 
се съгласили да отидат в Хага и повтори, 
необходимо възможно по-скоро да се сформи
ра Национален съвет за сътрудничество 
Трибунал.

По неговите думи е необходимо компстент- 
държавнп органи сериозно да се отнасят 

към всички свои задължения, когато става ду
ма за оказване на помощ на онези, конто 
решиха да отидат в Хага и когато става дума за 
държавните интереси, понеже повечето от тях 

решнли някога бяха висши държавни функционери и 
не може да бъде военнослужещи, 

повод за тържествуваме и за ликуваме. Уважа
вайки реалните в света, в който живеем, 
да кажа само, че става дума за международно 
задължение, което неможем да избегнем 
за всички е по-добре то да се изпълнява в съз
вучие ст^Закона, каза Кощуница.

ТоЙдобави, че ”

нпте
че е

с този

Фактът, че шестима заподозрени са 
доброволно да отидат в Хага

Организиран от Съюзното 
министерство за национални и но и за правната помощ, която 
етнически общности, миналия етническите и националните 
петък и събота в Босилеград общности могат да получават 
бе проведен семинар за пред- от така наречения ”Омбудс- 
ставители на местното самоу- май” или Правозащитник за 
правленне, местни неправите- малцинствата при съюзния 
лствеии организации, адвока- парламент, 
ти, съдии п просветни работ
ници, на който присъстваха и 
граждани.

Семинарът се проведе в ма
лката зала на Центъра за кул- телят на ОС Владимир Заха- 
тура, а лектори бяха проф. д-р риев заяви, че в нашата общи- 
Йован Комшпч, висш научен на живеят около 95% етниче- 
сътрудник в Института за об- ски българи, които съжител- 
щественн науки в Белград, и стват с хората от другите на- 
юрнстката Мирна Косанович ционалности в хармония и то- 
от сдружението ЮКОП. Те- лерантиост. ,

От трибуната беше говоре-

В този смисъл е необходимо възможно I 
скоро да се сформира Национален 
сътрудничество с Трибунала. Държавните ор
гани имат особено, може би и най-важно 
задължение към истината и необходимостта 
тя да се установи такава, каквато е, подчерта 

няма съмпение, че това са президентът Воислав Кощуница. 
разбрали и онези, които са решнли да пред-

по-мога
съвет за

и че

В изказването си по темата 
” Обстановката в общината и
между етническите отноше
ния в Босилеград” иредседа-

ОЙДАНИЧ ОТПЪТУВА В ХАГА
Пенсионираният арменски ге

нерал и бивш началник на Гснсра- 
лщаба па Югославската войска 
Драголюб Ойданич отпътува вче
ра за Хага. Заедно със Слободаи 
Милшсвич Ойданич е заподозрян 
за военни престъпления в Косово.

- Отивам с чиста съвест, за да 
защитавам честта па Югославс
ката войска и да докажа собстве
ната си невинност, заяви Ойданич 
преди тръгването си за Хага.

Тези дни се очаква за Шсвсппн-

цедурата за екстрадиция на 18 за
подозрени, конто не искаха добро
волно да нзлезнат пред Трибунала 
в Хага. Именно, в съзвучие със За
копа за сътрудничество с Трибу
нала в Хага Съюзното министер
ство на правосъдието достави на 
окръжните съдове в Белград и 
Подгорица обвинителните актове 
срещу още 18 души, които отка
заха доброволно да отидат в Шеве- 
пинген.

мите, за които стана дума на 
семинара, бяха ” Национално
ст и идентичност”, ”Омбудс- 
ман” и ”Мултиетническн от
ношения

Острият проблем със стату
та на маЙчннш ни език бе една 
от централните теми в изказ
ванията на присъстващите, а 

па Съюз
ното министерство бяха 

Югославия е страна, в коя- запознати и с ”безпрнчнн- 
то живеят най-много национ- ното” премахване на Комиси- 
ални малцинства и за да се на- ята за подготовка и реализа

ция на обучението по майчин 
ЕвропеЙскш език в основните училища в 

съюз, според Комшич, тя Босилеград от страна на об- 
трябва да спазва изцяло пра- щинското ръководство преди 
вата на малцинствата, както и около два месеца.

в местните ^самоу- представителите 
правления и регионите”.

Съюзното министерство на 
правосъдието съобщи, че в Пала
тът на правдата в Белград не са 
доставени обвинителните актове 
срещу Драголюб Ойданич, Милан 
Мартич, Мнлс Мръкшич, Никола 
Шапнович, Владимир Ковачсвич и 
Момчнло Грубан, конто се съг
ласиха доброволно да се явят пред 
Меджународиия трибунал.

ген да отпътуват и други запо
дозрени. Предполага се че сред 
първите ще е и Никола Шапнович, 
когото

реди на опашката за присъед
иняването към

адвокатскатазащитава
канцелария ”Фила”.

В сряда започна интензивното 
договаряне па заподозрените, оба
дили се доброволно, с МВР отно
сно техническите условия за пьту-

вапето до Хага ( паспорти, визи, 
придружаващи лица...)

Същевременно започна и про-
Друг въпрос, на който бе 

давна приетия закон за на- отделено особено внимание, 
цноналннте малцинства. Ос
новни белези на националните 
малцинства са тачене на май

да прилага на практика неот-

беше проведеното неотдавна
преброяване на наслението. 
Някои от присъстващите по- 

чиния език, култура и веронз- сочнха редица нереднети и из
поведание, поясни Комшич. разиха недоволство от форму- 
ТоЙбсше запознат с обстанов-

шшшшшI НА РАЗГОВОРА ВЬВ ВЪРШЕЦСТАРА I
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 3 СРЪБСКИ И 

8 БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ
лярите, написани само на сръ- 

ката в нашата община от бо- бскн език. Имаше оплаквания
енлеградчани, конто нзтъкна- и от някои преброители, кои- 
ха, че правата ни на малцин- то са се опитвали да манипули- 
ство, предвидени в Консти
туцията и закона, тук изобщо 
не се прилагат почти 15 годн- 

това са бнлн

рат хората във връзка с народ
ността им.I бъде подписан договор за сформирането на транеграничен

*До 21 май т.г. трябва да 
съюз К. Велинова, а н преди 

” минимални”.
ни

Общинската скупщина д-р Боян Давнт- 
Петър Йованович.

След срещата Боян Давитков заяви за Радио

лят на 
ков ии началото на тази сед-В края на миналата

мица в България, в градчето Вършец, се про
веде двудневна среща под название Транс- 
гранично сътрудничество между общините, Цариброд:
гравитиращи към Стара планина”. Срещата е ереща е продължение от раздинже-
продължение па контактите, които са запои- |1ата ощс „реди инициатива (първата през 19)Ь 
пали преди повече от една година в рамките на целта „а срещата беше да стигнем до обща 
проекта между България и Сърбия за реали- декларяция между трите общини от паша н

на съвместен туристически проект под оссмтс „Пищни от български страна. На края
мира . ||а Срещата се стигна до такава декларация п тя

„ , , т(1,у.щ„ завършилата среща е „одписаиа от председателите относно кме-
В работата па Т ’У 11рсдставители на товетс па общините. Сега следват нови крач-

от сръбска е граня У ^ Димитровград , Ки, а това е подготвяне па договори за сформи-
общииите Княжеваи, Пир Д ( „з^йчарски ра11е „а съюзи на общините, т. „ареч. траис- 
както и началниците на II I а кмс. Р съюзи. Срока за това е 21 маИт.г. В
окр ъзи. От б ьлгарска с-грана .р ^тапа Гадеч> ^ комисията, която направихме, гря-
товете на о.ицини с ^ Белоградчик, 6ю1 да изучи законовите възможности и задъл-
Драгомаи, I еор. , Д;”1та са |ШДСш, са „а общините, както и необходимите раз-
Берковица и Чуорсии На^\ пянйщн. рсшс1111„ от съответните министерства (яко

‘а "^щщаи к ъм Стара или- говя е необходимо) и дя подготви необходн- 
регионите,., ави.Щ Преди М1ГГС мятерияли зя следващата среща. Следяа-
товя число »■' ДитистР„ ,1а туризма и щаТа крачка всъщност трябва да бъде под.ч.с- 

Р I. В този сми- „анс на договоря за сформиране на спомена-
съотвстна дек- т11(| с ъюз на общини от Източна Сърбия и За

падна България.”

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕБРОЯВАНЕТО - 

СРОЧНО И 
БЕЗПРОБЛЕМНОзацията

название ” Стара планина - парк на
Преброяването на населението в Димитровградска 
община завърши в законовия срок и без проблеми, 
изтъкват в общинската комисия за преброяване. 
Съвкупният материал около преброяването вече е 
изпратен в републиканската избирателна 
по-нататъшна обработка.
Тъй като данните от преброяването са секретни, от 
общинската комисия нямаме никакви съобщения. 
Първите неофициални сведения ще даде 
републиканската комисия към края на този или 
началото на следващия месец.
Понеже има определени възражения отправени 
Съюзния конституционен съд и Съюзния статистически 
институт, съществува възможност републиканската 
комисия за преброяване да направи конкретна 
проверка.

комисия на

разговори 
ните и към
кина, в 
всичко става дума за

здрава хрананапроизводството
участниците са подписали исъл

лараиии.
От името на

присъствали председателят

А.Т. А.Т.
на срещата са

и ноднредседате-
Димитрошрад
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"НЕЗАВИСНОСТ" ОПОВЕСТИ ПЪРВОМАЙСКИ ПРОТЕСТ В

СТОЛИЦАТА
ООС

ОТГОВОР ЗА РЕФОРМИ И ЕВРОПА•• ;
ВРЕМЕ Е ЗА ОТЧЕТИ че след една

ализма. Протестът ще започне на Първи май в касаят за раб Ц п|е останат без

цовнч и колоната що мине край сградата иа работа, лише 6 чи „оие минимална
Правителството на Сърбия, където на нре- грама, която да и> 
миора Джпиджич що бъдат връчени исканията сигурност, 
на тотн

Текстът ” Отпорлннска афера или финансов скан
дал” представлява хронология за актьорите и събитията 
във връзка с незаконното превземане па Културни» цен
тър н на локалните медни в Димитровград. Той предимно 
беше предназначен за читателите на вашия вестник - 
наши съграждани, конто не живеят в Димитровград, а 
конто, поради необектпвното отразяване на събитията 
от страна на ваш сътрудник, бяха едностранчиво инфор
мирани.

Развръзката след два месеца и половина потвърди, че 
в този текст са посочени верни и проверени факти. 
Именно, по решение на Общинския съд п с професион
ална и коректна подкрепа от страна на полицията закон
ното решение на Общинската скупщина се реализира и 
Културният център отново беше кърпят па истинските 
му управници - работещите.

Работниците, отказали преди два месеца п половина 
да подпишат лоялност па узурпаторите, бързо показаха, 
че не е трудно да си професионалист, обективен н безп
ристрастен. Това беше тяхна победа, полза от която ще 
имат всички граждани, всички доброжелателни хора и 
всички други, конто искрсно се определиха за господство 
на правото II за демократически промени.

които се

по пътя наЕдна от най-големите пречки
липсата на социален диалог на 

между Правителството,

синдикат. Протестното шествие ще 
приключи на площад ” Никола Пашмч”.

Оповестявайки първомайските демонстра- равноправна основа 
ции председателят па ООС ” Нсзависиост” синдикатите и работодателите.

реформите е

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОССС В ДИМИТРОВГРАД:

ДОВОЛЕН СЪМ ОТ 
СИНДИКАЛНИЯ ни 

КОНГРЕС
Утре общинският от- • 

бор иа СПО в 
Димитровград ще води 
членове и симпатизанти 
на партията в Ниш, 
където ще се проведе 
митинг на СПО, иа който 
ще говори Вук 
Драшкович.

Митингът започва в 
■ 18 часа, а за заинтер

есованите
димитровградчани е 
обезпечен безплатен 

| превоз. Автобусът 
| тръгва в 15 часа.

11а проведения през миналата седмица Хнпн Конгрес на Са
мостоятелни}! синдикат на Сърбия, димитровградският клон 
на този синдикат беше представен от лидера му Димитър Ве
селинов.

Във връзка с текста "ДСБЮ иска равноправие и 
демокрация" на д-р Ангел Йосифов, поместен в 
"Братство" от 19 април и в който се споменава името ми, 
аз съм изненадан от начина, по който Йосифов 
полемизира.

Едно са лозунгите, а съзнателното отбягване на 
неумолимите факти - съсвем друго. Факт е, че освен 
едно купено отборническо място и този път гражданите 
не гласуваха доверие на политиката на 
димитровградския ДСБЮ и на неговия начин на работа, 
особено на начина, по който "отбранява" интересите на 
българското национално малцинство.

” Изключително съм доволен от работата на Конгреса, ка- 
кто и от всичките взети решения ”, изтъкна пред ”Братство” 
тон и ни предостави следните информации:

” Всичко протече в конструктивна атмосфера. Избрано бе 
ново ръководство па ССС. Професор Миленко Смиланич бе 
преизбран за председател. Приет бе нов Устав на синдиката ни. 
Като гости на Конгреса присъстваха представители 17 чуж
дестранни делегации.

Веселинов добави, че ССС очаква в скоро време да бъде 
приет в Международната федерация на синдикатите и че зана
пред ще действа по европейските синдикални нормативи. Б. Д.Вие не получихте от гражданите мандат за това и трябва 

най-сетне да го разберете. Защо? Отговорите са 
очевидни и бройни, а основният е, да бъдеш българин не 

може да бъде професия, нито Ваша, нито чиято и 
да било. Впрочем, за това и за множеството

Б. Д.

е и не

БОБАН ГЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СДУ

ОБЕДИНЕНИЕТО Е ИЗРАЗ НА 
ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ

други неща,
касаещи се за Вас лично и особено зсТначина, по който 
вие работите е най-добре да прочетете 
вашият член господин Властимир Вацев.

какво пише

На срещуположна позиция си остана група граждани, 
очевидно има проблеми да се ориентира 

тоящето и затова тегли назад, към времето, което за 
щастие на мнозинството, е зад нас.

Какви

която ” Социалдемократическата уния и Социал-в нас- Геров, които е член на Главния съвет
демокрацията начело със Слободан Орлич по- СДУ сподели, че след обединяването 
казаха политическа зрялост и се обединиха.
Създадена

на
на по

сочените партии очаква да се обединят и други 
с една силна демократическа пар- демократически ориентирани партии ”СПУ и 

тия, която ще има значително влияние на Социалдемокрация
сръбската политическа сцена.” Това са думите можно. Важното е да се намери общ езпк да 

председателя „а ОО на СДУ в Днмит- „ма взаимно разбиране, да „ма еъзншше’ че 
ровград Боба.. Геров, конто миналата неделя с обединяването на малките партпн всъщност ги 
група димитровградчани присъства на Кон- прави по-силни” 1 всъщност ги
греса, на конто се обединиха СДУ п Социалде- 
мокрация.

са мотивите и какво всъщност се крие зад тези 
събития по най-добрия начин потвърдиха с реагира- 

Михаил Иванов и Васа Алксов. Двамата най- 
ожесточени защитници на ” собствените си дела и интер
еси още веднъж успешно показаха истинските си лица. 
Показаха също така, че имат сериозни проблеми и с 
морала, логиката и ценностната система. За елементар
ното непознаване на политическата култура и липсата на 
добро възпитание не искам да говоря.

Жалко е обаче, че димитровградският ДОС, в който 
умни и образовани хора, искрено определени 
ратически промени, се представя от пропаднали политици, 

последните локални извори отказаха да гласу
ват дори и жителите на родните им села, в конто се бяха 
натъкмили за отборници.

показаха, че това е въз-нията си
на

Б. Д.

има 
за демок-

оза които на О.
' шсг

шЗя г-н Иванов, който си признава, че е бил п сн остава 
комунист и за Алсксов, който до октомврийските събития 
беше известен

Ф
2

лидер на ЮЛ е много късно. Натрупаните с 
години навици трудно се променят, а вероятно още по- 
трудно е да се отвикнат от привилегиите 
лене, присъщи на отминалото време. Но това сн е техен 
проблем. Проблем е обаче н това, че дойде времето да се 
дават отчети.

дя «'маге тои начина на мис- V___ 1 4.МДЙ =г
2| О.I

лдт: с
За напълно Iопропастения град, опустошения бюджет и 

за всичко, което през последните няколо месеца се случи, 
не са виновни нито гражданите, нито отпорлиигс, пито 
другите млади хора. Те бяха или средство или последица, а 
истинските виновници са добре известни на Димитровград- 
ската общественост.

■т тошш " ~ л—/ о.40! >.
---------Ч то*I

2
О.
ТОI 4Проф. Любомир Голубоаич, Димитровград
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ОБЩО СЪБРАНИЕ В ГИД

Директорът на ГИД Иван Марков оспори 
легитимитета на решението на скупщината 
на предприятието, като посочи, че 10, а не 
8 члена 
определят за фалит.

Оперите на синдикалната организация 
в Д разбрахме, че те имат намерение да 
свикат още едно общо събрание, на което

ДИМИТРОВГРАД
РАБОТНИЦИТЕ СЕ
ОПРЕДЕЛИХА ЗА

ФАЛИТ
ПЧЕЛАРИТЕ ЩЕ 

ФОРМИРАТ 
КООПЕРАЦИЯ

на този орган трябва да се

ще накарат членовете на скупщината 
публично да се произнесат по въпроса 
дали са за това във фирмата 
фалит или не.

На общото събрание на работещите в ГИД,
което в края на миналата седмица се проведе в 
двора на фабриката, около 500 работници 
наха ръка за предложението в ГИД да се задвижи
фалитна процедура. ствсипят процес н след топа

На събранието преобладаваха високи тонове и трансформация на фирмата в 
остри критики за сметка на настоящото ръковод- Дружество.

фирмата. Работниците изтъкваха, че 
ниге хора на предприятието от години дават 
обещания, от които нищо

Пазачите показваха публично сметките,
ГИД трябва да 
лица, както и

По инициатива на местната неправителствена организация 
Натура балканика” тези дни се събраха димитровградски 

пчелари, заинтересовани да сформират пчеларска коопера
ция.

да се въведе
вднг-

да се мине към 
акционерно Общото заключение бе, че такава кооперация трябва да се 

сформира час по-скоро, сиреч, докато още е валиден сегаш
ният Закон за пчеларството. В новия закон, който се подготвя, 
ще бъдат предвидени по-строги условия за създаване на пче
ларски кооперации, между другото бе казано на заседанието.

Сформиран бе Инициативен комитет от 4 члена, който ще 
събере необходимата документация за регистрация на кооп
ерацията.

етво 1111 На проведеното след това заседание на скуп
щината на ГИД мнозинство

чел-
от членовете на този

орган се произнесоха за въвеждане на фалитна про
цедура. До идването па фалнтпия управител пазачите 
в ГИД няма да позволяват па Иван Марков п сътруд
ниците му да влязат в управителната сграда.

Според решението, взето на общото събрание, 
кител.. па други заводи в страната. "а'”,ТС' конто бъдат ""«•«‘Ф™"

Стоя,, Лнджелковнч, лидер „а сшщикалпата о„- Д’ Щ° С° " КаСата "а "Р^фиятието
га„щаш,я „ ГИП 1 ползват за хранене па работещите в охра,и,телцаталишения в ГИД, „„формира, ле 90 „а ето от „му- служба „ служЯата
щсството н.) ГИД вече е йод хинотека. Директорът 
Иван Марков пък каза, че в ГИД не трябва да се 
въвежда фалит, а трябва да се задвижи пронзвод-

не става.
които

плати на различни юридически 
вредни за фирмата договори, конто 

ръководството на ГИД е сключвало
Б. Д.

с прсдста-
в магазините на 

н ще се ПОМОЩТА НА ЦХФ ЗА ЧЕТИРИ БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИ СЕЛА НЕ Е ПОД ВЪПРОС

за противопожарна защита. 
Фалнтпият управител трябпа да бъде назначен 

от Търговския съд в Ми 1н. Кога управителят ще 
дойде, остава да се види.

$220 000 ЗА 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

ЧРЕЗ
ДЕМОКРАТИЧНА

АКЦИЯ"

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КЛИСУРСКИ КРАЙ НЕ Е ДОВОЛНО ОТ ПРЕВОЗА
НА АВТОТРАНСПОРТ

НЯКОИ ВОДАЧИ НЕ СПАЗВАТ 

РАЗПИСАНИЕТО
* Тези дни ще бъдат отворени офертите и ще стане ясно 
кой ще е изпълнител на заплануваните работи

"Представители на американската неправителствена органи
зация ЦХФ оповестяват, че до края на септември- октомври в 
Долно Тлъмнно, Горна Лпсииа, Долна Любата и Дукат тя ще 
инвестира около 220 000 щатски долара. Тези дни ще бъдат 
отворени офертите за реализиране на проекти в областта на ин
фраструктурата”, каза Горан Стоянов, председател на ИО на ОС 
в Босилеград. Това означава, че ангажиментът на организацията е 
сигурен и със съдействието на общината селата трябва да положат 
максимални усилия и да използват предоставените им възмож-

*Очаква се проблемът да се реши до края на месеца, когато ще се проведат разговори 
между представители на Сурдулишка и Босилеградска общини, "Автотранспорт", "Ед
инство" и началника на Пчински окръг

Жителите на Клисура, Драпнци, Стрезимнро-
Отново се очаква силна конкуренция 
между "Единство" и "Автотранспорт". 
Вранянското предприятие настоява да 
възстанови рейсовата линия Враня - 
Босилеград, която поддържаше миналото 
лято и есента. Сега обаче с това не се 
съгласява не само босилеградският 
превозвач, но и ОС. Доколкото пък 
рейсовете на "Единство" започнат да 
пристигат, ще блокираме пътя, заявиха в 
"Автотранспорт".

вци, Грознатовци, Кострошевци, Сухи дол и Паля 
не са доволни от превоза на босилеградски „Ав
тотранспорт” н от това как фирмата поддържа 
рейсовата линия Власина - Стрезимировци. До
тегнало им и 470 души подписали петиция, с която 
поискали босилеградската фирма да се оттегли от 
линията, а да я поеме „Единство” от Враня. Под-

на Пчински
пости.

ЦХФ е запланувала през следващите три години да оказва фи
нансова помощ па 11 села в Пчински окръг, от конто и на по
сочените четири в Босилеградска община. Очаква се тя да съ
действа за решаването на проблеми в областта на инфраструкту
рата, стопанството, обществените дейности и екологията. Доиор- 

подпомага реализирането на по пет пре

писката изпратили до началника 
окръг, Сурдулишка и Босилеградска общини и до
двете автотранспортни предприятия.

Във връзка със случая в „Автотранспорт 
проведе разговор, в който освен неговите пред- 

Владимир Захариев,

сегашното разписание и да не бием пеша, заяви Стаи- 
Трябва, поясни тон, да се има предвид п фактът,коп.

че човечето от нашите хора са па преклонна възраст
ската организация ще 
грами, при условие, че капиталовложенията за всяка една от тях са 
до 30 хиляди долара. Тя отпуска 75 на сто от необходимите сред
ства, а останалите подсигуряват селата и ОС, предимно чрез ра-

и те не са в състояние да в ървят пеша.участваха 
на ОС в Босилеград, и отборниците 

общности от Клисурски край. Не 
Томислав

ставители, 
председател 
на трите местни 
присъстваха
Льотич и представителите
правление в Сурдулица, което всъщност е длъ- ^ рейсова линия поддържаше 
жно да задоволява нуждите на своите граждани, ^ а оттогапа ||:Кам босилсгримското нредш 
в случая превоза на хората от посочените Врсме||||ИЯТ директор па „Автотранспорт” Драган 
местни общности. Крумов и водачите във фирмата не криеха, че лнни-

ноддържат редовно. Казаха, че най-голям про- 
нътннци, че били

СЪГЛАСНИ СМЕ ДА ОТСТЪПИМ 
ЛИНИЯТА НА ЕДИНСТВОначалникът на окръга

ботна ръка и чрез изготвяне на проекти.
С изключение на долнолюбатската местна общност, остана- 

запланували първият им проект да е в областта на инфрас-

на местното самоу- До началото па декември 2001 година в ъпросна- 
„Едннство” от Вра

жите. лнтс са
труктурата, ио-точно за пътната мрежа. Стоянов казва, че след 

отворят офертите, ще стане ясно кой ще е изпълнител на 
проектите. Местните общности и ОС държат тази работа да се 
повери на боенлограденото строително предприятие, което ми
налата година получи лиценз за строене на обекти в ниското строи-

като се

по дъжд и СНЯГ НИ ОСТАВЯТ в
ПЛАНИНАТА

ята не
липсата паблем им представлява 

изложени па нелоялна конкуренция от перс!нстрп-
чссто били принудени да карат 

зак-
тслство.

Американската организация досега помогна ремонтирането на 
част от покрива на кооперативния дом в Д. Любата и се очаква да 
последна подменянето на покрива на ученическото общежитие в 

Плановете на останалите села все още не са започнали да

рани таксита и
автобуси с но един п ътник! „Съгласен съм да 
рием линията и нека да я превземе „Единство . Раз
бира се, ако иска, по с ъм убеден, че тази фирма

каза Крумов.

Стоянча Димитров (МО Драни- 

....-

чите ни автобуси от тави <|>"|>мо иоддьржиг |>с ^ „адгьржнмс, Общинската ску....... и Сурду-
;1„ш. линията Шести километър - Клисури - стр ко)1ТО ТрЯя„а ............ сметки .........тревите пи
„мирото.. От Сурдулшт до Шести киломе ■ “ ите с11, ............ трябпи ..... ............ кита
ко е ....ред, проблемите в...никнат котатао.як « о ^ „„ от||уска „„ 45 00» д.и.ири еуоеидии. Ье»
подалите ие ..скит от Шес го ди .авнят (, тикана помощ ие еме ..
ско и когато пътниците еа принудени ди линията”, констатира той.

над диасстниа километра. ....... Проблемът, както подчерта Владимир *ахари-
. Някои водачи поддържал линията,.. .. » ■»« « да са рен.н,.... топа „е е аълможпо докато

по дъжд и еня. .... оставя г и шиш мнението на представителите на еурдулиш-
наложн да пътуваме, еме ()^ .у.|Т(111.| д|, ||а Май н.е бъде проведена

кой е под:...... . дали ■«“ “ ' щ„която се очаква да присъства и начил-
Ш‘" „„кът на окръга и па които да ее дадат от. ов   1НН1е

„а два въпроса: ...е ее съгласи ли сурдул.пиката ОС 
отпусне субсидиите, които поиска „Автотрансио- 

случи, ще поеме ли „Ед-

Отборниците Станков

не ще

селото.
се реализират, понеже за първия етап беше запланувано ремонти
рането на пътища. А според критериите на организацията докато 
ие се реализира един проект, друг не може да започне.

Трябва да се организираме и да използваме тези възможности, 
казва Стоянов, понеже е запланувано в тези села да се построят и

ректор па

състояние да поддържаме малки стопански цехове. Всъщност това ще е от голямо значение 
на селата и за икономическото им съжнвя-за рсвитализацнята 

нане.но
В.Б.

хич не им пука и
Затова, преди да ее

да се разпитаме

........—
И да

Активът на жените към димитровградския Съюз на 
пенсионерите организира лекарски прегледи 
организацията и всички заинтересовани жителки на 
общината, които искат да проверят дали имат карцином на 
гърдите или на матката. Прегледите започнаха на 15 април 
т.г. и ще продължат още няколко седмици. Както ни 

формира Божана Давиткова, председателка 
жените, интересът на 

димитровградчанките за прегледа 
о огромон.

пата.
за членките напринудени 

съгласи да кара
искаме вече да т ърпим 
да се оттеглите 
поеме „Единство”, каза 
посочи, че „някои водачи
но не им издават оплети . г толокова ка-

Двамата ^
гегор..... ... .. не настояваха „|'.дн.к гао

линията

от линията и поддържа™
«тбориикът Димитров, и „ н доколкото това ие се

взимат пари от п1ътнииитс, | ^ Л|,1|||ят Дотогава, независимо дали има
пътници или само но двама-трпма, боенле-

на Актива на
ин

повече
градското предприятие редопно 
ята.

ще поддържа лини-

Б. Д.
на всяка неин. 

- На хората 
фирма Ще ио,<д ържа

В.Б.кояе все едноимнГггПис
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КОМУ ПРЕЧАТ ЗАИЦИТЕ?БРАНКОВЦИ НЯКОГА И СЕГА

бряг ни реката, п местността Старо село. Днес 
от три части: Присое, Осос 

Реката. Н Реката от 1840 година имало 
килийно училище, сетне било преместено и 
Селишка махала. След 1878 година н мест
ността Падина било построено ноно училище и 
н него се учили и деца от Чудинци, Рикачено и 
Зли дол. Сетне беше изградено друго училище. 
11а времето, когато селото беше многолюдно, 
имаше деца и ученици, но сега и училището се

Днешното село Брапконцн е получило 
то си но крал Ьраико, живял тук през римската 
епоха. По време на турското робство години и 
варел гоя край бил пуста земя.

име-
Ивап Мишев с години отглеждаДимитро иградчанинтл 

зайци н двора на бащината си къща на улица Ьора (ланк- 
онич”. По той не е единстнсният, тона го нравят и други

значителна. Кафезите

селото е съставено

цанибродчани, тъй като ползата е
с привлекателни.е и умилни животинки са «станали тук и 
след конницата на родителите 
рита, в които живее, отглеждането им не стана.

Новото заселване в Ьранконци започнало 
към края на 14 век, а първите писани данни с 
името Ьранконча датират от 1576 година.
Тогава имало 40 домакинства, в които живеели 
243 души. Ьили обложени с данък от 1368 
гроша. След освобождението на Ь'1»лгария 
1878 година селото влезло в състава на община УЧЛ| само 
Бисгър, Кюстендилска околия. През 1880 Хората в селото, без оглед че останаха 
година имало 365 жители, 1900 г. - 419, 1910 г. - малко, настояват да запазят черквата си Си. 
413 души. Сетне започвала икономическа ми- Хараламний’ . Налага се да я ремонтира!,

особено покрива, който е рухнал. Досега са 
събрали около 36 000 динара, най-много - 250 
евро, дали Драгица и Наско Милеви. Църков- 

и местната общност в селото

па Мише»!, понеже и кварти-

грация.
Първото селище било формирано на левия

пият съвет
парична помощ и от Епархията пънпоискали

Враня, но дали такава ще последна досега не е 
известно. Селяните очакват в благородната

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧВА 
САНИРАНЕ НА 

СЕЛСКАТА ПЪТНА 
МРЕЖА

помощ да им окажат и съседите им, 
отселили и живеят I! Босилеград и

акция 
които се 
други места. Л-.

Ст. Евтимов

Изтрепапите пищи край разбития кафезЕ2

ПОЩИ в д. тлъмино 
И Г. ЛЮБАТА И доскоро всичко било наред. Въобще псе до 12 април т. 

I. никой не възразява.1! за това нещо. Но тази сутрин, 
Иван отива да обиколи зайците и да

Доколкото позволят климатичните ус
ловия, тези дни Югославската войска ще 
отиочие работите върху санирането на 
пътната мрежа в селата па Босилсградска 
общииа. По думите па председателя на ОС 
Владимир Захариев иай-панред ще бъдат 
санирави пътиите отсечки към Милевци, 
Групицв, Белут, Извор, Сушица, Рссеп, Ра- 
дичевци, а след това пътищата към Кара- 
мавица, Голсш и Жеравиво. В съвместната 
акция на Югославската войска и Босилс
градска община ще бъдат прочистени и пя- 
кои махленски пътища.

Санацията на посочените селски пъти
ща в общината ще бъде финансирана от 
войската, а Общинската скупщина ще оси
гури гориво и масло за механизацията.

когато към десет часа 
ги нахрани (така както прани всека сутрин), остава поразен 
от гледката - три прекрасни бели и вече големи заека

кафезите, самите кафези

До края па май ще бъдат открити нощи в 
Долно Тлъмино и Горна Любата, рошиха пред
ставители па ПТТ от Враня и на ОС в Босиле
град. По тоя начин пощенските услуги ще се 
доближат до хората не само и тези, но и окол
иите села.

Една от причините за такова решение е и 
въпросът дали пощата в Бистър да остане или 
да се премести в Д. Тлъмино, който издигнаха 
десетина села в южната част на общината.

Новите пощи в Д. Тлъмино и в Г. Любата ще 
се помещават в обектите па 
целарии, а според договора, в тях ще работят 
работници па ОС, на която ще остава и печал
бата.

намира разхвърляни около 
разбити и изпочупени, а останалите седем зайци ги няма. 
Па убитите ясно личи, че са удряни по главите, най-
вероятно са хващан!! за краката и след това удряни от 
дръвчетата или от калдъръма.

Съседите казват, че нищо не са чули нито видяли, по
неже ие са излизали навън поради силния дъжд. Мишев се 
обадил до полицията, но... въпрос е дали това е в техна 
компетенция. Кому пречеха горките зайци и защо? Какъв 
е този човек, който така жестоко е наказал тези животни? 
Нашият народ казва, че този който не обича животните, пс 
обича и хората.

местните кан-

А.Т.К. В. В.Б.

Б0ЖИШК0Т0 УЧИЛИЩЕ РАБОТИ ОТ 1860 ГВИ111ИВ БОЖИЦА
(8)ш били неграмотни 99% от мъжете и почти 

100% от жените, лесно може да се закл
ючи какво значение са имали началните К 
крачки в областта па просветата. Първи- |1 
те учители в тези села са получили обра- I 
зонанисто си при поп Трифон и даскал I 
Димитрия в Извор. Около 1890 г. в Бо- Е 
жица имало чак три училища - едно в цен
търа на селото и две махленски.

з ш ш; През турското робство в Босилеградско не е 
; имало джамии и покръстване (ислямизиране) па 
■ населението. Някои села са били кссимиджийски 
| (собственост на турци; селяните са били беззем- 
| лени или малоземлени, а за обработваната от тях 
I земя са давали косим - определена част от добива, 
; независимо от реколтата). Божица е дочакала 
I края па османското владичество като ” раецко” се-

1 и
I Г .-<■* 7

(дКато старини и Божица (разбира се, Г* & 
освен казаното за рударотното) Й. За- Г-7.Д1 

риев посочва

; ло, въпреки опита на някои турци да я направят 
■ кесимиджийска. Те не са успели да осъществят на- 
* меренията си най-вероятно поради това, че божи- 
| шкитс железодобивни мини били накуф (нсотчу- 
: ждаема собственост на мохамеданска община за 
: благотворителна цел) и че селото никога не било

ха средновековната черкви- 
на ”Сп. Никола”, три оброчшца, старите 
"латински” (юручки) гробища и турска 
кула. Селяните казнали, че гази черква 
била ”по-стара от 1000 години”. Нейните: снахийско владение. Веднз.ж обаче, разказвали

: стари хора, Божица станала турски чифлик, ио ”за 
; малко време”. Според едно предание, турският гос- 
* нодар не бил доволен от файдата (недозрелото и
■ сурово жито се развалило) и накарал селяните да се
■ откупят с нари. Според друго предание, това 
: ” малко време” било 3 години (около 1750-60 г.) 
: Селяните се разбягали, а в селото останали само 
: трима, които се съдили с турчина в Кюстендил 
: (”стану и отиду у Баш,у при бега”) и освободили
■ селото.

размери са 7,6 х 3,2 м и е покрита с ка
менни плочи. Ето няколко извадки от 
описанието па Й. 3. за пея. ” Образите на 
свстиитс са стара живопис - 1608 или 1653 
г. Очите почти на всички светни са

Старото училище в с. Божица

и един откъслек апостолски 
ция.”

изчовъркани от 
кърджалиите... Над западната врата, отвътре... е 
нарисувано Разпятието, заедио с разбойниците... 
йод него Възкресението, а до него Успението 
Богородица. От двете страни па вратата са иоста- 

арх. Михаил и Гаврил... Целият олтар 
графисан. Личат надписите на светците: св. Роман, 
св. Спиридои, св. Богородица и др. В олтара 
зят

послапия, сръб. редак-

Както вече,. казахме, в Божица имало три обро-
чища: Св. Рашел” в Златанова махала, ”Св. Бо
городица под Самоковищего и ”Св. Петьо” 
върха Могила. Селяните

па св.

вени пас зо-
мислели, че па тези места 

в миналото имало черкви, т. е. със ”Св. Никоча” 
имало общо 4 черкви в Божица. На 
оброчището ” Св. Рашел”

: Божица е едно от първите босилеградски
: които е открито училище. Божишкого училище 
; започнало да работи през 1860 г., а пръв учител бил 
| Найден Снишен от Ранчилоици. През следващите 
: години са открити училища п Босилеград, Цз.рно- 
■ щица, 1>рссшща и др. села. Като се знае, че но време 
: па освобождението от турското иго к вашия край

села, в
се на

три стари икони: св. И. Рилски, св. И. 
Кръстител и св. Богородица... (избодени очи)... 
През 1883 г. от черквата са взети и занесени в 
Софийската народна библиотека

мястото па

зидове ва черква. ”На Св^Г^"" ОСТа“КИ °Т 
Ш№Г1Ш11Л 1 113 ДУХ» <у,еД като носят

"° си"°Ра «а селото, за да даде Господ пло
дородие и да „е бие град, дохаждат тук .. обедват.”

- Следва -
два стари

ръкописа - едно евангелие средно - бълг. редакция
I . . .

............ I



О^ЬЮУМА

вайка

У8АМ]Е

УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД ЯШМ1У1СМГАчестити

Холдинг компания ВраняПърви май и 

Великден

честити

Първи май и 

Великден
П.Ц. "КОБОС" 
БОСИЛЕГРАД

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите ус

корено развитие в предстоящия 
период, радост и успехи в живота 
и плодотворно сътрудничество с 

банката

на учениците и техните родители 
и на всички граждани в Босиле- 

градска община

честити

на своите работници и 
гражданите

1 май и 

Великден
СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИ

?■ Детската градина 
"Детска радост" 

в Босилеград
честити

на децата, родителите и гражданите

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ В 

БАБУШНИЦА
ЧЕСТИТИ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Първи май и 

Великден

■41

!:
5

I

1 май и 

Великден
1 май и 

Великден
пожелавайки им успехи на 
работните места и лично и 

семейно щастие
и им пожелава радост, здраве и 

успехи
де»* Предприятие за 

производство, услуги и 
оборот "ИБЕР" - 

Босилеград
Основното училище в 

Босилеград ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

честити
честити честити

Първи май И 

Великден
1 май и 

Великден
на децата, родителите и 

гражданите

1 май и 

Великден
на деловите си партньори и на 

всички потребители в общината
на учениците, учителите, 

родителите и всички граждани в 
общината

и им пожелава много 
радост и щастие Щ| и■.ч ■IОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

Първи май и 

Великден

Ю1М1ТШУСКЛ0
:"УСЛУГА" - 

БОСИЛЕГРАД ■ТЕЬ/ГАХ: 010/62-577 
Я 01КЕКТ0К: 63-1691:

И:ЧЕСТИТИ -
ЧЕСТИТИ

. 1 май и 

Великден
на своите клиенти и всички 

граждани в общината

. -'.Г .“ли®
* '

1 май и 

Великден
на работниците си и гражданите в 

общината, пожелавайки им 
здраве и успехи

много радостс пожелание за
и успехи ______



библиотека в 
Босилеград

честити

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

1 маЙи 

Великден

НароднатаР.О.коДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВОДРГОВША И УСЛУГИ НЕМ15КА 1МРЦ$ТЩ0А-ВАВЦ$МСА: ИНТЕР ТРЕДЦ честити

ИМ ИНЖЕНЕРИНГ
% ПЪРВИ МАЙ И 

ВЕЛИКДЕН
.О.О.Е.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ скотШ11

99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652
Борис Стоичков - директор

и нана своите делови партньори 
всички гражданиЧЕСТИТИ

на деловите си партньори и на 
всички читатели на "Братство"

в живота иПотребители!

"ЛУЖНИЦА" произвежда висококачествени 
тръби за водопроводи, меки и твърди 
ПВЦ-тръби, фолии, торбички и чували, 

луплекс-сгькло (плексиглас), светящи реклами и [_ 
пана, валопласт-плочи за покриви, цистерни, 

каци, кади и други пластмасови изделия, както 
и алкохолен оцет за домашна употреба. ["

с пожелания за успех
духовното им издигане

Първи май и 

Великден ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД
ЗДРАВНИЯТ ДОМ В - 

ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТИТИ

1 май и 

Великден
НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

на всички граждани в общината 
пожелава много здраве 

и им честитиV,

1 май и 

Великден

на своите партньори и клиенти и на 
всички граждани на Димитровград

ска и Бабушнишка общинаКОМПАНША ДУНАВ
ДУНАВ ОСИГУРАМ

Главна филиала НишВААСИНСКИТЕ
ВОДОЦЕНТРААИ

ЧЕСТИТИ

обещават стабилно захранване с 
ток и честитят Първи май и Великден

Първи маЙи 

Великден
1 ЦЕНТЪРЪТ 

ЗА КУЛТУРА В 
ДИМИТРОВГРАД

на всички консуматори на 
електроенергия у у, Ч

[>.Г. М .Ч.«(Рл,\Д шм.\д 1 КШГ «лиМТЦЦС 6АР.1ДМ(Д

ЧЕСТИТИ честити
/У ГАм.пУ

на всички граждани и трудови 
хора от Бабушнишка община 1 май и 

Великден
на всички граждани в 

Димитровградска община с 
пожелание за успехи в 

развитието на общината 
и лично щастие

1 маЙи
Великден Ш

:г •
' - : ...................... .

ш
- - «ч».



/А иекара ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 
ВРАНЯ!

:
; РЕЪТЛ ВАЙКА А.О. ВЕООКАО

ПОСЯОВНАЦЕДИНИЦА ниш 
Уя. Наде ТомиЬ 8а 

18 000 Ниш

ЧЕСТИТИ

Първи май и 

Великден

ЧЕСТИТИЯвно предприятие 

Димитровград
ЧЕСТИТИ

1 май и 

Великден
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И 

НА ГРАЖДАНИТЕ

Първи май и 

Великден
’ - НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- " 
■ * СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ■ 
; о КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО “ 
: : здраве, щастие и успехи :

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия 
период, радост и успехи в 

живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

Домът за стари хора и 
пенсионери в 
Димитровград

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТ

ЧЕСТИТИ1 честити

Първи май И 

Великден
на своите клиенти и на граждан

ите в общинатаОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД 1 май и 

Великден
НА ГРАЖДАНИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДСКА И 
БАБУШНИШКА ОБЩИНАЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА 1 вая кан&1 май и 

Великден
УГОСТИТЕГЪСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ СА П.О. 

Ул. Балканска бр. 41 Димитровград■ -

Толофонм: 
Дироктор:
РЛ. Градина: 61-1 
Хотол: 010/63-180, 
Рест. Тацино": 6:

Централа 010/63-180,
010/63-574, Факс: 010/

10, 63-493,
, 63-370, 61 
2-204

Ме1)ународна и унутрашюа шподици|а: 
Градина юп. 62-376, 63-199, факс: 62-3; 
Магацин - |авна царинска складишта -

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

63-574,
61-411, Факс: 61-137, 
•988, Факс: 63-370,

ОЕЬТА ВАЙКА А.О. ВЕООКАО

ПОСЯОВНА ЗЕДИНИЦА ПИРОТ 
Ул.Бранка РадичевиЪа 18 

18 300 Пирот

НА ВСИЧКИ СЕГАШНИ И БЪДЕЩИ 
КОМИТЕНТИ

76.
63-179.

Общинската 

скупщина в 

Сурдулица
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

1 май и 

Великден

на гражданите, 
деловите партньори 

и клиентите си

ЧЕСТИТИ честити

1 май и 

Великден
Първи май и 

Великден
—.................

СЪВЕТЪТ НА |<к :Народната библиотека в 
Димитровград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

СИНДИКАТИТЕ ! 
ДИМИТРОВГРАД !

Ч.СЖТИ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ =

Първимаии |

с пожелания за щастие и | 
трудови 

за.ое.а-»я

......I...ЯМЯНМш

айарют) жгСк? ^
| 0р МгТАРМА ШУШНА УКАМ|Е

\гг

;
53 р.О,

честити

1 май и 

ВеликденПърви май и 

Великден
с пожелания за успех в живота и 

духовното им издиганена деловите си партньори и 
м в Пчински

............на всички граждани 
окръг



*х*

Д. Г. II.
1Г1РА\2ЛНЬАУДиректор: Телефон 

«Фикс: 010/361-566 
Жнро рпчун:

42802-685-1-6436 
Тсслмни КБ 

18320 Димитро»! рид

Димитро «град. !>»л1мм1ск.и 86
ШИИ——Гчцщрг 42802-001-7-114' кол СПП Димигромрад 

(010) 02.2ГП. 8М*Й. 68460.
г>|..»йн

Жнро рачул: 
Тйлвфонп: нллгра.ю

ЦЗ-ДО9 Телефакстечиичнл Й;»^а

5. У. Р. К. ИепаТех честити
ЧЕСТИТИ

на работниците и гражданите
на деловите си партньори и на 

всички граждани 1 май и 

ВеликденПърви май и 

Великден пожелавайки им щастие и нови 
* - трудови победи ?

с пожелания за щастие и нови 
трудови успехи ”НИШКАЬ6АНКА" НИШ

На нашите
клиенти от Димитровград

1ПЛГИ.М II честитимЗЛМОЗТД1..МА ВЛОША 2Л 
<5НАОЕУ!МЗКЕ I 2АМАТ8КБ ЯАООУЕ

.««!«*•
■Ш: 1 май и%е» 0Д11)впг1к>шп1'

Ц| и1мп|«»: .ОКМ№ - 41а.'КМ№

Великден11 3ЧЕСТИТИ

-5 *"1Шш I1 май и 

Великден
: . •;

А Ш. -
на своите работници и потре

бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота

&
II |

II

д.

$ 17530 81Ж01Д.ЮА; 2;ко 31а|к0У1са 7 
6Л. Та1. 017/ 815 956; МоЬ. 06» 201 580

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ИЕНТДР БУГАРСКЕ МЛ1БШ1Е 
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 

"ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 
ул. "Маршал Тито” .4*15

• Т Ж Ж' 7 вНа всички свои работници, 
делови партньори и съграждани

-СЗ&ч — 1авно предузеЬв - Димитровград

честитид
• • Vй 1С

: V.’ XI. Т-я. икпрвл» Ь1»г2 75: Дм| ««:«. 61 ме. Г»« ручоху*:
т.-« т и-мг.пияшсглкянЮ-Ч1-*■><■ б 1-е«».х*«с-акь.ч ллгл-

;

Първи май и 

Великден

1-п1 с*ЧЕСТИТИ
на работниците и гражданите

Г«

1 май и 

Великден
честити

,1на всички граждани, с 
пожелания за крепко здраве, 

щастие и успехи

1 май и 

Великден
к Ь- ..

1ЖЧШИ * >>.
"СЪРБИЯ 

ШУМЕ"
ГОРСКО 

СТОПАНСТВО - ВРАНЯ
и ИЗГРАДНЯ" - 
БОСИЛЕГРАД |:

- 1’
. >

граждаг

1 май и
Великден

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

”V у-Шл' ■

честити

9:у*
Щ? <ГК -Л.ЧГТВГ. В,иНсКпа
V 7еП}ах017» 76-064; ге!. 0:717» 066

Ьгс Гш'и>:: 44130-6*5-0-37646  »•!*\гаф

на своите 
потре- 

бители и

•Ж на всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

■',Т> честити| г '|' ;•- Ь;:%т ь
на всички-I ч 4

-
гражданитечестити

Първи май и 

Великден
.'■/

• Ш ••
"К л-.т^;
ЙЪЗ--\.% % № Първьс май 

Великден
и

и им пожелава лично и семейно 
щастие и трудови успехи

V-

Цн



АНКЕТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕН
ТАЦИЯ в босилеградското основно

УЧИЛИЩЕ

26 април 2002

ДИМИТРОВГРАД
о

Във всека група имаше по двасстина участници.
Победителите са осъществили правото да уча- 

в прегледа на рецнтатори на републиканско 
равнище, конто ще се проведе през май в гр. Ужнце. 
В случай първокласпралптс се да не бъдат във въз
можност да се появят в Ужнце, определени са и пър
ви рсзсви.

За републиканския преглед са се класирали:
-При най-младите: Барбара Стапковпч от Ба- 

буншица. Резерва е Йоваиа Маркович от Пирот.
.-При средната група: Стефан Чирич от Пирот, а 

резерва е Саня Йовановпч от Бабуншица.
-При най-възрастните, може да се каже, съвсем 

очаквано победи Боян Велев, ученик в димитров
градската гимназия, който рецитира стихотворение
то ”Гарван” от Едгар Длан По. Негова заместничка 
е Йоваиа Тодорович от Пирот.

Председателят па журито г-н Драгослав Илич не 
скри възх1пцспНсто си от изявите па младите реци- 
татори и накрая ги награди е един свой рецитал.

ОКРЪЖНО 
СЪРЕВНОВАНИЕ 
НА РЕЦИТАТОРИ

стват

ОСМОКЛАСНИЦИТЕ 

ПРЕДПОЧИТАТ 

ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД

В хола на димитровградската гимназия на 20 анр- 
ироведе окръжно съревнование па рецита- 

тори от Пирот, Бабуншица,Бела паланка и Димит
ровград като домакин.

Пред журито, в чнйто състав бяха Драгослав 
Илич, актьор от Белград като председател, Саша 
Адамовнч, про(|)ссор от Бабуншица, Жаклппа Мит- 
ровпч, професор от Бела паланка, Йопап Ваенч, про
фесор от Пирот и Душапка Цопсвич, също про(|)есор 

сръбски от Димитровград, се представиха три гру- 
рецитаторн - най-младите, на средна възраст и 

най-опнтнпте от гимназиите

нл т.г. се

Професионалната служба, в 
са педагогът, пси-чийто състав

Тази година 
осмокласниците са се 
отказали от 
провеждането на 
полуабитурентския бал, 
за да отидат на 
двудневна екскурзия до 
Белград и Нови Сад. 
Екскурзията ще се 
проведе на 23 и 24 май.

хологът и социологът, неотдавна 
проведе анкета за професионално 
ориентиране сред осмокласниците 

основното

по
ПИ

и, средните училища.училище ” Г. 
Димитров” в Босилеград.

Според психоложката Снлвана 
Рангслова повечето

от А.Т.

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ В БОСИЛЕГРАД
от децата

ЗА ТЕБ, ГОСПОЖИЦЕ ЛЮБОВ'смятат да се запишат в гимназията 
в Босилеград. Това тяхно решение
е обусловено предимно от материалните възможности, а и поради 
факта, че ще продължат да живеят при родителите си. Освен в гимназ
ията, някои от учениците искат да се запишат в средно медицинско 
пък техническо училище п то в близките градове - Сурдулица, Враня ц 
Лесковац. Много

Със съвместното съдействие една крачка разстояние и затова Любовта с главна тема в твор- 
па Столична община София п Ку- ми с особено вълнуващо, че виж- чеството на Недялко Йорданов, 
лтурно-нпформацнонннн център дам кръвни братя. Имам чувст- Така беше назован и концертът, 

Цариброд” в Босилеград мина- вото, че публиката разбра всичко, по името на една негова песен, 
лата седмица бе организиран кон- което искахме да кажем. Поетът пише основно за любовта,

защото ” човекът е създаден от 
любов, живее с любов, понякога 
умира от любов, а любовта про- 
дз>лжава и след смъртта”.

Любовният рецитал на поета 
бе придружен от звуците па кита
рата и пианото на българския ар
менец Хайгашод Агасяи, който 
композира чудесна музика по 
стиховете на Недялко Йорданов.

- Аз съм арменец, роден в Бъл
гария, което означава арменец с 
марка за качество - пошегува се за 
произхода си Агасяи. - Щастлив 
съм, че моите деди са дошли в Бъл
гария, спасявайки се по историче
ска съдба.

Поетът и композиторът са 
заедно от 23 години. Щастлив съм, 
че успявам с достойна музика да 
облека чудесните стихове на Не
дялко - заяви Агасяи.

нли

от децата желаят да продължат образованието си и 
след средното училище. Най-голям е интересът към медицината, пра
вото, просветата...-

цсрт-спсктак’ьл на българския по
ет Недялко Йорданов, композито
ра от арменски произход Хайга
шод Агасяи и съпругата па поста - 
актрисата Ивана Джсджспа. Кон
церт-спектакълът бе назован ” Го
спожице любов”, а гостите от 
Б'ьлгарня се представиха пред бо- 
снлеградската публика в голямата 
зала иа Центъра за култура.

Недялко Йорданов е един от 
най-обнчапитс съвременни поети 
в България. Над 40 години цели 
поколения българи живеят с ис-

Макар че подобни кул
турни мероприятия са рядкост 
в нашия град, интересът на 
съгражданите ни бе 
ентелно малък. На концерта 
на българските творци залата 
беше нолупразпа, а н дошлите 
посетители бяха предимно 
ученици и гимназисти. "Вку
сът” на нашия гражданин е 
малко странен - залата щеше 
да бъде препълнена ако гос
туваше някаква фолк зведа, 
независимо дали знае или не 
знае да пес! Но от културни 
прояви с голяма художествена 
стойност боенлеградчани се 
интересуват малко, което мо
же би означава, че тук култу
рата е на много ниско равни
ще.

Най-голямо влияние при избора па бъдещата професия имат 
техните родители, от които всъщност са получили н най-много 
сведения за бъдещата си професия. Малък е броят на децата, конто 
смятат да започнат работа след средното си образование.

За пашата община е тревожен фактът, че повечето от учениците 
не искат да се завърнат в Босилеград след завършеното си образование. 
Те смятат, че в Босилеград няма "нормални” условия за живот.

ОТ1Ю-

К. Велинова

ДИМИТРОВГРАД

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

говата поезия, която е св ързана с
всичко, което вълнува човека - 
любовта, достойнството, обичта 
към родината. Заедно с поезията, 
той се занимава и с драматургия, 
работил е почти цял живот в теа
тър, пише пиеси, композира песни, 
псе своите стихотворения. Изна
сял е копцети из цяла България и 
в много други страни, по в Босиле
град идва за пр ъв път.

- В Босилеград ми е много ин
тересно и в ълнуващо, защото виж
дам сънародници, конто разбират 
псичко, което им казвам и пея - 

Йорданов. - Аз съм имал

На 22 април в залата на Центъра за култура димитровградското 
— ”Моша Пиядс” отбеляза 133-ия си рожден ден.основно училище

С подходяща програма, в която участваха ученическият хор, 
членовете на рецнтаторската, театралната и фолклорната секции, 
участниците показаха какво е училището им и как те прекарват

К. Велинова

ученическите см дни.
В края па културната проява училището награди

чески състезания. Книги получиха
с книги най-

успешните в отделни учени
Саня Тодорова и Дарко Давитков за участие в съревнования

Александър Панов, Марко Костадинов и Ивана
"ТИНЕЙДЖ ЛАЙФ" ПО ВЪЛНИТЕ НА РА

ДИО БОСИЛЕГРАД

ИНТЕРЕСНО МЛАДЕЖКО 
ПРЕДАВАНЕ

но

сръбски език.
Георгиева получиха книги за успешното си участие в съревно-

заявн
много концерти в много страни, по 
тука усещането е друго. Ине сме на

ванията но математика.
А.Т.

ИЗЛОЖБИ От началото на февруари Гадно Босилеград се обогати с още 
едно ново предаване - "ТИНЕЙДЖ ЛАЙФ”. Предаването е 
насочено предимно к ъм ученическата п младежка аудитория и е с 
образователно-развлекателен характер. В програмната

предаването са отделени 45 минути. То се излъчва два

АРОМАТЪТ НА ГРАФИКАТА
схема на

график Аимо Колибарски откри първата си радиото та
ш.ти месечно, т.е. всеки втори четвъртък в следобедните часове.

Характерно та предаването е това, че като автори н водещи се 
появяват дпе ученички от основното училище в Боснелград. Ос- 
мокласпичкитс Пиша Божилова а Йслсиа Пенева са в екипа па 
предипането, под управлението нн журналиста Петър Раигслов, 
които се грижи та подгот овката и организацията иа предаването.

({същност " ТИНЕЙДЖ ЛАЙФ” е продължение на предиш
ното младежко предаване "Драги пропищи” па същия екип, което

година II до януари 2002

* Българският _ 
самостоятелна изложба в Ниш

1965 г. я Поморие, България. Звиършни графика а 
п Софии, къдсто сега е преподам» Колибароп е роден

Художествената акадмим

5 ^ Щ ДЯТлрт-клуба

иуй^тор и'» тот11^внд ит<|бразИте1ПН> нткустно Днмо Колн-

- А# барни. Изложбата, която посетителите на елит...... ...
‘ клуб могат да разгледат до средата па май. ............. .

^ Велимир Кръстни от Белград. Екеионирвни са 20
шк, гол ям и малък формат. Топа „е е „......СД-

ЩЬ ' : ,|0 Колибароп о II,нн. Преди дис години тон
ЩШ- уччетпа пя колективна изложба българските .............

' ' *"•* когато творбата му "Суета” беше отличена с наградата 
"Малък печат” на Ишнкия графичен кръг.

, именно награда беше «йодът за самостоятол- 
. ми изложби в Ниш, сподели майсторът. Ли всичко с 

” виновен” Бранно Николов, с когото се познавам доста 
„осмГот едно рия , елен. стана п сз.грудпнчес-гвоЛ, 

1 изненада нещата се ряза,шит много добре.
, .„„„стоят ни нзанмни изложби а Бургас, Ниш, Солун... 

' . а дейност се разширява. Тук разбрах, че има
’ кт "Ииишият графичен кръг” да стане Балканска 

инициатива за графика малък формат”, което е отлична 
" ,3 Днмо Колибароп, лауреат па брой.... между- 

** нн|Мздии .шгрили» сред които и ” .............'”

” Галини” я Ниш неотдавна беше 
известния бз.лгирски|<И

* ■гХ заживя н радиото през юли миналата 
година се изл ъчваше един п ът месечно.

"ТИНЕЙДЖ ЛАЙФ” всеки нът има но един гост - най-често 
е ученик, конто се отличава с нещо, примерно с таланта си, е 

постигнатия успех в училище, с ъс спортни или художествени иро-
1 (ЖЛ

ЯВИ и т.п.
Освен редовните рубрики - новини от училищата, любопитни 

сведения но география, история и др. - в предаването се разра
ботват теми, които имат в ъзпитателен и образователен характер. 
Обсъжда се борбата против алкохолизма, наркоманията, кримн-

яплемня в обществото.нллиостта и други негативни социални
Според Раигслов младите сътруднички в радиото имат голям 

интерес и усет к ъм журналистиката. Основно те уреждат предава
нето, квкто тематично, така и музикално.

" ТИНЕЙДЖ ЛАЙФ” се подготвя и излъчва предимно па 
ср ъбски език, доквто българският е застъпен много малко. Според 
Раигслов това е под влияние иа училището, както и иа поднасяните 

"ценности”.

моя приятна

нн К. Велинова
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БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЧЕН НАРОДЕН КАЛЕНДАР

ВЕДИКДШ»«ММ» И е ХРИСТОС
' “И Тин1 „Предни практики дедите ни осмислят

ми помпя жипот и къщата.

о мития
ТЬРСИ 

СГРАДА ЗА 

СТЕНОПИСпитапече приготвената 
като симиол на

След топа идва време та 
псликдснски «ици. Опраидано горди ще «т.дат опети, чиито

ВКЛИКДКН е оснопчиит иодпижеи пратпнк п Ят.лгарскня народеп
пе само е влизането на новия огън,

” ристосааието”, т.е. чукането, с черпените 
яйца итлятат

календар. Тошр епт.рлш пе само с Ирапосланиата им цт.ркпа, 
радостта от Възкресението, по н със здравия практпцнз ьм на предните 
ни. Ако се вгледаме по-внимателно в принципа на променящата се дата 
па Великден, ще видим* че тя се мести в зависимост от това кога се пада 
п ървото пълнолуние след пролетното равноденствие - 21 март. А Пра
вославната църква, на първия Вселенски събор (325 г.), определя 
честването на Великден да става винаги в първия неделен ден след

П рофеСИО! ЩЛЧ И ЯТ ДИМ ит- 
роигрядеки живолисеу Мича 
Мити*» търси адекватен инте- 

ш/коя обществена сг-

по-здравн.
Поздрав ът през следващите дни 
А нашият отговор трябва да е:
С п ървото боядисано червено яйце 

децата, момите и булките о дома, та да б ьдат белп и черпени, т.е. тдрапи. 
Топя червено яйце се прибира и пат до следващия Великден. Старото

къщата ще бъде пълна в ъв

1 е: "Христос поскресс”
"Воистила поскресе!”

стопанката потрива лицата на риор в
радя в Димитровград, за да съ- 

стснолис, койтоп ълнолунието на пролетното равноденствие.
Тъй като пролетното {гълнолунне се мести периодично, затова и 

Великден е подвижен празник. С неговата променлива дата са свързани 
п следните празници: Месии п Сирни заговезпи, Тодоровден, 
Кръстоноклопна неделя, Лазаровдеп, Цветница, лошите четвъртъци и 
петъци, Томпна неделя, Спасовден, Петдесетннца, Свети дух и Русял-

твори голям 
щс бъде дипломната му ра
бота на следдипломните сту-

и ако яйцето е п ълно - значисе счупва 
всичко, ако ли не - на лошо ще е.

Отблажа,шисти с непипната форма па душевно освобождаване от
великденския оояд,

дии, които кара в Художестве
ната академия в София.

"Компетентните в Акаде-
Велики пости. Това става но време надългите

най-често с шумно и церемониално угощение.
трохнчка от миналогодишното великденско яйце. Желателно 

с па траис вгга да ирпс-вства и печено прасенце с черпено яйце в устата. 
Оттук идва и почнатата фраза: "Хубаво като печено прасе па Велик
ден!”

Отблажавансто може да
ската сряда.

Свързана с пролетното равноденствие, великденската обредност
социалния живот. С

ми ята се съгласиха с идеята 
ми стенописа да сътворя ня
къде в Димитровград", споде
ли пред "Братство" художни
кът.

стане и е
отразява преходни сз.стояппн в природата н 
настъпването па Великден отпадат редица забрани н ограничения, но 
започват да се изпълняват други обредни нрактнкп, св ързани с прехода 
от зима към пролет/лято, т.е. от символичната ”смъпт” към "новото 
раждане”, к ъм прорастване и обновяване, изобщо к ъм осповоноляпше 
на животворното начало. По тази причина целият ден преминава нод 
знака на всеобщо празнично веселие. С края на постите отпадат 
забраните за блажснс, ограниченията за сватби и брачни епождапня, 
забраната за пиене на червено вино.

Па Великден зад ължително всяка млада булка трябва да направи 
посещение при кръстника си, девера и родителите си. 1ова е г. нар. 
"отнасяне па поклон”, като се поднасят дарове - великденски колач,
няколко писани яйца.

Великденското хоро е другата форма на освобождаване от дълги ге 
пости. Великден без хоро не минава. На него се събира цялото село и 
се пеят най-прекрасните песни, които българският народ е сътворил.

Ме само Великден, но и цялата Света седмица преминава нод знака 
на веселието и смеха. Причина за това е пе само в настроението, придо
бито от угощенията и от отпадането па любовните забрани за младите 
хора. Тя се крие в животворното начало на пролетта, нахлуло като 
в ълшебен вятър в душите на хората. Затова обредните гостуваиия и 
угощения, игрите и забавите па децата, закачките на момите и ергените 
са толкова жизнерадостни и весели, защото са подчинени па успешния 
завършек на новото начинание - на Възкресението, донесено от 
пролетта!

По стара традиция сутринта на Великден всички, мало и голямо, 
задружно посещават ц ърковната служба, като посят със себе си яйца, с 
конто се ” рнетосват”. От храма вкъщи се отнася свещ и се запалва па .даЯир

ЯЙЦЕТО Е СИМВОЛ НА 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЩШЩж

Обичаят да се подарява яйце за религиозен празник е много 
древен. Има го нрн египтяните, персите, древните елини и рим
ляните. За тези народи яйцето символизира божественото начало. 
Първи евреите го използват в ритуала за Пасхата (Великден). Те 
слагат яйцето в средата па празничната трапеза заедно с пасхалното 
агне.

щПодготвила: Красимира Велинова шш
Мича Митич

От юдеите символиката па яйцето е в ъзприета от п ървите хрис
тияни. Те й придават ново съдържание: Според него отначало яй
цето с мъртво и съществото в него като че ли също с мъртво. Но 
минава време и яйцето оживява. Разчунва се н отвътре се излюпва 
пиле. Така се изгражда образният наралелнзъм с възкръсналия от 
гроба. Затова за християните счупването па яйцето па Великден е 
метафора на самото възкресение Христово.

Назад във вековете нишката на преданието води до Мария Маг
далина и Тпбсрпн. Марня-Магдалпна, която Господ излекувал от 
вселилите се в нея зли духове, първа го видяла възкръснал. И 
тръгнала по света да разнася радостната вест. Стигнала н до двореца 
в Рим. По обичан, когато посещават императора, хората му носят 
подаръци. Богатите носели екз.ни дарове, а бедните - 
можели. Някога знатна и богата, Мария Магдалина вече нищо 
нямала. Тя донесла па Тнбсрнн само едно бяло яйце н му казала: 
"Христос воскрссе!” Императорът не повярвал: "Как може иякой 
да възкръсне от мъртвите?! Топа е невъзможно, също 
може това бяло яйце да станс червено”! Но още докато говорел, 
цветът на яйцето започнал да се променя н станал червен.

Оттогава християните си даряват боядисани яйца на Великден, 
се поздравяват с думите "Христос воскресе”.

Митич е завършил Полу- 
внеше художествено училище 
в Белград при професор Да- 
ннца Басга, а след това и Ака
демия на СПЦ (специалност 
— стенна живопис) при про
фесор Драгомир Якович.

Досега е регистрирал 6 са
мостоятелни изложби. Член е 
на УЛУС от 2000 г. и е със 
статут самостоятелен живо
писец.

Като специалист по дек
оративна живопис и особено 
по рисуването на византийс
ки фрески, Митич в момента е 
ангажиран върху стснописва- 
нето на черквите "Света Па
раскева" в София, "Света Пет
ка" в с. Смиловци и "Възне
сение Господно" в с. Градинье.

какаото

както ис

Карикатура: Богдан Николовкато

РАНКО РАНГЕЛОВ, ХУМОРИСТ

С НАЙ-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ 
поаражавах ТИТО

-МС-
* Имали ли сте 
ятноеши заради това, че сте 
подражавали някой 
или друга личност ?

- Досега не.

* Според Вас, коя гледка е по— 
смешна: Киро Глигоров без ед
на вежда или пък Васил Ту- 
пурковски на плаж в Тайван?

За нашенеца Ганко Рангелов бва да се случи, 
казват, че в Македония, къдсто от 
години живее и работи, е популя
рен както Мнннмакс или Мпчко п

някога пепри- И
* От дълги години живеете и 
работите " во" Македония. Ка
кво е мнението Ви по въпроса 
македонците македонци ли са, 
българи ли са, или пък сърби 
"со /пешка говорна мана?

как 
Вие 
отго 
бори 
хте ?

Подготовките за 
десетия юбилеен 
пленер "Погановски 
манастир" трябва да 
започнат веднага, 
констатираха 
членовете на 
Художествения съвет 
на Градската галерия 
в края на миналата 
седмица.

поли/пик

пашата страна, или пък както Сла
ви Трифонов в България. Тези дни
го срещнахме в Димитровград, къ- 
Дсто бе дошъл да види старата си 
майка. Време за продължителен 
разговор нямахме. Затова взехме отгопо1ш* Всс »'<>вече млади в Ма

кедония обаче си имат мнение но

Не, понеже не съм имал
време да упражнявам да 
дражавам себе си.

- Колкопа въпроси, толкопа н
по-

- Ами, Киро сега гледа Макс-ог него едно, както се казва в жур
налистиката, блиц интервю.

* Т—н Рангелов, какво най- 
вече Ви присмива, 
завърнете в Димитровград?

- Когато чуя, че някой димнт- 
ровградчапнн е казал, 
жда друг Димнтровградчапш|.

* Какво би трябвало да се слу- ™,Ш’а полов,,,,ата “"'оумчи.
чи в Димитровград, за да би- * Гоя обществена личност сте 
хте се завърнали да живеете подражавали с най—голямо 
постоянно в него? удоволствие?

Накрая, разкажете ни иякой 
"тазе" виц?

- Хей, съпруг! Вчера на Ко- 
зарнца видях Бмн Ладен.

- Я гледай! Как изглеждаше? 
— Ами, горе брадясл,

брадясал...
- А-а-а, женичке, женичке! Ще

+ те смажа! Ма, ти на комшията
Кои е най—глупавият вън- Асен, който вчера па Козарица се 

рос, който досега Ви е бил по- печеше гол на слънцето, си носила 
ставен от някой журналист? крем против изгаряне.

- Подражавал ли съм себе си.

този въпрос. допия с едно око, което не е добро. 
* Като върховен хуморист и Гунурковски пък с Тайван от Ма- 
подражател обиколихте мно- ксД0,|,,я направи Айпап! 
го страни. Забелязахеше ли, че 
някъде по света има и умни 
жени ?

Те се съгласиха, че 
тази година поради 
изключително 
трудната

когато се
* Как смятате, че Милошевич 
сега се чувства в Хага?

- Съдейки според изявленията 
- Забелягах, че половината са му там, в Хага, той е пълен

долсче ненапи- икономическа 
обстановка в 
общината, желателно 
би било

опти
мист.

проявата да 
бъде организира 
повече субекти.

на от

- Йосип Броз Тнто.- Ами, нищо особено не тря- Б. Д.Б. Д.
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ДШТй СТРАШНИ 

ВЕЛИКДЕНА
Цели 11)ц голини 

Вслнкдена, ме измъчват спомените ми за двата 
кои.» много си приличат, макар че между РАДЕТЕЛИ НА 

БЛАГОДАТЕН ТРУД
тях са изминали 55 години.

Великден 
множеството самолети 
нрекрили небосклона

Първия през 1944 година 
- бомбардировачи и изтребители, 

и С1рахитици тътен, предизвикан
от хвърлените от тях бомби.

Беше

помня но

Поколенията босилеградски 
получили завидни знания.

До каква стенен те бяха вглъбени в своятагимназисти,
превъзхождащи ус- специалност красноречиво говорят следните 

ловията, в които се провеждаше обучението, три примера: Иван Ксрезов не можеше да се 
предеIлвляват един от нан-ценните капитали, срс1цнс без някаква книга па български, руски 
конто афпрмират благодатния труд 
давателите и представят Ьосилеградско 
в'1»в всички области. Имената

среден Великден. Хубавият пролетен ден 
а на нас - децата ни предложи 

условия за игра и другаруваме. 11а източния ръб 
зонта ясно се виждаше Витоша. На

измами стадата на наша,
нрепо- или сръбски език; Милорад Найданович знас- 

уст дори цели части от ” Илиада” и 
”Одисея”, а Димитър Пенев през една накап

ва
на хорн- 

севсрозанадната и 
орана, гам, къдсто сега е хотела "Щастливецът” се 
белееше сняг.

почти шс наиз
на тези радетели

на благодатен труд заслужено 
страниците па летописната хроника па гимназ
ията, написана ог Ллскандър Младенов.

се намират на ция възложи на учепиците си да запишат какви 
минерали съществуват в селата им и от всички,Към пладне от югоизток долетяха ята^ „ самолети -

оомоардировачи, придружавани от изтребители. Небето 
между Драговнга и Руй просто почерня. Започнах да ги 
броя. След известно

които им личат па руда, да донесат парчета за 
изучаване в гимназията. Найданович представ
ляваше особен случай още но нещо: когато 
дойде в босилсградскта гимназия (но рождение 
крагуевчапип), той не знаеше пито дума бъл
гарски, пито специфичните букви па българ
ската азбука, а вече през второто полугодие на

Един от деликатните моменти 
гимназията представляват първите години 
след Втората световна война. След

в летописа на

време ме заболя врата и затова 
но гръб и продължих да броя поканените 

Стигнах до 500 и спрях. Английските 
самолети бяха

възстапо
легнах вявансто на границата па края на войната за

минаха за България болшинството от учите
лите, а просветното дело в Ьосилеградско и 
Царибродско остана без квалифицирани кад- учебната година четеше книги на български и

знаеше наизуст стихотворения от Ботев, Ва-

гости. 
и американски 

посрещнати от български и германски
изтребители.

Завърза се жестока въздушна битка, от която Драгоман 
и Завалска низ ка просто тътнеха. Самолетите сееха смърт 
в София, над която се издигна гьсг черен пушек, прекрил 
и Витоша. Г1о едно .време един от бомбардировачите се 
препъна на лявото си крило и се заби в скалите на Стара 
Планина.

ри.
зов, Яворов... Двамата с Ксрезов нравеха 
нарелели между българската и сръбската лит
ература не само помежду си, но и в обучепието.

Тъй като България и нова Югославия бяха 
на страната на антифашистката коалиция по 
време на заключителните действия в разгро- 
мявансто на фашизма - бързо се установиха 
приятелски и добросъседски отношения меж
ду двете държави. Възползвайки се от това 
обстоятелство, околийските народни съвети в 
Босилеград и Цариброд се обърнаха към Мин
истерството на просвета на Югославия за ио-

ВЛИЯНИЕВЪРХУ 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ....Няколко дии след това моят татко и чичо ми Всрча бяха 
мобилизирани. Както много други мъже от Драговита и 
околиите села, и те бяха ангажирани да почистват после
диците ог бомбардировките, с които пи ”почерпиха ос
вободителите”. Те с нищо пе бяха но-добри от германските 
фашисти, понеже бяха избили мпого цивили, които татко 
ми беше принуден да погребва и разрушили столицата на 
Българи я.

Същия ден бяха бомбардирани и сръбските градове Бел
град, Ниш, Лесковац...

Вторият страшен Великден 1999 година преживях още 
по-тежко. Ме бях вече селско дете, а пенсионер и повече от 
тридесет години жител па Белград.

Освен чрез преподаването на своите пред
мети, отделни преподаватели положително

мощ в разрешаването на възникпалия кадров влияеха върху учепиците и но други начини, 
проблем в просветата, защото обучението ця- Така например, твърде атрактивен за учеои- 
лоетпо сс провеждаше па български език. Като цитс бе слухът, че Милорад Найданович

книга, пс1цо като роман, а Харалампи Иванов,
пише

резултат на взаимеп договор между прави
телствата на Югославия и България - София пише разкази... Фактът, че между нашите пре-
изнраща нужния брой учители за провеждане подаватели има хора, които се занимават с лит
на обучепието в Ьосилеградско и Цариброд- ературпи творби често представляваше нод- 
ско. Тогава, както и следващите две-гри де
сетилетия за промени на езика в обучението литературата. В ученическите степ-вестници

започнаха по-често да се срещат стнхотворе-

кваса за създаване на вълна от любители па

изобщо пе е имало дума, само сс въвежда и 
обучение но сръбски език като отделен пред
мет със съответен фонд часове.

1Ш51 и разказчета от ученици в гимназията, 
което преди рядко се случваше.Всичките дни ог 24 март до 10 юни си приличаха един

хвърляха бомби и ракети от огромна
па

самолетиДРУГ
височина. Горяха сгради в центъра па Белград, горяха Азо-

Папчсио. Гъсти

Като че ли това насърчи и нашите литера
турни вдъхновители. Например, Харалампи 

Извратените тогава преподаватели от Бъл- цнапои, към края на учебната година, когато 
гария в босилсгадската гимназия внасят нови заключи бележките, в отделни класове, раз- 
импулси на съдържателна и висококачествена г>пра се, но предложение на ученици, прочете 
образоиателно-възнитателна работа. Мерно- цСщо от своите разкази. Докато Найданович в 
дът, през който те рабо тят 
пател но може да се счита за време на разцвет, ския похват на майсторите на поетичната реч, 
защото обучението се провежда от снециал- като че ли но този начин искаше да ни покаже 
исти на високо равнище и от извънредни мето- как сс съчиняват зрели литературни творби.

с висши

ПЕРИОД НА РАЗЦВЕТ
тарата, Петрохемия и рафинерията в 
облаци от дим и отрови правеха огромни черни пердета, а 

няколкостотин метра нагоре...езичета пламък хвърчаха 
Подобна съдба сполетя и Смедерево. Гози път всичко 

къщата си, построена на ис- пренодананпята си налбаягаше върху творче-иаблюдавах от балкона на
край Дунава, недалеч от Винча.

в гимназията осио-
ГОЛЯМ ХЪЛМ

вниманието ми. 
с пламнала

Една привечер чуден звук привлече 
Какво да видя: дълга, дебела крилата ракета 
опашка долетя от изток па около 200 метра пад пивото на 

Лещан, къдсто се намираше главния I 
експлозия раздруса нро-

дини. Между тях има и пренодаиагелп 
научим титли - доктори на науките, какънто бе 
Пегьр Намбулов, преподавател но френски и 
доктор но френска филология, а сетне н Ник
олай Кондом, математик, сз.що стана доктор в 

специалност. Докато другите бяха из- 
в своята област, какии- 

по бългаски

Наистина, тази първа литературна искра не 
блясна с прелъстяващи успехи на творческото 
поле, но пуснатата подкваса, нодсйствува по 
свой начин. Неколцина младежи заостриха 
моливите си, уверени, че все пак ще успеят да 
възседиат Псхаз. Колкото тези опити да бяха 
скромни тогана, нека да спомена няколко 
имена, конто но-късио се потвърдиха, между 

език и литература, Димитър Менен, нрепо- които са; Дарко Иванов от Райчилонцн, 
даиател но география и геология, Дора Белена, |^остад,.т Мл. Златков, Мрокони Попов, 
славист, Ленчето и Пейчев, историци, Виолета 
Кацарска, френски език, Ирена Мацева, 
математик, и др. През същото време от Минис- 

па Сърбия за пре
бяха назначени Ми-

Дунава и отлетя
трафоност за Белград. Страхотна 
зорците. Токът сиря мигновено, 
летя втората, след нея и третата крилата Из
носеха графитни бомби. Разрушиха
разпънаха огромните си мрежи над далекопроводи.с.

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

България и Сърбия не 
някой политически

към

След няколко минути до- 
И трите 

е и своята
нънредпи специалисти 
то са: Иван Ксрезов, преподавател

вюрчиха живота.
нпшущин тези редове и др. Неколцина от тях 
бяха част от ядрото в създаването на нашето 
малцинствено литературно творчество на ро
ден език.

стапят като 
виждам, че 
стремежът да се 
изпитвам скрч.б когато раз >ера 
могат помежду си сами да 1 „сшили
нз.нрос. който иародите несям1,е д
бз.рзо и енрааедлино... I- „„тслигеитни,упорити и
сродни те народи - хрл 'I - ,, си,..1Ш1,ите пласти и в
немалко твърдоглави... -- • Затуй иредла-

и*даяат к,,илс ,,а
народите си... ввлибор

Паунова 43/41 
Болград

завладее света, г 
, че

терството па просвета 
подаватели в гимназията

Найданович, специалист но сръбски 
Живко Йорданов, матема-

За съжаление този златен период за босиле- 
градската гимназия бе прекъснат от избухва
нето па

лорад
език и литература,
ХЖ —.....спи от предстоящите неизнестности

с ини Младенова, география, Мп фоф.,н1(з; V, ".. ,'Д.рит, 'сами
сенки, руски език и др. I акт.и аренод. . с к> м а друп, бяха изпъдени
кадз.р - всички предмети да бъдат зае I кисни о 1 
специалисти, завършили в Софийския или в 
Белградския университет - 
седни

много 
сме иай- фамозната резолюция па ИБ 1948 год.

от отделни органи па властта поради полити
чески причини.нямаха И някои сь- 

гимназии с но-дългогодишна традиция.
Мило Николов-Присойски
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__________________ Замира ли димитро-
ХАРИЗМАТИЧНИЯТ ИЗВОРЧАНИН вграденият спорт?

БОРИС ИЛИЕВ

КОЗЛОАУЙсоу "ХРИСТО БОТЕВ" - СЛЪНЧЕВ ЩРИХ В ИСТОРИЯТА НА

С 14 отбори и секции и об,шсПа 
„а спор * и Димитрош рад беше М1. 
исстеп НС снмо и цялата орана, 

и и чужбини. За различи*,най-точнияконете си дори
иидоис спорт и сечи ими талаи(И. 
спецнилисти също, но онова, коси, 
недостиги са фииансоинтс среден,а. 

Така че прочутият Димитро,,, 
модел и спорта, който „ай

мето на* Българинът е уникална личност! Поел от поднебието на Азия, пренесъл на стре' и държавническата
календар на света, съхранил един универсален генотип, в който се сливат воинмения на тракиеца, той и днес 
мъдрост на прабългарина, неповторимата душевност на славянина и творческите у^ вълната, ВЪПреки лредизви- 
продължава да удивлява човечеството със способността си да остава на гребена н 
кателствата на времето. градски

много хвалеха лиротчаии, пече „е 
съществува. Дълги години Обшил, 
ската скупщина финансираше спор. 
та почти стопроцентово, но тона ле- 

минало. Нямаше начин теж-

ДП, бр. 269 от 22. XI. 1946 г.)
гимназия 
село Ко

па гимназ-

Нсзаиисимо дали е в географските вал руска филология, бил издържан ликупано в 
граници па България или далече от тях, през целия курс па обучението си. е °*к1^^ ^ ^ класове в
българинът се чувства свързан но свое- иисок „ слаб, с одухотворено лице и с 1 \ „ „ директор :
образен, ио обясним начин чрез пъпната бъ|К11| 11<)Ходка, Борис Илиев се от- ' бра11 Пеньо Николов, учител но
пръв на душата си към майката Родина. кроЯ1М|Л срсд козлодуйчани, които го ”"'см.1ТИ|[а. у.,сбните занятия заноч- 

Нрекрасеп пример за това са козло- обичали и почитали. 1е го търсели за ^ ^ декември същата година. Г1ър-
дипрочетат книга от богатата тслски колектив наброява 18

му за времето библиотека, която днес се ^ *
съхранява в Общинския детски ком- У,,и,сли.

Козлодуй. Сталин Манасиев,
друг наследник на преселници от Запад- ма обаче не удовлетноряна 
нитс покрайнини и,ученик па Борис дуйчаии. 1яхното ходене по 
Илиев, си спомня с умиление и ирек- продължава. Следващото сгънало в 
лопение за този колос на образовател- борбата за истински храм на наука е

VI (X) клас. Министср-

” ...нс1гьлна народна

чс с
кого икономическо положение „а
общината да не се отрази и па 
спорта. Спортната чала „се още „е е 
завършена и е въпрос дали тона изо
бщо ще стане, тъй като иями сред- 

•за тази цел. Л що се оптася до
дуйчаии. съвет или

ства
финансирането чрез доиорстио, то«, 
момента почти не същестнуна и иа-

Оцелели през горнилото па османс
кото владичество, те се пробуждат за 
поп живот със стъпването па Ботсната

решение на нробле- 
козло- 

мъкитс”

Полоииичатотоплскс п шия град.
Как тогава да се 1гьрии напред? 

- попитаха се и членовете на Уп
равител ни и съвет па Спортния 
съюз на заседание, проведено иа 18 
т.м. Миналата година за спорта „ 
общината са похарчени 1,7 милиона 
динара. Тази година в бюджета са 
запланувани 1,2 милиона, от конто 
520 000 динара са предназначени за

чета па Козлодуйския бряг. Пазеният 
като реликва п олтара па сърцата им 
порив за свобода избликва, осветен от 
подвига иа Нойподата. И когато през 
1878 година свободата на Родината с

......... ..................................................за една широко скроена за времето си да се доизгради в гори сгаж на у шли 
личност, която излиза из рамките на щето. Той е проектиран от врачанския 
представите ни за обикновения учител и архитект Иван Мутафчийски, а кметът

Кръспо Евтимов прави 
всичко в ъзможно да бъдат завършени в 
срок строителните работи. Открива
нето иа надстройката с през 1948 г. Про- 

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ фесор Петър Динеков, посетил Козло
дуй по време па традиционните Ботеви 
тържества през месец май, изказва въз

вито дело в Козлодуй, запознал го с откриването 
големия наш писател Чудомир... Всички ството

на
образованието дава своетона

турното строителство в ареалите на 
своята малка, ио сплотена об|циост.

дейности, а останалата част за 
заплати за тримата заети и Спорт- 

От посочените 520 хинин съюз. 
ляди 220 хиляди динара са за мате
риални разходи, така чс за истин
ските спортни дейности остават 
само 300 хиляди динара. Ако си при-

преселници от
БОСИЛЕГРАДСКО В 

УПРАВЛЕНСКИЯ ЕКИП НА 
ОБЩИНАТА

която се родее с пай-свстлитс ликове иа 
б ългарските възрожденци.

па селото

ДВИЖЕЩА ФИГУРА НА
помним, че през миналата година 
само ФК ” Балкански” е получил 
500 000 динара от търсените 1,2 мил
иона, тогава е ясно, че дейностите 
иа иовечето отбори са под въпрос и 
ако ис се иамерят спонсори, 
от тях ще прекъснат с работата си. 
А какво ще бъде е известния пече 
международен турнир по футбол иа 
малки врата, с №11310141, също меж
дународен, по скок на височина? 
Ако направим сравнение между 
средставата, които са се отделяли от 
бюджет в Пирот и в Димитрошрад, 
ще видим, че преди години и в двата 
града те са били почти еднакви. 
През 2000 г. за спорта в Пирот са 
отделяни 0,8% от бюджет, 2001 -

За Йордан Костадинов, преселник от и навярно ще да е така, защото с ав- 
село Извор, Босилсградско, който за- торитета и организаторските си сио- 
иочпал работа като писар н общината, собности Борис Илиев изиграва важна 
хората казвали, че всяко прошение до роля в борбата иа козлодуйската обще- 
царя, написано от него, не оставало без

хи щението си от сградата и директора 
Пснъо Николов. Това окриляна козло- 
дуйчаии да поискат откриването и иа VII

някои

стоспост за откриване иа гимназия в 
наброяващото през 1946 годипа 7 422-ма (^1) клас. До МС е изпратепо писмо с

дата 11 септември 1948 г., в което се
отговор.

Несъмнено най-светъл спомен от жители село Козлодуй. Той с секретар 
преселниците е оставил учителят Борис (движеща фигура) иа сформирани)! ини- подчертават историческите причини 
Илиев. Роден е през 1894 г. в Извор, а циативен комитет, чийто председател е сслото Да има сеДМИ клас. Писмото е 
почивал 1975 г. в Козлодуй. Няма ко- друг учител - Симеон Иванов, а членове
злодуйчаннп, докоснал се до него, да не - Тодор Йононски, Димитър Владов, Дузина други личности, сред 
е оставал впечатлен от харизматичпата Кръстъо Добрев, Стоян Йосифов и Спи- Борис Илиев. Откриването па седми 
му личност. Много от бедните, по у че- ро Василев. Те събират подписка и сред- клас обаче се осъществява едва през 
нолюбмви деца са подпомагани от Борис ства за откриване па средно училище в учебната 1950/1951 година.
Илиев финансово, за да завършат 
то образование. Сред тези щастливци са 
доктор Ванов, Кръспо Евтимов, Дочо 
Стоев и други. Последният, който след-

подписапо ог кмета Крум Шивачев и 
които е и

2%, а тази година се стигна до 3%. 
От друга «прана и Димитровград 
средствата за спорт се намаляват. 
Резултатът бързо ще се види. Ако 

не може да живее п

град Козлодуй. -Следва-свос-

С решение на МС, отразсио в про
токол N° 137 от 13 ноември 1946 г. (нуб-

Пенка Станчева
умира г~ 
спортът!

градът,

ДС.

КРЪСТОСЛОВИЦА 10»
^ Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Една зодия на хороскопа. 7. Мярка за елек
трическо съпротивление. 9. Партия в България. 11. Мъжка овца. 
12. Италиански остров. 15. Позиция в шахматната игра. 16. 
Дълбоко неприятно душевно преживяване. 17. Бълпц

име. 19. Името иа актьора Пачино. 20. Тържествен преглед 
войски. 21. Говорене, приказваме (син.). 22. Град във Фран

ция. 23. Столицата иа Естония. 24. Гретият падеж в сръбския 
език. 25. Стая за

хжо жен
ски
ма

арестанти. 27. Село в Димитровградско. 28. 
Украса (син.). 29. Река в Италия. 30. Красиво 
31. Гвоздей (сии.). 32. Името

горско животно, 
актьора Круз. 33. Отстранено, 

затулено лшсто в къща; ъгьл. 34. Огнетечма вулканична маса. 
35. Циркова площадка. 37. Египетски Бог на слънцето. 38. Жен
ско и мс. 39. Отбрано общество.

иа

Отвесно: 1. Дребно жилещо насекомо. 2. Елипсовидно г 
тание. 3. Мъж иа сестра. 4. Река в Австрия и Германия. 5. Земя, 
заобиколена с вода. 6. Подслон за автомобили. 7. Политическа 
коалиция в България. 8. Третата нота. 9. Женско име. 10. 
Помощник на свещеник в черковната служба. 13. Порядък 
(син.). 14. Последният период от каменния век. 16. Самички, 
самотни, без приятели. 18. Мярка за земна площ. 20. Голяма 
змия. 21. Руско женско име. 22. Градинско цвете (мн.ч.). 23. 
Марка южнокорейски автомобили. 24. Работник на борса. 25. 
Единица мярка за тегло па скъпоценни камъни. 26. Зеленчук с 
червен и сочен плод. 27. Във футболната игра — защитник. 28. 
Полски имот (мн.ч.). 29. Порода малки коне. 31. В някогашна 

едър земевладелец, господар. 32. Метална жица. 34. 12 
и 1 буква в азбуката. 36. Втората нота.

очер-

' па кръстословицата 108 
Водоравно: 1. Ена. 4. Лреии 8 Л

Б X 40. Конакри. 43. РАИ 44 \ ^ ^1Лок* 32. Ирония. 34. Лоаря* 
Лка. 45. Картон.

Полша —



ШшШй
26 април 2002

ИШвд1М|ТД!|Д ШАХМАТ Изминаха 40 ДНИ от преждевремен
ната смърт на нашия скъп и непрежалим 
съпруг, баща, тъст и дядо.ЦАРИБРОД" 

СЕ КЛАСИРА 
ЗА КУПАТА 
НА СЪРБИЯ

Ш,.;:
ДУШАН ВАСЕВ 

(1951-2002)
от Горна Любата - мах. Явор

23 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ЗАСЛУЖЕНА ТОЧКА На 10 май т.г. от 11 часа на горнолю- 
батските гробища 
Каним роднини и приятели да ни прид
ружат.

ще дадем панихида.
Първият отбор на П1К ”Ца- 

«брод осъществи иай-голсмия 
си успех и своята десетгодишна 
история: па 21 април в Звонска ба- 

и състезанията за

ФК -Мрамор - ФК "Балкански-

Мрамор, 17 април 2002 г. Игрището 
50. Премети - дъждТеренът - тревист, по

11ай—добьр „а терена бе „ратарят Соколи,, ' ....... .
В нав киред,ши ма, от 23-„„ кръ. от тьрвсис „а НФЗ

ма Балкански гостува в Мрамор кран Н„„, 
заслужено една точка.

Димитровградският отбор игра без няколко титуляр,,. Вратарят 
Сокол»,, вардеше феноменално. Шанс па мача .шщце Станков през 
среда, а на второто полувреме, но тон не е,.умия да отбележи гол, 
че оеше „а ияколко мет ра от вратата на съперниците

0 : 0 I»
Времето минава, но спомените за 

човещината и делата ти са все по-силни. 
Затова ние, които не можахме да те 
защитим от смъртта, ще те защитим от 
забравата.

край Морава. Зрители —
неравен. Главен рефер

около 11Я купата от
борът зае второ място в Нишки 
регион и се класира за купата па 
Сърбия. Димитровградските 
матнети събраха 21,5 точки, 
половин точка но-малко

шах-
само Скръбящи: съпруга Дафинка, дъщери Сладжана, Ясмина и 

Оливера, зетьове Иван, Слободан и Борчо, внуци Милош, 
Катерина, Марияна, Дияна и Боянаот побе

дизелите- шахматния клуб ” I |ро- 
1’рсс” ог Пирот. Димитрок- 
градскнят отбор игра в състап 
Драган Илпч, Бора Тричкович, 
Иван Стоименов и Драгвша Йон-

отборът 
и спечели съвсем

На 4 май 2002 г. се навършва ЕДНА 
Г. •] ГОДИНА от смъртта на нашия съпруг, 

баща, дядо, свекър и тъстич.
макар Вторият отбор на П1К "Ца

риброд’ под името "Цариброд- 
Пенатекс с 9,5 точки 
място.

ЗОРАН ВЕСКОВ 
от Димитровград

си.
зае десето

Д.С.17 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПИРОТ- 
СКАТА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

КАНОНАДА НА ЖЕЛЮШКАТА 
АРТИЛЕРИЯ ВЪВ ФИНИША

ФК "Йерма"- ФК "Желюша' 3 : 4 (1 : 1)

Поклон пред паметта му!
На 27 април 2002 г. от 10 часа на 

гробищата в с. Гуленовци ще 
панихида. Каним роднини, близки и 
приятели да ни придружат.

Опечалени: съ 
снаха

СКРЪБНА ВЕСТ 
На 24 април 2002 г. 

почина нашият най-свиден 
и непрежалим син, съпруг, 
баща, брат, шурей и вуйчо

дадем

пруга Стоянка, син Иван, 
Вера, дъщеря Брана, зет
Миодраг, внуци и внучки

Суково, 20 април 2002 г. Игрището иа ”Йерма”. Зрители - 
400. Времето-приятно за игра. Теренът-тревист. Главен съдия - Саша 
Чнрпч от Пирот (8). Голмайстори: Стонлкоиич в 15, Мнтич в 58 и М. 
Антич и 70 за Йерма , а 1 рпчков в 33 и 89, Д. Иванов в 80 в Стефанов 
в 84 минута за ” Желюша". Жълти картони: Игнч от "Йерма, а Костов, 
Бошкопич, Трпчков и Борисов от "Желюша”..

Играч на мача: Саша Грпчкок от "Желюша”.
Жспошката "тежка артилерия" гази пролет бие всички по ред. От 

4 мача желюшамн събраха максималните 12 точки.

около
На 27 април 2002 г. се навършват 

СЕДЕМ тъжни и тежки години, откакто не 
е сред нас милата съпруга, добрата 
майка и баба

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

Времето минава, но не заличава 
спомените за твоя мил лик. В сърцата ни 
вечно ще живееш. Няма да забравим 
добрината ти и всичко, което стори за 
нас.

От съпруга Цветан, дъщерята Невена и 
сина Васил със семействата си

НОВИЦА НАЙ ДАНОВ 
(1968 - 2002) 

от Враня

В дерби срещата и Суково желюшкият тим подкоси глашшя си 
конкурент за титлата и ПОД. Домакините имаха водачество от два гола 
(3:1) до 80 минута, но след това се случи невероятен обрат — само за 9 
минути "Желюша" вкара три гола.

До края на първенството има още доста да се играе, но още сега 
може да се каже, че първенец на дивизията най—вероятно ще бъде ФК 
"Желюша”.

Скъпият ни покойник бе 
погребан на 25 април в Бун- 
ушевските гробища във 
Враня. Благодарим на всич
ки, които ни изказаха сво
ите искрени съболезнован
ия и споделиха с нас огром
ната болка и тъга в нещаст
ния час.

Сърцата ни не приемат 
мига, в който смъртта те гра
бна завинаги от нас. Ти все
ки ден ще бъдеш в мислите 
ни, ще те обичаме, ще те 
пазим от забрава. Прекла
няме се пред твоята обич, 
доброта, човечност и всеот- 
дайност. Почивай в мир!

Твоите най-мили: майка 
Милка, баща Стоян, 

съпруга Сладжана, дъщеря 
Милица и сестра Сунчица 

със семейството си

На 2 май 2002 година се навършват 
40 ДНИ на тежка болка и мъка за 
преждевременно починалия ни син, 
съпруг, баща и брат24 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ДЕРБИТО БЕ РЕШЕНО В 
ТРЕТАТА МИНУТА

КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат

На тази дата от 10 часа ще посетим 
вечния дом на скъпия ни покойник в 
дукатските гробища и ще дадем пана- 
хида. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Твоята преждевременна смърт ни остави безмерна болка и 
непреходна тъга, семейството остана без утеха, а невръстните 
ти дъщери Йелена и Мария без бащина закрила. Няма 
забрава. Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: баща Стойне, съпруга Ягода, дъщеръ 
и Йолона, сестра Латинка, брат М

ФК "Балкански” - ФК "Сечаница” 1 : 0 (1 : 0)

Димитронгрид, 20 април 2002 г. СЦ ” Парк”, зрители - около 1000. 
Времето — приятно та ш ра Теренът — трсииет. 1 лаиеи съдия - Мплин 
Велков,,ч от Прокуиис (7). Голмайстор - Александър Станков и 3 
минута. Жълти картони: Стоянов, Станков, М. Пенчев,, Панайотов..,, 
Марков, Раи. слон и Гюров от” Балкански”, а Перонни и 3. Стояновци 
от ” Сечаница”. Черней картон - Стоянов от ” Балкански в 70 минута. и Ивона, Мария 

иша и роднини

I Порои и третата минута Станко» успя 
'Гона бе сдинсткеното попадение на мача, 

точки. След гола топката бе 
гостите

След отлично центриране на 
ежаз а на гостите. На 5 май 2002 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 

нашия скъп и непрежалим син, брат и девер
да улучи мр 
което на ”!
разигранана н средата 
имаха териториален превес, но не

Балкански” донесе три нови
АСЕН МАНАСИЕВ 

(1962 - 2002)
учител от с. Долна Любата

терена. През второто полувреме
бяха с-ьобрзителни ври рекли-

на

зацията.
Главния, съдия махаше е картони бст «а има , «

Въпреки че бе „..ля., дъжд от картони, трябва «а се каже, «■ « 
отбора играха фер, което публиката а края на мача на.ради е р-кон

Панахидата ще се отслужи на 5 май 
(неделя) от 12 часа на долнолюбатските 
гробища. Каним роднини, приятели и 
съседи да присъстват.

Споменът за теб ще остане завинаги” Будучпост" н Първалискания.
И следващия кръг 

Кутниа. Мачът е насрочен за утре.
” Балкански” гостува на

в нощите сърца.
Дълбок поклон пред светлата ти

памет!ВЕТРОХОДСТВО

СТАВРОВ ПАК УСПЕШЕН
„а «черото "Искър” кран Самоков (Р- 

и която участваха 30 ает роходцн о 
бе и Димитровград-

От майка Олга, брат Винко и снаха 
Лиляна

С тъга и болка в сърцата си осведомяваме роднини и 
приятели, че на 13 май т.г. се навършват 4 ТЪЖНИ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил и незабравим съпруг, баща, свекър и 

дядо

През миналия уикенд 
България) се проведе ККО-рсгата, 
България, Югославия и Македония, сред 
чанинът Марио Станрон.

I |ро„сдсш. бяха три състезания.
четвърто, а » тре го го

КОНГО

КИРИЛ АНТОНОВ ГЕРОВ 
преподавател по биология 

от Димитровград

се класира наВ първото Станрон
-на шесто място. В крайното

:4нагрето,» другото - 
класиране той бе четвърти. V. На този ден ще положим цветя на 

гроба му в димитровградските гробища.

4?г.димитровградския клуб но реален
Стойчев, Миндрат Кирки'.

И Белград
■ Ч®Четирима членове на 

аикидо 11снад Стаикопич, Пснад 
а Мария,. Йеленко» - вре. 

1-ЛаЛ ,« т-ржаха „ «ни , и. треньори
ДИ патела ,.„ снор. Л.ооомнр

Сега отборът ”П.ар„ор»д
да организира

Спомените за неговия лик живеят в 
нашите сърца.

Скърбящи: ноутошимата съпруги Елка, 
синоието Владан и Бобан, снахата 

Радмила и внукът Андрей

,.Г~

седмица
аикидо нри осио-

миналагн 
по реален 
Врачнреиич.
„ма „ътможиост и да работи

придоби.,аие „„

а
№В изпити аа

н самцц-усилено
колани.
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ТЬРНЯЦИ
покарал колаГледам оняд-ьн бая Верча Пьртелашкьи

Чс зягРаА"

’СУХа че?заграАжуяем - че заграджуйем, ама нейе това

1130 ТИ МИСЛИШ... 2
- Айде-дс, одска ти знайеш кво я мислим.
- Г1а ти мислиш: чс заграджуйе Верча ял ньиву, ял лозие, 

или некикъп друт имот...
тежко йе са да логодим кво че

ял градииу, пролукье
- Млого гьи наказа, 

заграджуйеш...
- Ич не се мучи, нема да погодиш... ^
- Тьгай си га покарал да га продадеш! Некой зорлия ие 

докарал дотам и търнье да купуйе...
- Ма йок, бре Маичо, нема и да га продавам! Аиде да 

чс ти кажем: пошъл съм да протестирам.

УМНИТЕ 

СЪВЕТИ НА 

ДЯДО 
СОКРАТ

не
се мучиш,

- Арио, дънъска свак за нещо протестира, ама защо 
кико човек не напишеш паролу, а си покарал цел у 
камару тьрнье?

- Е видиш ли, я немам трактор, нема.м булдожер, нел1ам 
нищо от механизацига, па затова съм покарал търнякат! 
Цел живот се борим с тьрняци, ред йе и оии на мене да

Всички боснлсградски 
политици имат едни и същ 
кусур: когато са с народа - ис 
са на власт, когато са на вл
аст - не са с народа.

***
” Дайте ми опора и аз ще 

разклатя Земята!” 
един гръцки математик. 
” Дайте ми власт и аз ще ви 
разклатя зъбите!” - казал 
един боенлеградчаннн.

СТРАХ
О “Най-важната цел, която би 

трябвало да гоним в живота, е 
подобряване на нашата 
душа. С други думи, развитие 
на нашите морални и ум
ствени способности; да 
внасяме от ден на ден повече 
светлина в духа си; от ден на 
ден да се чувстваме по- 
свободни и по-добри.

О “Онези, които познават себе 
си, знаят що им приляга и 
знаят за какво ги бива и за 
какво не. Те се ограничават да 
правят що знаят, търсят да до
бият що им липсва, и като се 
въздържат от онова, що е вън 
от силите им, не падат в 
грешки и заблуждения.

О *Ще добием приятелството на 
някого, ако развиваме у себе 
си ония качества, които той 
уважава у себе си.

О “Единственото нещо, което 
честният човек трябва да има 
винаги предвид е да вижда 
дали това, което прави е 
справедливо или не и дали 
това е дело на добър или лош 
човек.

3 “Изпитвай писанията на 
другите: от тях ще извлечеш 
полза, която другите с голям 
труд са приготвили за тебе. 
Предпочитай знанието пред 
богатството, защото едното е 
трайно, а другото преходно.

Обявената от 
стачкуващиите в 
"Комуналац" 
блокада на 
магистралното шосе 
е отменена със 
забрана от 
полицията. По този 
повод един от 
комуналците пита:

"Ако срещу шестима 
в Центъра за 
култура бяха 
ангажирани повече 
от 60 полицаи, 
колко ли ченгета ще

помогну...
- Добрс-дс! Ама за кво протестираш, против
- Протестирал! против све и против сви...
- Опааа! И тая убава! Чини ми се дека ти се йе отковала 

некоя дъска!
- При мене све йе у ред, ама изгледа при друтъи се йе 

объркало!
- Не знам кво имаш предвид...
- А очеш да знайеш, а? Епа слушай: иде ли у държавуту 

све наред, а?...
- С държавне работе не се бъркам!
- Добре, а у общинуту све ли йе наред? Работе ли 

вабрикье - не работе! Сваку неделю баремка йедън не 
сткачуйе ли - стачкуйе! Поделил ли се йе народ - поделил 
и закървил! Кара ли се инат на све стране - кара се!...

- Чекай, стани, па ти ли очеш тия свет да оправляш?
- Ма йок! Нека кусаю кашуту тия що су гьу забъркали. 

Мене ме друго глодже. И не само глодже, него ме изиджа 
изнутра защо и куде се загуби пустото уваженийе?

- Айде, айде, почешай се куде те сърби!
- Епа че ти кажем! Думам я на бабуту навечер кво ютре 

че работимо, еве пукла се йе пролет, триста работе се 
отвараю. А знайеш ли кво ми она отговаря: "Мину това 
време ти само да нареджуйеш, са че се договарамо по 
д е м ократскьи!" А я се извружим кига чуйем туя ду му: сви 
бре Манчо, траже некикву демокрацию, а само що несу 
с пушкье запуцали... Нали виде около телевизиюту 
беше тарапана, а? Е, 
ватил по

1 кога?

* ф ф

Някои боенлегр.адчани 
имат леви позиции, а десни 
симпатии. Тоест, лява ръка - 
десен джоб.

* Ф Ф

Един изтъкнат, босилег- 
радчаннн е голям поборник 
за приватизацията: присвоя
ва всичко, каквото му попа
дне под ръка.

* -+ *
Босилеградчани били шо

пи, защото яли шопска са
лата и играли шопско хоро. 
Нищо чудно сега да станат 
американци: пият кока-кола 
и играят рок енд рол.

* ф ф

Навсякъде хората вървят 
към бъдещето. Босилеград
чани се чудят къде да се де- 
н ат.

ангажират срещу 
160 комуналци?”

А. Т.

гш ши
виц

Гост влиза в кръчма и 
пита келнера:

- Имаш ли пиво?

-Да.

- А студено ли е?

- Да, студено е.

- Щом е студено, 
облечи се по-добре!

киква
ме избиваю вускье. Свак си 

йедну демокрацию на оглавник кико куче и 
затребе ли му насъскуйе гьу против другьите...

После кажем

затова
Иван НИКОЛОВ

на синатога и черкуту кико да се пре- 
некико да вържемо двата края, а 

пак: „Нейе делюкратскьи!" Кажем на комшиюту да 
си затвори кокошкьете че изрию лейете,
"нейе делюкратскьи!"...

Еве затова съм

прегнелю, та ако може
они

АСЕН Г1
ШЙШМ

а и он ми каже

покарал търньето, че заградим "Пав- 
лиончето" и нема да се мърднем от место докига не 
искарам туя демокрацию да излезне на видело, да вой я 
видим мутруту, па после че знайем кво че работим...

- Кико бре с търнье че заграджуйеш?
п,'1™“ ВИАИШ ли- Мянчо, ако некой сака да искаруйе 
правдуту препречи ял путеве, ял мое, ял общину...

1аиещ ли, ерчо, иситина йе сви носе делюкрациюту 
демокрация що се продава кико

-----------^
/Ш

СП ЕМ
(

фигАромг* 
ЖсНКГ&А I

»*> ■ • —

----- Ч.> кико щит, ама нейе све 
демокрация...

- Баш затова!
- И кажеш,

дека она ,'‘С 3аГраА“Ш общинуту е търнье. Знайеш дека она целата на тьрнье седи?
че"сеНщ,ати лека‘в' " 46 МС сликаю на телевизор и

орати дека Верча Пьртелашкьи протестира!

ЛИ
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