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КРАЧКА КЪМ КОНКРЕТНИ 

КОНТАКТИ
ЗА 1 МАЙ МАЛКО 
ПОСЕТИТЕЛИ НА 
МАНАСТИРЧЕТОI Премиерът Джинджич: Ще

Сръбският премиер Зорап 
Джинджич заяви в Рим, 
италианския си колега Силвио 
Берлускопи е получил подк
репа за ускоряване па инте
грацията па пашата страпа в 
Европейския съюз през след
ващата годипа, когато ще пре
дседателстват Италия и Гър
ция.

се увеличат италианските инвестиции в нашето стопанство
Стана традиция за Първи май димитровградчани пай-често 

да се събират около манастира ” Свети Георги” недалеч от 
града. Празпспството започва още от ранна сутрин и с добра 
хапка, музика и весело пастроепие се остава до вечерта.

Не може да се каже, че този път традицията е изпеверепа, по 
все пак въпреки прекраЛюто време тук се събраха малко хора 
в сравпепис с предишпите години. Дори ги нямаше и някои 
които повече от 40 години, на този ден задължителпо са тук, 
пезависимо от времето. Но да пе си помислите, че Първи май 
този път пе бе отбелязан, напротив, много хора, дори много 
повече от предишпите години, използваха хубавия, слънчев 
ден да излязат в природата семейно, обаче пе дойдоха па 
Мапастирчето. Много народ имаше*в лозята и край чешмите в 
околността па града. Все пак може да се каже, че Първи май бе 
отбелязан масово. А защо хората бойкотираха мапастирчето?

____ А.Т.

че от

След продължителен разго
вор с домакина си премиерът 
Джинджич каза, че Берлуск- 
опи е подкрепил и проектите 
за италиапски инвестиции в 
сръбското стопанство.

Той каза, че премиерът Бе- 
рлускопи е предложил в Ита
лия да се организира медийна 
кампания за Сърбия, с която 
да се елиминира клишето за 
Сърбия като несигурна стра-

Премиерите Джинджич и Берлускони

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАДБелград. След като обиколят сперти да помогис за усъвър- 

Сърбия те ще' се завърнат в 
Италия за да панравят меди
йна промоция па пашата ст
рапа.

шенствапето па полицията, 
съдебното дело и закопонред- 
нисапията, за да могат те да 
достигнат италиапското опе- 
ративпо равнище, понеже 
Италия има голям положите
лен опит в борбата против ор
ганизираната престъпност.

НЕ Е ПРИЕТ ОТЧЕТЪТ НА 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАС премиера Берлускони 

Джинджич разговаря и за съз
даването па логическа копцеп- 1:па.

Продължен мандатът на ид директора с още три 
месецаПо думите па Джинджич 

Берлускони обещал, с група ция за 5„рда пр0тив организи- 
италиански журналисти и биз- рапата престъпност. Догово- 
несмени, през юпи да посети

На 25 април т.г. в Димитровград се проведе осма сесия па 
Общинската скупщина, па която безспорно пай-иптереспа бе 

от дпевпня ред разискване по отчета за работата 
па Центъра за култура за 2001г., заедно с фипапсооия отчет и 
отчета на сформирания па петата сесия Апкетсн отбор (който 
имаше за цел да направи анализ па финансовото стопанисване 
па Центъра за култура през 2001г.).

(На 2 стр.)
репо е група италиански ек-

негата точка

ВЧЕРА И ДНЕС В БЕЛГРАД

ГОСТУВА НИ ГРЪЦКИЯТ ПРЕМИЕР Анкетния отбор даде Йован Ружич,Отчет за работата па 
отборинк от Съюза па граждани ” Цариброд” и председател на 
отбора, а в разискването по отчетите думата взе пай-папред 

Изпълнителния отбор Емил Соколов. Той

Костас Симитис ирис- миерът Симитис ще се срещне и с председателя 
на Съвета на гражданите н Съюзния нарла- 

Драголюб Мичунонич, а ще б ъде приет и 
Павле.

Гръцкият премиер 
тигна вчера в Белград на двудневно официално 
посещение в нашата страна.

председателят
между другото изтъкна, че във финансовата част са утвърдени 
доста контрадикторностн. В отчета финансовото стопанисване 
е посочено неточно, израсходването на средствата не било по

било псдомакинско. Той

и амент
от сръбския патриарх господин

съседна Гърция щеот <Високият гост 
разговаря с домакина си, югославския премиер 
Драгиша Пешич, а ще се срещне и с президента 
на СР Югославия Воислав Кощуница, нрезиде- 

Мило Джуканович, сръб-

Най-важни теми в белградските разговори 
Симитис несъмнено ще бъдат икономическ- 

стабилността и спокойствието на
на стопанисванетопредназначение, 

предложи ненравилпостите да се санкционират според закопа.ото развитие,
Балканите, на които, като единствената страпа 

Европейския съюз и НАТО, Гърция 
важна стабилизираща роля.

нта на Черна гора 
ския премиер Зоран Джинджич

Миролюб Лабус. По време па двуд- 
прсстой в югославската столица нре-

и съюзния ви- членка на
има извънредно В БАЗАТА НА ГРАНИЧНИЯ ПРЕХОД 

ГРАДИНА"цеиремиер 
неин ия си

"ОСЪЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИТЕЛНА НЕЛЕГАЛНА 

ПОЛЗА

БОСИЛЕГРАД

ПРИСТИГНА МОБИЛНАТА 
ТЕЛЕФОНИЯ

На сесията па Общинската скупщина, която се проведе на 25 
април т.г,, вреди преминаване па работата но дневния ред, 
председателят на ОС д-р Боян Дапитков, като осведфиеш.е 

ОТ Министерството па транспорта и телскому-

МОБТКЛ пред първомайските празници М 
като пусна и действие сш - - 

Сега с-ъс сигнала на 
Босилеград, но и

Компанията 
приятно 
наля на
мрежиата трупа 
някои от околиите му селища.

Инициативата 
зацията й значителна

ветндагаж.
части на общината*

изненада босиле! радчани
си телефония 

063 е „покрит”
мобилната прочете писмо

никациитс на Сърбия, до директора на Съюзната митница г-н 
Нладаи Бегонич. Писмото е във връзка със стачката па 
” Комунални” но повод отнемането на таксата за ползване на 
базата или "камионения терминал”, кпкто го ийричат. 
Съюзната митница на 4 април е изпратила писмо до министер
ството във вр ъзка с терминала и като отговор споменатото 
министерство дава следното мнение по въпроса:

нс само

преди три години, а в рсали- 
ОС в Босилс-беше подета

помощна МОБ'1 ЕЛ оказа
Захариев казва, че с 

катоОС Владимирна

(На 5 стр.)
В.Б.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПРИЕ ТИРЗЕ

ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪРЗИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ПО-ЛЕСНО 

МИНАВАНЕ ПРЕЗ 

ГРАНИЦАТАI значението на спазването на европейските
бъдещата съвместна държава

стан-
♦Югославският президент подчерта 
дарти при избирането на депутати в парламента на

Югославският президент Воислав Кощупи- подписаните неотдавна Изходни осп ^
па прие в сряда в Палатът па Федерацията в преустройство па отношенията м ду Р 
Белград председателя на Бундестаг Волфганг и Черпа гора.
Тирзе, с когото разговаря за но-нататъшното Тирзе даде пълна подкрепа на стремежа па 
развитие на двустранните отношения, об- Югославия да се включи в Салюта на Бврона и 
станонката у пас и в региона, за решавалото на П другите европейски интеграции и отдаде 
проблемите в Косово и Метохия и за уск- „ризнание па нашата страна за зпачитспите 
орявапс иа процеса за интеграция на СРЮ в Пр0Ме|1и в правовата и политическа система, 
Европейския съюз и в Съвета иа Европа, след направени през относително къс период.

.. —..
транспорта

Билатсралното споразуме- 
спободпа търговия 

Югославия и България 
ще бъде подписано до края на 

годипа. Този документ 
трябва да улесни и значително

присъстваха и представители 
па митниците, спедиторите и 
санитарните служби на гра
ничните преходи, 
дно с представителите на два
та комитета изказаха редица

ме-нис за
жду

КРАЧКА КЪМ КОНКРЕТНИ КОНТАКТИ които зае-

тази
(От 1 стр.) за външна търговия, докато уводни речи за 

сръбската ик.оиомика преди пладне нроизпе- 
министрито на финансите, на стопанст

вото и приватизацията 
връзки с чужбина в Правителството на Сърбия 
- Божидар Джслич, Александър Влахович и 
Горан Питич.

Те призоваха италианските бизнесмени да 
възстаповят сътрудпичсството си със сръбс- 

фирми, като подчертаха, че са премах- 
много от предишните бариери.

Италианският държавен ипетитут за външ
на търговия в Рим беше домакин на първото 
официално нредставяпе на Република Сърбия 
в тази съседна страна след демократическите 
промени у нас.

Целта на тази представителна и добре под
готвена промоция беше да се предложи 
можно но-комплектна представа за индустри
ално и селскостопанско развитие на Сърбия, за 
да се видят възможпостите за бъдещите ита- пати 
лиапски инвестиции в нашите малки и средни 
предприятия и да се открият възможпости за нистерство Роберто Аптонионс каза, че според 
нряки контакти между италианските и сръб- Италия Сърбия е ключовата страна в разви ги- 
ски бизнесмени.

След разговорите си с Берлускопи премие
рът Джипджич произнесе заключително слово 
на срещата в Италианския държавен ипетитут

соха
и за икономически

въз-

ките

Подсекретарят в италианското външно ми

на Югоизточпа Европа и подкрепи стре
межа па Сърбия да се включи в Европейския
сто

съюз.
Граншният преход " Градина край ^гмшпровград

да ускори трафика на стоки конкретни предложения за 
между двете страни, което ще ускоряване на трафика па 
бъде още една стъпка към 
създаването на свободна без- цата. 
митпа зона па Балканите.

ОТ СРЕЩАТА НА ШЕФОВЕТЕ НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА СРЮ И ЧЕХИЯ
стоки и пътници през грани-ОБМЕН НА ОПИТ 

МЕЖДУ БЪДЕЩИТЕ 
ПАРТНЬОРИ

% ШИ Представителите па б-ьлга- 
Това беше изтъкнато на реката митница се застъпиха 

срещата па ГОПРО и БУЛ- за повторпо прилагане па коп- 
ПРО комитета в Региопал- вепцията за митниците от 1963

* - 1
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пата стопанска камара в Ниш г. Те предложиха българският 
в сряда. Споменатите комите- контрол па стоки и пътници да 
ти действат в рамките па сто- започва в Драгоман и да 
папските камари па СРЮ и приключва в Димитровград, а 
България, а срещата им в пи- югославският - обратно. Спо- 
шката РСК беше

След разговорите с домакипа си - шефа па 
югославската дипломация Горан Свилапович, 
чешкият министър па външните работи Ян 
Каван оцени във вторник в Белград, че реали
зацията па Белградското споразумение е пред
поставка за ускоряване на процеса за прие
мането на Сърбия и Черна гора в Европейския 
съюз.

ч
.]

първото ред тях, това ще бъде голям
тяхпо съвместно събрание.\ принос за ускореното преми

на вапе па стоки и пътнициI По думите на Георги Чер
нев, председател па БУЛПРО пр03 междудържавпата гра- 
(Български комитет за уск
орен трафик па стоки през 
граничните преходи), между- лавската митница изтъкнаха,

№Според мииистър Каван, който е и вицепре- 
мир на Чехия, крачките, които най-много ще 
доближат Югославия до ЕС са членството в 
Съвета па Европа, Световната търговска ор
ганизация и в Партньорството за мир, което, 
како подчерта той ” Чехия всесърдпо подкре
пя”.

Г$у-_ ац пица.
Представителите па югос-

Горан Свиланович и чешкият министър на 
външните работи Ян Каван държавното споразумение за че СРЮ е върната в системата 

свободна безмитна зона вече е па ТИР-трапспорта, 
подписано, по не е ратифици- зовият режим с България е 
рано поради промяната на добър и че в парламентарната 
правителството в България, процедура 
Затова ГОПРО и БУЛПРО

че ви-
чешкия си колега е разговарял за дейността па 

"Чехия, която трябва да стане членка па Ев- Националния съвет за сътрудничество с Хага, 
ропейския съюз през 2004 годипа, е готова да за да можем твърде скоро да премахнем 
сподели опита си в този процес, за да можем всички дилеми и да загърбим тази тежка 
един ден да станем близки партньори и съюз- тема”. 
ници в евроатлаптическите структури, добави 
министър Каван.

вече са внесени 
проекти па законите за мит-

трябва да настояват за нез
абавното

пиците и транспорта па стоки, 
активизиране' на които регламентират тази ма

това споразумение, каза Чер- терия според европейските 
пев.

Двамата министри отделно разговаряха за 
възможностите за разширяване па икономи- 

На пресконференцията след първия рунд ческото сътрудничество между двете страни, 
разговори в югославското външно министер- особено в енергетиката, транспорта, туризма и 
ство в Белград мииистър Свиланович каза, че с петрохимията.

стандарти.
На срещата в РСК в Ниш

постоянни
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА 

РВ1 И ОЕА В СОФИЯ

МИНИСТЪР ЛЯИЧ В ИРАН

ПРЕЗИДЕНТЪТ ХАТАМИ ПОДКРЕПИ 
ПРОМЕНИТЕ В СРЮ

АмериканскитеСъюзният министър на националните г 
етнически общности Расим Лаич, който се намира на Иран е важен външнотърговски
делово посещение в Иран, беше приет от иранския Югославия, каза министър Лаич, поради което е 
президент Мохамед Хатами, който даде пълна необходимо .штензивираието па дипломатическите 
подкрепа на демократическите промени в СР връзки да бъде придружено и от засилено стопанско 
Югославия и на икономическите реформи в нашата

правителствени организации ГВ1 (Федерално 
бюро за раезледвания) и ОЕА (Агенция за осуетяване на парк- 
отрафика) ще открият постоянни представителства в България, пише 
в. Дневник , позовавайки се на изявление 
МВР Бойко Борисов.

След като се завърна от седемдневно посещение в САЩ, Борисов 
каза, 1е предстои да бъде направена само още една крачка - американ
ският Конгрес да одобри бюджет за

и държави.
партньор за

иа главния секретар иа

сътрудничество.
Двете страни се съгласиха с необходимостта 

възможно по-скоро Съвместният комитет 
ономическо сътрудничество да проведе заседание, иа 

да бъдат подписани важни двустранни

страна.
Изхождайки от традиционно доброто стопанско 

и икономическо сътрудничество между Иран и 
Югославия президентът Хагами изрази готовността 
си да спомошс за пълното възстановяване иа ик- годби. 
ономическо го сътрудничество между

.и „ откриването на посочените пред
ставителства. Той допълни, че през последните шест месеца в София 
работи представител на американските спецслужби, който консултира 

гарската ационална служба за осуетяване иа организираната 
Днешшк’,СТ В б°рбаТа Срещу 1,елегалния трафик на хора, съобщава

за ик-
което спо-

двете
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В ХАГА ПО СЪДЕБНА ЗАПОВЕД
.."""™- 11 ~ з—..—:

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

ПОЧЕТНА СТРЕЛБАних»
18 заподозрени във

сътруд
ничество с Хагския трибунал, съдебните 
власти трябва да започнат следствие. По 
собствена

екстрадиция на 
нрсстъиле- 

територията на бивша Югославия, 
се отзоваха

По заповед па президента Воислав Кощупица в чест па 9 
май - Депя па победата, в сряда вечерта в югославската 
столица - Белград бяха изстреляни 10 залпа от 12 артил- 
ерийпи оръдия, а в столицата па Черна гора - Подгорица 10 
залпа от 6 артилсрийпи оръдия.

По този повод вчера спсциалпият пратспик па президента 
Кощупица, председателят па Съвета па граждапите в 
Съюзната скупщина Драголюб Мичупович положи венец па 
Паметника на незнайния воин па Авала.

военни
пияна 
които не
Правителството

преценка съдията може да ре
ши да изпрати призовка на заподозрените 
да се яват пред съда или веднага да 
от МВР

на призива на 
СРИ) доброволно да се 

па Хагския трибунал. За
поведите е изпратило Съюзното 
терство на правдата.

на
поиска

да ги доведат в Палатът на
нредадат

мин не правдата.

ПОЧТИ МЕСЕЦ СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО
ПЕРИШИЧ НЕ 

Е ЧЛЕН НА 
СЪВЕТА ЗА 

ДЪРЖАВНА 
СИГУРНОСТ

НЯМА НИКАКВИ ДАННИ
Официалното преброяване броителите, които в никой случай 

да се считат за официални, но 
горе—долу точни, общината 
повече от 12 хиляди жители в сравнение с 
преброяването от 1991г., когато наброяваше 
над 13 хиляди жители. Също според сведения 
от преброителите, които също не могат да се 
считат за официални, около 62% от населе
нието са се определили като българи, в срав
нение с предишното преброяване, когато 
тази бройка беше около 52%. С оглед на 
събитията в СР Югославия,-преброителите 
изтъкват намаляване па определилите се 
като ”югославяпи”.

па населени
ето завърши на 15 април т.г., по от тогава до 
днес не са

Председателят на Общинския 
отбор на СНС н Босилс^ад Ник
ола Крумов насрочи за понедел
ник заседание на отбора, на което 
ще се разисква за решението на 
Главния отбор на партията, който 
от редовете й отлъчи Ьраиислав 
Ивкович. Инкович беше шеф на 
депутатската група на тази партия 
в Скуннппната на Оьрбия и, 
както след отлъчването му нео
фициално се разбра, евентуален 
кандидат на СПС за президент на 
Сърбия.

Очаква се на събранието да 
присъства и Милан Николич, 
член на ГО на СПС и директор на 
СИМПО, който гласувал за от
лъчването на Ивкович.

нс могат
всс нак сасъобщени никакви, дори и псофн- 

Циалпи данпи от това значимо начинание, ос
вен оповестеното в едно телевизионно

има малко

пре-
свсдепие, което изпесе нредседате-данане,

лят на оощината, че броят на жителите е 
вероятно под 13 хиляди.

Бившият вицепремиер в 
Правителството на Сърбия 
Момчило Псришич е освобо
ден от функцията член на 
Съвета за държавна сигур
ност и член па Управителния 
съвет на Дирекцията за строи
телство в Сърбия. Решение за 
освобождаването на Пери- 
шич от тези функции е обна
родвано в ” Службени гласпик 
на Република Сърбия”.

Много общини като Димитровградска, а 
също така и някои по—големи, в пресата 
изнесоха нсо.фициалии сведения за броя па 
жителите и националния състав, пир. това го 
направи Кладово. Разбираемо е, че опре
делението па всеки поотделно стайна, кояго 
никому ие трябва да бъде съобщепа, но 
общия брой па населението в никои случай 
пс е тайна.
---- Според изявлепи

Но нак да повторим, това се неофициални 
сведения, а първите резултати се очакват 
към края на месеца.

В. Б.А.Т.на попрцруп г>т прг>-

НЕ Е ПРИЕТ ОТЧЕТЪТ НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА
(От 1 стр.) през 2001 г. не се е стопанисвало до-отбор. Емил Соколов веднага реагира та, председателят иа ОС всъщност от- 

като каза, че ползващите средствата говори па Милена Йовичич, ” че никой макипски, а за евентуалните непра
ви пата не сваля па ДОС пито на от-

Зоран Петров, председател на от- 
борническата група на ДОС, между 
другото изтъкна, че е трябвало да 
бъдат повикани бившият директор па 
Центъра за култура Алекса Радев и 
Даниела Пейчева Костова, която е 
водела счетоводството, за да могат и те 

ма във вр ъзка с фи- 
Ако целта на това

вилпости в стопанисването, нредла- 
Министерството. Що бориичсската група, тъй като съще- гаме фактите да уточнят компетентни 

ствува само индивидуална вина”.

от бюджета дават отчет на скуп
щината, а не на 
се отнася до ревизия за миналите де
сетина години, има институции, които 
с това се занимават и ” наскоро за това 
ще четем в пресата в продължения”.

оргапи.
При гласуването по отчетите за 

работа па Центъра за култура 22 от
бори ици бяха отчетите да пс бъдат 

и пито

Цвстко Иванов от отборническата 
група на ДОС и член на Анкетния от
бор между другото изтъкна, че дис-

Цака Соколов, отборник ог СГЦ, кутията първи в нежеланата посока, приети, трима бяха въздържани 
безвъзвратни Но време на работата Анкетният от- един ”за”.да кажат някоя ду 

напевния отчет. кои са тезипопита
кредити, на което Ружич отговори, че бор се е старал да поуспокои нещата и Следващата точка от дневния ред бе

дума за 8000 динара па работник, отношенията но време на работата му потвърждаване па решението на ИО, с 
които са получили всички работници са били коректни. ”Що се отнася до косто Петър Йованович се назначава 

само в Центъра за култура, но и в разликата от един милион динара, за изпълняващ длъжността директор 
общината и всички ползващи средства която се явява в отчета, обяснението е |1а Центъра за култура за още три 
от бюджета. "пого ” “сички ' ° ™аЯТ’ ™

е, че ние сме гледали работи» за Зоран Христов от отборническата
месеца, а фактурите са само за 11 ме- група ца дсс 1ЮИОМии, че при първото

назначаване на Йованович бе казано, - 
че това е докато нс се намери под
ходящо лице. СГЦ за три месеца

разискване с да се покаже като черно 
всичко, което ДОС е направил, то това 
пс е редно, тъй като има много не
големи

става

>блеми отколкото тези в неир<
Центъра.” Зоран Петров предложи да 

Министерството на фипан- 
анализ на финансо- 

нс само в Центъра,

ме
сеца.

се поиска 
сите да направи 
иото стопанисване

Милена Йовичич, отборник от ДОС 
опит на ДОС да сеизтъкна, че се нрави 

натовари колективна вина, което от-
ссца, тъй като за последния месец 
дошли след приключване 

бирниците от ДОС не искат да поема . нак Анкетният отбор не намери
Затова те търсят ревизия да направят 
хора, които са неутрални и са специал- 

”Това могат да направят само 
вината да поемат от-

които са отно изобщо на финансите,
значение за града за иослед- 

и но този начин да се

на отчета.
капитално

>унотреби в работата на Центъра. И 
не всичко с идването на Гаден начело 
на Центъра е черно. Има и положи
телни неща - дневните пазари запом

ните десет години 
разяснят много недоразумения 
има в града.

зл< очевидно не е намерил такова лице. 
” Второ, г—н Йованович но време на 
п ървото нападение срещу Центъра за 
култура и нощта иа 23 април се е 

то па с ъбитията и на

, които
исти.
специалисти и 
делни лица, а не 
ДОС или ДОС като цяло.

Анкетния отбор 
разре- 

нокапят и че те какво! о 
казали пред Анкетния

Ружич от името на 
отговори, че 
шително да ги 
са имали са го

всички огборници от ват да се предават, парите от поздрави 
също, снидентирани са всички худо-

са ималине намерил на място
другия ден но в ълните па Радио Пирот 

Каго се включваше в разисквания- жсст1>с„и картини в Центъра, което чс то|)11 са го сторили храбри
Ивановпреди тона не се е нравило, 

напомни, че нс е редно в отчета па 
Анкетния отбор да сс казва, че дого
вора с пощата за с ъбиране иа таксата 

кабелната телевизия е на щета на 
че той е

момчета от Чуй нстъл, което като ид 
директор не му личи, а вие (мисли се на 
СГЦ) пак го поставяте за ид директор. 
Затова ДСС няма да подкрепи това 
решение”.

Йованович ие отрече, че за мом
четата, които изпочупиха стъклата 
Центъра за култура

След разискванията председа теля! „ хрпбри момчета” и топа го повтори и 
иа ИО предложи да не се приеме 11ЪТв ”д дали аз съм най-иод-
отчетът за работа на Центъра за кул- ход51ЩОТО лицс за ид директор ще 

финансовия отчет за 2001 г. Да и ску111ЧИ11ахаи.
Анкетният отбор в 11

_ в решението за определяне но
♦Общинската скупщина прие ползване на средставата събрани по
данъка върху заплати и иа™" нък св събират и занапред, но от тях

начин. Определените 3 3/„д иРт0Лство, а останалите З/о за
°ЛоИбГГи съгласно решението на скупщината

затози
0,3% се отделят за с 
строеж на комунални 
област.

Цен търа, а да не се каже,
пощата много преди Радей

в тази
сключен с 
да стане директор на Цент ъра.

на
любимци (кучета е казал , че са♦ Според приетото рошение за^глеждоне но^домошни ^ ^

и котки преди всичко), всяк Д изключение за две само при
куче и една котка. Маже да са напра умвния предизвика и член 10

"“ТрГикаГсв Р--Т5амаетршв ““ "РвДВИЛ' "
обикновено по 14-13 метр

тура иот решението, 
иа растояние 
едва ли може на 
дворовете са широки

напомним, че 
точки констатира определени пенра- 
пилпости, но не и злоупотреби

е :”Въз основа иа 
факти Анкетният отбор е

И тя реши: за Негър Йованович 
пепчкнте 18 отборници от. Клю- гласуваха

СГЦ, против бяха 6, въздържаха сс 4♦ С решение на ОС за нов "оГ""'

— ра6°твщ също в
"Комуналац .

чоиа констатация 
изнесените 
иа мнение, че и Центъра за култура

отборници.
А.Т.
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.... ГГ1Г и Босилеград Никола Крумов 

-Председателят па Общинския 01’1’ 'което щс сс разисква та решението
насрочи за понеделник тассданис на < ^ ’ воте й „тлт.чи Праиислав Ивкович.
на Главния отборна партията, к I т.пи партия в Скунштииата па

И,,К°""" кактоашд ^тлъшшпе™му неофициално се разбра,евентуален кандидат

В ДВАДЕСЕТИНА ГРАДОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА 
СЪРБИЯ

КАМПАНИЯ СРЕЩУ НЕДЪЗИТЕ 
НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Па Сърбия и, ^
на СПС за президент на Сърбия.

Очаква се на събранието да присъства 
СИМПО, който гласувал за

и Милан Николич, член на ГО па СПС 
отлз.чвапето на Ивкович.I и директор па В. Б.След кампанията срещу корупцията и кампанията за икономически 

реформи, неправителствените организации от Югоизточна Сърбия 
започнаха кампания под название ” Правдата трябва да бъде прецизна, а 
законът еднакъв за всички .

Координатор на кампанията е Съветът за гражданска инициатива от 
Ниш. В Димитровград мероприятието се координира от ” Балкан клуб , на 
чието чело е Предраг Димитров.

По време на нейното провеждане представители на посочената и други 
неправителствени организации, е афиши, кибритчета, химикалки, 
други дреболийки, па гражданите ще посочват какви ретроградни 

неща измъчват обществото ни и ще им припомнят за правата им, ала и

"ОСЪЩЕСТВЕНА ЗНАЧИТЕЛНА 

НЕЛЕГАЛНА ПОЛЗА"
местни (От 1 стр.) тата дирекция.

От фактите,
че собственик на "камионения терми-

МОЛИВИ и посочени в информацията,
”Спорният ”камионени терминал”, който се 

иът1У11,12 в нспос- 
” Град-

излиза, 
нал” е СР Югославия.

Като сс изхожда от дейностите на Съюзната 
дирекция за имущество на СРЮ, уточнени е чл. 
25, ст. 4 от Уредбата за образуване на съюзните 
министерства и други съюзни органи и органи- 

Съюзното правителство (Сл. вестник на

задълженията.
Следващата кампания щс сс провежда чрез юин и ще пледира за спазва

нето па правата на националните малцинства.
Да отбележим, че медиен покровител на кампанията срещу нереднос

тите в съдебната власт е РТВ ” Цариброд’ .

намира покрай магистралния 
родствена близост до граничния преход 
нпа”, е обект, който служи на движението но
споменатия магистрален път.

Министерството за транспорт и телекому
никации е издало разрешение за строеж на част

което е об-

Б. Д.

зации на
СРЮ бр ...), е които между другото е предписано, 
че Съюзната дирекция за имущество на СРЮ 
провежда работи за: придобиване, ползване, 
поддържане, застраховка, управление и разпола
гане с площи, жилищни и делови сгради, квар- 

места собственост на

от споменатия магистрален път, с
комплексът от обекти в състава на гра- 

”камионскиБОСИЛЕГРАД

СЪДИЯ ИЗПРАВЕН ПРЕД СЪДА
хванат и 
ничнпя както и спорниятпреход,
терминал .

Във финансирането на
1 СР Югославия и Република Сърбия, 
Дирекцията за иътшца на Р Сърбия. 

Провеждането на дейностите за поддържане 
” камионски терминал” не е комунал-

посочените обекти са

Пред Общинския съд в Босилеград е изправена Райна Занкова, старшина 
на тукашния съд за нарушения, поради углавно дело нарушаване равноправн-

с частна тъжба

участвали 
относно ,

тири, гаражи и гаражни 
СРЮ, както и други работи, отнасящи се до 
имуществото на СРЮ, безпорно е, че Дирекцията 
за имущество на СРЮ е упълномощена 
иа съюзната държава да сключва договори за 

”камионски терми

на езика и писмото. За това дело съдията за нарушениясто
натоварил Александър Димитров от Босилеград, който в представката 
подчертал, че тя му отнела правото съдебната процедура за нарушения да се 
води - посредством «пълномощен преводач - на майчиния му - български език.

Първото гледане на делото с отложено поради служебни задължения 
Занкова, а следващото трябва да стане на 5 юни.

на спорния
на дейност в смисъл на Закона за комунални 
дейности (Сл. вестник на РС, брой 16/97 и 42/98). 
В чл. 4 точка 7 от споменатия закон е предписано

от името

поддържане на споменатия 
нал”.иа

, че ” комунална дейност в смисъл на този закон, 
са производство и даване на комунални продукти 
и оказване на комунални услуги, които са някои 
от основните условия 
гражданите и останалите субекти на определено 
място, и то: поддържане на улици, пътища и други 
явни площи в градове и населени места, както и 
уличното осветление.’

Като се тръгне от посоченото, безспорно е, че 
” камионският терминал” е площ, която служи за 
движение по посоченото магистрално шосе и 
съгласно с това поддържането на тази площ се 
счита за поддържане на пътя, според разпоред
бите на чл. 18 от Закона за пътища (Сл. вестник 
на РС брой 46/91 и 42/98).

Тъй като Републиканската дирекция за 
пътища в рамките па управляването с магис
тралните и регионални пътища провежда работи 
и за поддържане иа тези пътища, оценяваме, че 
най-целесъобразно е работите по поддържане на 
”камионения терминал” да провежда спомена-

Въз основа на изложеното, стачката в ” Кому-
тукашпии Общински съд ДимитровПреди да започне производството 

поискал защита от общинската прокуратура в Сурдулица, която преценила,
налац” от Димитровград цялостно е неоснова
телна, тъй като това предприятие след изтичане 

от договора, сключен със съюзнатаза живот и работа наче Занкова не е направила въпросното дело. на срока
държава през 1991 г. без правово основание е 

”камионски терминал” и

В.Б.

поддържало спорния 
от ползващите терминала, международни участ-Пенсионерски дейностм
ници в движението (тираджиите), взимало пари, 
с което в периода от 1992 до 15 декември 2(102 г. е 
осъществило нелегална материална полза. По 
този начин съюзната държава, която е собст-

* По покана на съпружеската двойка Мария Георгиева и Стойно Ангелов 
от град Димитровград (Р. България) четиричленна делегация иа Съюза па 
пенсионерите (СП) в Димитровград щс пребивава в този български град от 21 
до 23 май т.г.

Става дума за възвратно посещение, понеже Мария и Стойно бяха гости 
на СП в началото на март т.г., но случай Международния празник на жената. 
Те са изтъкнати членове на пенсионсрската организация в българския 
Димитровград и, както разбрахме, всеотдайно настояват за побратимяване на 
пснснонсрскитс организации от двата града с еднакво име.

* На 14 май т.г. редовно годишно събрание ще проведе димитровградската 
организация на инвалидните пенсионери (ОИП). Ще вземат участие делегати 
от градския отбор на организацията, както и делегати от местните отбори на 
ОИП от Лукавица, Жслюша и Трънскн Одоровци.

веник на терминала, е ощетена за значителни 
средства, конто са събрани в посочения период.”

Това се казва в писмото изпратено до Съюз
ната митница, което председателят прочете пред 
отборннците. Писмото е подписано от министър 
Мария Рашета Вукосавлевич и е с дата от 12 
април т.г. Дискусия но този пЪовод на сесията на 
скупщината не е водена.

А.Т.
Б. Д.

СУРДУЛИЦА

СС ПРЕДЛАГА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА "ОПОЗИЦИЯТА"
*Божко Петкович, председател на синдикалното представителство: - Имаме трудности при прилагането на Закона за труда, понеже той е приспособен 
за приватизирана, а не за обществена икономика. При тези условия някои директори се държат като истински собственици на предприятията и 
нарушават правата на работниците * Синдикалните централи трябва да си сътрудничат

Като се има предвид времето, в кое
то живеем и преди всичко реформите и 
приватизацията, налага се да се извър
шат промени в синдикатите. С настоя
щата си организираност те нямат сили 
докрай да се борят за правата иа работ
ниците. Друг е въпросът, че самите ра
ботници не са единни и че съществуват 
няколко синдикални организации и це
нтрали.

Така отговаря .Божко Петкович, 
председател на представителството на 
Съюза на синдикатите в Сурдулица, на 
въпроса как този синдикат ще защи
тава правата на работниците в усло
вията на предстоящата приватизация 
на предприятията в общината.В сур- 
дулншките предприятия, организации 
и служби сега има около 4500 работ
ници, а този синдикат има най-много 
членове- около 3800 души. Но той не е 
и единственият, понеже тук действат 
още две синдикални организации - Не
зависимост и Обединени отраслови си
ндикати.

- Няма големи сътресения в стопан
ството на общината, освен във фабри

ката за обувки (ФОС), която все още е ства на отделни фирми и организации, 
в състава на ” ” Този закон е предвиден за прива- 

Кощана”, така че обета- Петкович подчертава, че определени тизирано стопанство, а нашето, както 
новката горе-долу може да се определи директори по принцип незаконно увол- е известно, е все още обществено. Ди- 
като стабилна. Във ФОС обаче тя е няват работниците. ” Някои директо- 
тежка. Две години след подписването

ректорите и ръководителите се дър- 
ри, пояснява тон, извършват уволне- жат като истински собственици, като 
пия и по "опростената процедура”гиз- 
дават им решения за неплатен отпуск ния, каквнто едва ли биха направили и 
за няколко месеца а след това се опит- капиталисти.”

му е анулиран десетгодишният дого
вор за работа в състава на ”Пионир” 
от Суботица, така че все още не е ясно 
какво ще е бъдещето й. Но в този цех 
Независимост има мнозинство, така че 
не сме в състояние да окажем по-го- 
ляма помощ, пояснява Петкович.

някои от тях допускат такива наруше-

ват да ги уволнят като технологически 
излишък. В такива В новите условия, когато сме пред 

приватизация на почти всички фирми 
и когато се очаква много работници да 

Към Съвета на СС в Пчински окръг останат без работа, синдикалните цен- 
съществува и правна служба, която трали трябва да оказват още по-го- 
оказва помощ на членовете си в седем- ляма помощ на членовете си. ” Работ- 

организа- те общини на окръга. Работници
повече търсят юридически съвети и

случаи ние им по
магаме и те се връщат на работа.

Председателят на представителст
вото на СС е съгласен с факта, че в 
общинските предприятия и 
цип има повече работници отколкото

все ииците са разединени, съществуват ня
колко синдикални централи, но се иа- 

юристи им оказват лага да си сътрудничим повече помеж- 
** пРеД съдилищата, ду си. Независимо от това, че програ- 

изправени пред сериозни затруднения, Благодарение „а тази „омощ около 95 мите ни са различни, нашата цел е една 
но „яма да се откажем от намерението „а сто от уволнените сс завръщат на „ съща „ затова с ьтвдд.шчеството нн е 
с„ излишните работници да не останат работа. Добре б„ било и към прсдста- неминуемо. Без „его едва ли ше изп ьл- 
без работа. Но ако това все пак се слу- вителствата ни в Сурдулица и Босиле- пим своите задачи „ „яма да можем да 
чи, тогава ще настояваме да се изгот- град да имаме юристи, но задачи и няма да можем да
вят социални програми и тези хора да нямаме средства за това. 
не останат на улицата. ^ „

Според Петкович, на практика съ
ществуват трудности и при прилагане- 

ците имат някои проблеми с ръковод- то на Закона за труда.

са нужни за изпълнението на сегаш- защита и нейните 
ните задачи. ” В това отошение сме безплатна

засега защитаваме докрай интересите на чле
новете си, казва Божко Петкович.

Както винаги, така и сега работии-
В.Б.

Ч
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ДУВАНСКА" ПРЕДЛАГА ИЗГОДИ
дГй^оГ-о^^ е д сходно

срок за разсаждане е до края на месеца Р° ОТЯТ Н°Д 23 Хиляди динаРа * Оптималният

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ 
свобода-

ПАРИТЕ ПОЛУЧЕНИ, 
ПРОИЗВОДСТВОТО 

ПОТЕГЛИ
Бос,,лс^^ Г'нГ,^бщсстоГ.“тГтетт^Г,а ” "Р" 'феДа,,аисто ,,а ™™”а- Даже може да им бъде

иронзиодстло и преработка на тютюн Дуванска” от °' "УС"“Т " Крсд1,т' ' Вс"'1ко даваме, подчертава д„-..рскт=^я^г°:^-
^:=ос^~з^:слгг:^
участва н директорът „а ф.фматГпГюаХонд0 По Думате на Джорджевнч
жевпч, бе потвърдено, че в общината иман пано * Р” “а Д“ С° злсауКда соРтьт „прилеп”, който е
условия, и заннтересирани хора за производството „а световния юГар"С" " ДСф,"'"ТС" " ”а
тази култура. малар.

показва и фактът, че от един декар площ могат да се 
получат около 200 килограма тютюн, конто 
ара струва около 24 000 динара. За 
такава площ са нужни само 600 до 900 динара, 
чс заработката с над 23 хиляди динара.

Джорджевнч пояснява, че 
коонерантите дава семе и всичко 
необходимо за производството,

Партньорът от Германия, за когото димитровградската кон
фекция работи, прояви разбиране към фирмата, като й плати 
предварително за продукцията, която фактически не бе готова. 
По този сполучилив за работниците и ръководството на фирмата 
начин завърши спорът между тях, в който едната страна 
наблягаше върху парите, а другата върху работата.

” Прекратяването на работата през средата на април т.г. ни 
причини щета от около 40 хиляди германски марки. Разбира се, че 
германският партньор, който посети фирмата, бе ядосан, когаго 
видя тукашното безделие. Това е и разбираемо, тъй като в 
” Свобода” той има материали на стойност 2, 5 милиона марки. И 
покрай това, предварително
” Братство” челният човек на конфекцията Тодор Георгиев, като 
изрази задоволство о г факта, чс работниците са отново на работ
ните си мссга.

В момента мощностите в ” Свобода” са натоварени със 60 иа 
сто. Иа работа идват всички, освен работниците, които са на отпуск 
но болест.

по-приемчив, тогава оптималният 
срок за разсаждане е към края на май.

- Иай-нанрсд трябва да сключим договори 
заинтсрссираннтс. Дали ще дойдат при нас или ще 
поискат ние да дойдем в Босилеград, нека те да 
решат, казва директорът, като подчертана, че такива 

с десетина души.

на иаз- 
засажданс на 

така

продукцията”,заяви предсъс ни плати

предприятието на договори досега са сключили
друго, което им е В.Б.

а което ще се плати
До Нова година конфекцията всеки мсссц ще изработва за 

германците но 10 хиляди парчета различни конфекцношш изде
лия.ПРОДЪЛЖАВА АГОНИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК”

Б. Д.

ИСКАТ КРЕДИТ ЗА ОВЦЕФЕРМАТАI ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ КОМУНАЛАЦ' Е В 
НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ

*Според изготвения проект, за съживяване на овцефермата са нужни около 75 милиона 
динара. Толкав кредит иска фирмата от Фонда за развитие

НЯМА ПАРИ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ

В босилсградското предприятие за селскос
топанска дейност „Напредък” продължава 
обстановка, в която то попадна преди няколко 
години. Фирмата отдавна не се занимава със селскос
топанско производство, преди две години беше зак
рита и овцефермата, кланицата работи от време на

казва Господинов, като оповести, чс са изготвили 
тежката проект за съживяване на овцефермата, която сетне 

да избави цялото предприятие.
Директорът казва, че проектьт е предоставен 

на Фонда за развитие, от който се очаква да отпусне 
около 75 000 000 динара. Толкова пари всъщност са 

време, дълговете се изчисляват в милиони динари, а необходими за набавка на овце и кози, т.с. за 
работниците не получават заплати. Наистина, в пред- попълване на овцефермата, за механизация и за 
прнятнето раздвижват акции да изкупуват добитък, създаване на изкуствени ливади. Ще се наложи част 
но поради безпаричие изкупуването трудно върви.

Димитровградското комунално предприятие ”Комуналац” лапи 
е изразходвало 25 милиона динара само за поддържане и развитие на 
водопроводната система в обнцшата. Тази година обаче от водата и 
комуналните услуги предприятието в най-добрия случай (ако всичките 
потребители редовно си издължават сметките) би могло да инкасира 
максималните 5 милиона динара.

Без таксата за поддържане на базата за тировете на граничния 
преход ” Градина”, ” Комуналац” през тази година едва ли ще може да 
стори нещо по-сериозно в комуналната, пътната и другите области. В 
предприятието това го разбират много добре и затова не планират
ГОЛеМИ 1П1ВССТИЦ1Ш.

”Спряхме с инвестиции, поради простата причина, че няма пари”, 
пред нашия вестник директорът на фирмата Ивица Величков.

По въпроса има ли изгледи посочената такса отново да се въведе 
Величков изрази умерен оптимизъм. ^

Що се отнася до това дали част от работниците в ” Комуналац 
ще бъдат уволнени от работа, както това неофициално се говори, 
директорът каза, чс още е рано за даване на конкретен отговор на този 

добави: ” В момента правим анализи калко работници 
да има вл.в фирмата в случай таксата отново да се въведе, след 

това в случай таксата да я няма „
Пред нашия вестник Величков изрази становището си, че Кому- 

1ац” през миналата година не е работил домакински:
” През 2001 г. фирмата е изразходвала 150 милиона динара. Когато 

на 1 март т.г. поех челния пост във фирмата, тя на джнро-сметката си 
30 хиляди”, сподели директора,т Величков.

от тях да се похарчат и за ремонтиране на някои от 
обектите, въпреки че общо взето те са в доброНамерението да експлоатират част от горите си и по 

тоя начин да облекчат тежката обстановка не се 
реализира поради „обструкция на работници”. В предприятието, в което сега има около 35

Работници в предприятието казват, че души, подчертават, че съживяването на овцефер- 
нроблемите едва ли могат да се решават без финал- мата с кредити от Фонда, а с нея и на цялата фирма, 

Директорът Милан Господи- преди всичко на кланицата, е нан-нрисмливият вари-
на Републиката

състояние.

сова помощ отстрани, 
нов е на същото мнение, но добавя, че се налага да се 

оллюшение го на работниците към фирмата.
По доколкото помощта 

изостане, ще се търсят други възможности. За овце-
ант. изтъква

мени и частниповечето от работ- фермата например са заннтересирани
но те не искат да взематПрез последните няколко години

;:ГтГвГчки 6сГят’д1Г,ю^д ^«,
заплати и други принадлежности. Заплати не са взели работниците. А досега лозушът на работещите 
за 2000.ТЩ ю няколко месеца от миналата и нас- бе,не ”еднн за всички, всички за един и не ноз- 

” Г1о-тобое щеше да бъде, подчер- поливаха никаква реорганизация. Вьнрос с до 
тоя,цата , одина. По-дооре щеше да Д , а р отст„Яват това становище и докога овцефермата,
тава той, "а която държавата ианремето отпусна о,Р.........

Д ‘ Р ” те самите ще средства, и работниците, конто я обслужваха, ще да
на останалите. Затова чук все

е оптн-вьнрос и 
мално.кога

и т.н. .

посредством 
още повече. Доколкото това не спре 
я закрият”.”

на
бъдат заложници 
повече се изисква управителните органи да решат

да оцелее предприятието?
сме в състояние да го 

Има обаче

Има ли шанс 
- Със собствени сили не 

избавим от но-нататьшно пропадане.
финансова подкрепа отстрани,

всички спорни въпроси. имаше само
Б.Д.В.Б.

ИНИЦИАТИВА НА ОТ- 
БОРНИКА ОТ МО 

ЖЕЛЮША

Контейнери и в 
крайградските 

селища

оцелее сшанс да
"УСЛУГАБОСИЛЕГРАДСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕВ

ЗАТРУДНЕНО прибиране на старите дългове

.......—«=™ ■г—- .................................................................. ........... .... ~ ... ................—.......... ..
самооблагане, в „станалите от общи,.скота Д, р ^ ,ши, „а гази локация.

......
желание ,м сс | ' сс разшири и към Добри дол. ( 1 ( „р|.а1|из„рии иа определено място,
3 ‘'Ми“:::"пр„кара„а ,";;:;":::1аГа„':;:ка „'„адс........  към .« ..«= - устроят десет покрити .И..... и едия

',1,ажда,,итс’ “ —кГ=„:гГ=;г
общинската „а Центъра за " ^Хшшш го ^.... .. дълж....... "Услуга” 6„ хиляди

ст години. Според ,а поща 40 хиляди, Здравният дом 35 хиляди, 1 им-
Услуга” 11редра. ДИШЧ - ^ ^ ^ ,|с11ГЬрът за култура 25 хиляди динара и др. Тъй 

’, като тези дългопс са предимно от преди една години и са фнк гури- 
’ „а„и но старите цепи, предприятието търчи големи зшуби. Поради 

' заяни Трайков, от върви май нмигашшште сметки ще сс

До средата на месец
Трябва да сс обсъди възможност

та и п крайградските димитровградски 
селища - Лукавица, Белсш, Градииьс, 
Гоин дол и Желюша - да сс сложат ко
нтейнери, за да ис сс нравят сметища 
навсякъде из тях, предложи иа послед
ната сесия па ОС в Димитровград До- 
кица Гсрова-Давиткова, ошормик от 
МО Желюша и лекар по професия .

Както каза тя, сметища сс правят 
особено край двете реки (Нишава и 
Лукав шика река), като по тоя начин те 
сс замърсяват, а същевременно сс зас
трашава хигиената н здравето иа живе
ещите и посочените селища.

11 крайградските димитровградски
селища живеят около 3 500 ;\уиш.

•ис започна тези дни иреурежданего на 
чинят пазар в Босилс- 

косто ще бъде
петъ

другата половина
”Услу,а”отст^^-~а .........„де„

директор па
43 хиляди динара,

помещенията

която екултура, 
изпълняващия длъжността коиго ще

били изхарчени
Трайков за тази цел са 
бъдат заплатени от 
1Центъра.

Според Трайко» работите 
ще „родьжат „рез г........

канализация

нолзиаткоитовсички,
гони,
заплитат с определено лихва.

канали- Б.Д.
К. Волинооа

сезон.
части на с.

целия

... ....
Райчилоици,кактои 

сс защити
запия
прокарване на 
да се поместят част ОТ КН1
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В БОСИЛЕГРАДСКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ УВЕЛИЧАВА
О

БРОЯТ НА СТАРИТЕ ЕРГЕНИ

ттщ: 1ттт 1/е•Т-VI к

като майките си ‘Проблемът е не само личен,
селата и да живеят тежко

‘Намалява броят на сключените бракове ‘Девойките не искат да остават в 
но и обществен селата, в които не са решени комуна

лно-битовите проблеми. Това 
личен проблем на ергените и семейст
вата им, а и дълбоко обществен, качва 
тридесетгодишният Божидар Иванов 
от Босилеград.

И Горан Петков от Бистър, който 
песента за изтичащото тридесето 

го сполети 
. Казва, че

Боснлеградска община е принудена то са от селата, се омъжват във вътре
шността, а някои си намират работа в

не е само
- Проблемът е очевиден и 

ергените ще си го решават така 
както мислят, че ще им е 
най-добре. Трябва обаче да 
помогне и общината, и то чрез 
по-ускорено развитие 
- посредством развитието на 
животновъдството и откриването 
на малки индустриални цехове в 
по-големите селски центрове. 
Преди това се налага да се 
решат инфраструктурните 
проблеми, казва Крум Стоянов, 
отборник в ОС и член на ИО, 
отговарящ за развитието на 
местните общности.

да търси не само изход от кръга на 
най-изостаналитс среди в Рспубли- Босилеград. Някои от тях се омъжиха 
ката, но и решения как да възвърне тук, други все още не са, но не искат да 
младостта си. Въпросът се превърна в се връщат в селата, 
проблем за цялата община, особено за

на селата
Поради малкия брои моми в селата 

по-рядко се чуват сватбарски пе- 
са спи. От година на година намалява и 

обезлюдени. Селата стареят и от брОЯХ на сключените бракове. Годиш- 
година на година броят на хората но се сключват от 45 до 50 брака. А

селата, в конто поради миграцията и 
” бялата чума” много къщи

все пее
лято, се надява, че няма да 
съдбата на „младите деди” 
старите ергени са бреме и за общината 
и затова тъкмо тя трябва да предприе
ме някакви мерки, за решаването на 
проблемите в селата и за създаване на 
условия за по-хубав живот в тях. „Ако 

създават условия за подобряване 
селския бит, още повече ще нама-

Млади малко, когато все пак се пеят такива песни, то 
девойките, които напускат ба- 

тоянно се увеличава броят на ер- ЩИ|„|Я дом и отиват в Босилеград или 
гените, прехвърлили тридесетте „лаз- в1>в вътрешността. Те не искат да ос- 
арпика” или навлезли в четиридесет- тацат да живеят в селата и „да се мъчат 
те. Мнозина от тях засега нямат отго-

иманамалява.
са ергени. Пос-а повечето от тях ге са за

не семайките си”, обработвайки не- ” натрупали” но 35 години.
„Попаднах в деликатна ситуация и лява броят на девойките, а ще се уве

личава този на старите ергени. Тогава

като които навор на въпроса как и кога ще се оженят плодородната земя. Те си заминават, а 
поради една „проста” причина: няма 
девойки!

ергените остават. Девойки от други 
места още по-трудно се решават да се тз.кмо сега разбрах какво съм пропус

нал”, казва един „млад дядо”, на 38- 
годишпа възраст от Гложие, който по- ца, а в такива условия общината ще се 

се споменава името му по обезлюдява и ще старее”, констатира 
„Навремето можех да се той.

ще има по-малко бракове, по-малко де-
омъжат тук.КЪДЕ СА МОМИТЕ?

ГОЛЯМАТА ЕРГЕНСКА 
МЪКА

Съществува мнение, че в общината 
няма достатъчно девойки, понеже се 
раждат повече момчета, отколкото 
момичета. Статистическите данни оба
че опровергават това. Преди двадесет 
години например на всеки младеж се 
падаше по една девойка, преди шест 
години в основното училище се учеха 
487 момчета и 489 момичета, преди пет 
- 465 момчета и 476 момичета... Наташа 
Димитрова, 
училище в Босилеград, казва, че тази 
година в основните училища в общи
ната учат 826 ученика, от конто 414 са 
момчета, а 412 - момичета.

„Отговорът на въпроса защо има 
малко девойки, а много повече ергени 
трябва да се търси в друга насока” 
казва тя. След основното образование 
някои от момичета продължават обра
зованието си във вътрешността на ст
раната и не се връщат. Други пък, кои-

иска да не 
вестници.
оженя, но не го направих, сега някога- Общинската власт в Босилеград на
шийте ми приятелки си имат вече мо- Времето не намери отговор на въпроса 
ми. Но не се предавам, всеки си носи как да задЪрЖИ младите в селата и как 

може би моето

Не е известно в кое село е по-го- 
- ляма ергенската мъка. В Долно Тлъ- 

миио има 23 ергени за женитба, а само 
четири моми, в Бистър - над 20 ергени, 
а двойно по-малко девойки, в Пара- 
лово - 22 ергени, а шест моми, в Зли дол 
също толкова моми, а 20 ергени, в 
Долна Ръжана -10 ергени, а две моми... 
Подобно е положението и в останали
те села. По-тежко е там където изоб
що няма млади, какъвто е случаят в 
Буцалево.

В незавидно положение са и ерге
ните в по-многолюдните села, каквито 
са Горна Лисина, Горна Любата, Дол- 

’ на Любата, Дукат и Гложие. В Дукат 
има 43 ергени, а само четири девойки, 
в Гложие 46 мъжаги, а само пет моми. 
А сред ергените има по десетина,

своя кръст и късмет, 
момиче ме чака”, надява се той.

да реши проблемите 
Пред тази дилема е изправено и сегаш- 

Пред неизвестност са изправени не ното местно самоуправление. Предсе- 
само ергените в селата, но и тези в Бо- дателят на Изпълнителния отбор на 
силеград. Мнозина тукашни ергени 
„боледуват” не само заради това, че лем едва ли ще може да се реши докато 
няма девойки, но и от натрупалите им не се решат проблемите в селата и до- 
се години. Някои са образовани хора, като животът на село не стане по-при- 
ио за съжаление сега разбират поръ- влекателен. Независимо от това, че се 
ката на Шекспир: „Когато имаш - сляп полагат усилия в тази насока, засега 

когато нямаш - тогава няма възможности да се решат проб

на ергените.

ОС Горан Стоянов казва, че тоя проб-
соцполог в Основното

си за всичко,
проглеждаш”. - Не се опасявам, че ще лемите, преди всичко в областта на ин- 
ме сполети съдбата на ергените, конто фраструктурата. Това означава, че те- 
навършиха 40 и повече години, но съм 
убеден, че те, особено тези в селата, не 
могат да се оженят. Просто няма де-

глилата на някои ергени ще продъл
жат. Но... Никога не казвай никога - 
всичко е възможно.

войки, понеже те не искат да остават в

свшш ДРУМ Я БИЕ" ОТ МНОГО СТРАНИБОЖИЦА П
(9)

:

ей:г/рН 7 ■тшш; I *Край Божица, през Царица, минавал твърде важен средновековен път: от Пауталия
■ I (Кюстендил) за голямото пазарно село Ямборано на Драговищица към Черенец, Д. и 
; I Г. Коритен, Славчето - Груинци, Сатковица - Царица - Колуница - Власина - Сурдулица
■ и и по-нататък за Враня или Ниш

Ш.
На изток от старото училище имало доста ви- стендил - Извор - Божица - Сърбия; Трън 

: сока турска кула, в която известно време живеели - Клисура - Божица - Босилеград или Из- 
: кърджалии. Божичапнн с прякор Панджата я събо- вор - Кюстендил; Кюстендил - Боснле- Н 
; рил и с камъните от нея заградил една от ливадите град - Божица - Сърбия. Край Божица, I 
: сн- през Царица, минавал твърде важен сред- №

В Божица не се забелязват следи от стари пъ- новековеи път: от Пауталия (Кюстеи- 9 
■ тища, макар че "друм я бие” от много страни: Кю- Дил) за голямото пазарно село Ямборано (

ча Драговищица към Черенец, Д. и Г.
Корнтсн, Славчето - Груинцн, 
Сатковица - Царица - Колуница - 
- Власина - Сурдулица и по-па- 
татък за Враня или Ниш.

г
щ у* •шТ-! • : .

:

ЗИМНА РАДОСТ: Божичани хоро 6 централната част на 
Еело,по пРеди няколко десетилетия

на

Царица била наречена така 
по цар Константин (Костадин) 
Деянович, който минал тук. По традиция 
с неговото име се свързват и много ос
танки от старини в тези краища, защото 
той бил ” най-добрият християнски 
детел”.

За обширното пасище Лисац (през 
1909 г. ” четири сурии пасли”) е записано, 
че то било собственост на всички 
Селото го

особено дълга и студена била зимата на 1904/5 г. 
Житото не могли да овършат през есента, а през 
лятото на следващата година. В местността Бан- 
дерата побивали греди за ориентация
снеговалежи. В Божица студеният северен вятър 
( севернякат”) донася

вла-
х еп й и е сняг, рядко дъжд, западният 

- дъжд и град, източният не донася валежи, а най-си- 
лен и най-топъл е южният вятър ("южпякат”, 

църноокат”). През 1957 
достигнали 431 мм, през 1958 г. -513 мм, 
достигали и 600

вир*
селяни. г. валежите в това село 

но понякогакупило от турци.
Планинският климат в Божица 

личава с дълга, студена и снеговита зима, 
съкратена и променлива пролет и есен и 

......... 7177Р. яг9л®ми горещини. Записано е, че

: В (не)далечното минало КЕМАНЕТО е увеселявало
\ седенкяршпе 6 нашите краища през дългите есенни и зимни 
; нощи

мм насе от- квадратен метър.
- Следва -

Евтим РАНГЕЛОВ
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в БОСИЛЕГРАДСКИЯ център за КУЛТУРА ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ ОТ ЛУКАВИЦА

СПЕШНО ДА СЕ РЕМОНТИРА 
УЧИЛИЩЕТО

ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ-АМАТЬОРИ
Миналия понеделник в <*— ^---------------

типизация па Центъра за кул
тура в Босилеград бе

ор-

открита
изложоа па петима босилсград- 

художпнци-аматьори. С 37 
псисажн и

Възможно е чстирикласното училище в село Лукапица 
педалеч от Димитровград да бъде закрито. В училището в 
момента

ски
се учат 15-ина учиници, а за закриването му преду

преди отборникът на МО Лукавица в местпата ОС Асен Ап-
портрети се предста- 

босилеградскитевиха худож
ници-аматьори Станислав То
доров и Александър Захариев - 
Казмир, както и трима млади 
творци от тукашната гимназия - 
Младен Раш елов, Йовица Гасич 
и Мая Стойнева. Картините 
представляват

гелов.
Компетентният училищен надзирател е наложил да се ре

монтира срсдиншата част във вътрешността на училището. 
На места тя е много пропаднала, така че, според свободпа 
преценка, пропорцията е нарушена с 10 до 15 градуса”, каза 
Ангелов.

Той апелира от общинския бюджет да се отделят средства 
за тази цел и ремонтните работи да започнат час ио-скоро, тъй 
като при следващата си обиколка надзирателите може би няма 
да се съгласят училището да продължи да работи, за да не се 
рискуват животите на децата и на работещите.

една значима 
художественото творче- 

в нашия край, който е 
вдъхновение и основен мотив за 
художниците.

Па откриването на излож
бата присъстваха голям брой бо- 
силеградчапи, а изложбата от- 
рки председателят на ОС Вла
димир Захариев.

Центърът за култура подпомага афирмацията чс ио-’,а,а',е усилия духовно да се обогатим колк- 
на босилсградскитс художници, а фипапсовитс 0X0 сс '«оже повече, особено когато става дума за 
средства са осигурени както от самите худож- ,,зобРаз,,тс-,,,10то изкуство, условията не ни поз- 
инци, така и от Центъра за култура, т.с. общината в°:,яват Да ДаДсм по-голям принос в това 
в Босилеград. По думите па Любен Глигоров, ор- 0Т,,0,,,е,,,,с- Причината е в това, чс нямаме 
ганизатор на културно-художествени програми в 
Цептъра, тази изложба се отличава от предиш
ните с това, че рамките за картините не са купу
вани, а ги е изработил тукашен занаятчия.

- Центьрът за култура в Босилеград организ
ира тази изложба в рамките па редовните си ак
тивности - заяви изпълняващата длъжността ди-

част от
ство

Б. Д.

ДОЛНА ЛИСИНА^Дна от картините на Станислав Тодоров

НОВ ПОКРИВ НА 
УЧИЛИЩЕТО

ректор па Центьра Валентина Петкова. - Макар

помещение за градска галерия, в която картините 
постоянно да бъдат достъпни за обществеността, 
а също така да имаме възможност и за експоз
иции на художници от други краища на страната.

Изложбата ще бъде открита до вторник, а след 
това ще ”мнпс” във Власотинцс.

К. Велинова

ТУРНИР ПО ЧУПЕНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА

БРАТЯ СПЕЧЕЛИХА КОЛЕЛО И ТРОТИНЕТ
* В турнира участваха 205 деца на възраст от 5 до VI години

По време па великденските празници в Босиле- даде подаръци за децата иа стойност около 400 свра. 
град се проведе девети по ред турнир но чупене на Състезанието бе съпровождано от художествено- 
великденски яйца за деца. Организатор на вече развлекателна програма, в която участваха българ- 
традиционния турнир бе семейството Димитрови от ската естрадна звезда Рос Рос и балет Хш пя . 
Босилеград, а в него участваха 205 деца на възраст от Между гостите имаше и представи юли иа Столична 
пет до дванадесет години. община София.

ПредИ първомайските празпици приключиха работите за под
меняне па покрила на чстирикласното училище в с. Долна Лнсипа, 
за който просветното министерство подсигури 177 000 динара. 
План Евтимов, секретар на ОУ в Босилеград, казва, чс 
всичките тридесетина училища в общипата са в окаяно състояние, 
а пай-зле са централното училище в Босилеград, чийто покрив 
вече не е никаква защита от валежи, и училището в с. Горна

почти

Като награди за първо и второ спечелено мястоI Гразничлото състезание се проведе в два кръга - 
зала на босиле- бяха осигурени велосипед и тротинст, докато оста- 

участници получиха сладкиши. Велосипеда
от Бо-

в неделя и понеделник, в голямата 
градския Център за култура. Спонсори на меро-

бяха няколко частни фирми от Косило- сочели първокласникът Влад.ща Стоичков
силсград, докато но-големият му брат I сорги, второ- няма нари. За ремонтиране
класник, взе втората награда на празничното със- училищните власти са поискали от просветното министерство 450 

чупене на великденски яйца.

Ръжана. За подменяне на покрива в Г. Ръжана част от материала 
е набавен още преди две години, но за набавка иа останалата част 

па училището в Босилеград

палите
приятното
град, а организацията на състезанието подпомогна и 
босилеградският филил на Кул гурно-ннформацион- 
иия център ” Цариброд”. Един от главните спонсори 

великденския турнир бе община Дупница, която
хиляди динара.тсзанис но

В.Б.К. Велинова
на

ЗНАЧИТЕЛНО Е ОБОГАТЕН 
КНИЖНИЯТ ФОНД НА 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА

АВТОМАТИЧЕН 
ПРЕВОД НА 
ИНТЕРНЕТ

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
КИЦ ЦАРИБРОД

КОНЦЕРТ НА 
"ИСКЪР" В 
ЗВОНЦИ

/
ПОДАРЕНИ НАД 1000 

КНИГИ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

След по-малко от половин година ползващите Ворлд вайд 
пеба ще могат да разговарят е дежурните оператора на Ин
тернет като думите им автоматично ще се превеждат на езика 

консумснта. Това ще е възможно благодарение на проекта 
ИЕЗРОЕЕ, който ее координира от Европейската комисия.

С помощта иа тази програма ще бъде преодоляна езиковата 
бариера в облекчена комуникацията между деловите хора.

ИЕЗРОЕЕ е съкращение от МцоваИив ОтпицЕ ЗРО-Кеп 
[мнциеще ш Е-коттегсе и е предназначен за "многоезична 
комуникация между хората чрез Интернет”. Проектът, чиято 

януари, ее финансира от

на КИЦВ организация 
Цариброд" на 3 май тази 

година в село Звонци 
фолклорният ансамбъл 
Искър" от София изнесе

иа

* Адренчето са направили наследниците 
починалия преди няколко годиш, журналист „ 
преводач. Синиша Паунович

Книжният фонд в 
лиотека преди броени дни 
книги. Ведомството ги получи 
починалия преди няколко години журналист 
Ги ниша Паунович, който десетилетия наред 
" „България. Той е превел ш. сръбски език ре- 
рлоотил .„„изведения от български автори.
^“'нодарените книги са от различни области. Някои от

... .
° г ,1СТИТ само пъп ведомството.

"" директор -т Иван Иванов заяви, че във ведомството е 
„ „.^е.ше си приели идеята да пземат книгите и оцени, 

истинско богатство.

на

концерт.
Залата на основното училище 
беше малка да побере всички 
заинтересовани да присъстват 
на концерта. От откриването 
на КИЦ преди няколко 
години, това е за пръв път да
бъде организирано подобно 
начинание в село Звонци, в 
което 
население.

биб-димифовфадската Народна
бс обогатен с пад 1.000 ценни 

от наследниците иа 
и преводач 
е живял и

започна презреализация
Европейската комисия и трябва да приключи това лято.

В п ървия стан са вкшочепп английски, германски, френски 
и италиански език, а разговорът между двама потребители ще 
се превежда но машинен път. Вместо отделните думи, тех- 
нологнята Ш18Р01^Е допуска превеждане на целия ” формат за 

размяна”.живее българско взаимна
В Европейската комисия очакват наскоро да започне пре

веждането на няколко езика едновременно, а изследователите 
че ” форматът за взаимна размяна допуска ирс-На концерта присъства

на Общинската
скупщина в Бабущиица г-н 
ГКггър Йончич и Потя Йотова от 

община София,
реализацията

твърдят,
веждине ни цели изречения.

проекти ММРОВП са запланувани 2,57
председателят

За реализацията на _ 
милиона евро, 61% от конто обезпечава Евронейскати ко-Столична 

която помогна 
иа концерта.

мисия.че те си Б. Д.

А.Т.
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"" ВИТОМИР ЖИВКОВИЧ, АВТОР НА ПИРОТСКАТА ГОЛГОТА :

О
САИКАРЯТ

АИАЧА ЧАКАМ ДУМАТА НА 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ
най-близки роднини, кртстници и приятели,

Конфигурацията ма терена н 
разпредлението на къщите е до
статъчното обяснение за произ
хода на името на село Звонци. На 
двата бряга на река Блатъшница 
и днес съществуват прекрасни 
къщи, построени преди повече 
от сто години. Сред тях е и 
къщата на Илия Игнятов - най- 
известния човек в Звонски край, 
познат като Сликарят Лилча.

Всъщност Лилча беше пъту
ващ фотограф, когото помня от 
детските си години. Той е идвал 
при родителите ми винаги ус
михнат, с фотоапарат и статив, с 
кожна чанта, пълна с увеличени 
фотографии, на които сръчните 
му ръце умело са ретуширали 
всички детайли, които не се 
харесвали на поръчителя.

Сликарят Лилча е обиколил 
пеша всички села в Звонски и 
Лужнишки край и е направил 
хиляди фотографии. Тези негови пътувалия, през които "съби
рал работа" са продължавали по няколко дни и седмици. 
Прибирал се е в Звонци, за да завърши работата и отново на път 
с гумените си опинци - да раздаде снимките на хората.

Лилча е бил първият фоторепортер и художник-фотограф в 
тази част на страната. Хората го помнят като винаги бодър и 
весел човек, готов за шеги и закачки, особено с по-младите 
невести, които много обичали да се фотографират.

Лилча Сликарят е имал четири деца - един син и три дъщери. 
Синът и една от дъщерите му и днес са в Звонци. Една от стаите 
на къщата му сега е пълна с филми и снимки, които свидетел
стват за отминалото заедно с него време.

На надгробния му паметник в звонските гробища пише: 
Илия Игнятов, роден 1902 - починал 1988".

Сликарят Лилча обаче е заслужил и на родната му къща в 
Звонци да бъде сложена паметна плоча. За знайните и бележити 
хора така се прави навсякъде по света.

бяха мотивите Ви да* Г-н Живкович, кои 
обработите един премълчаван досега периоО 
от историята на Пирот и неговата околия<

- С тази "табу" тема за пръв път се срещнах 
много отдавна, още когато с проф. Йоваи Чи- 

монографията на Крупъц ,
1974 г. Няколко сведения за 

студията "Торлак 
че "Пиротската Голгота е 

продължение на интереса ми към

села, дори и махали.
От решенията на Берлинския конгрес

неудовлетворени и двете съседни дър- 
че трябва да й се при-

ос-

танаха
жави: Сърбия смяташе, 
съединят всички територии, освободени от не
йните войски, докато България присвояваше 
всичко, което й беше дадено от Санстефанския 
договор между Русия и Турция, а кос-го беше 
отхвърсно от Берлинския конгрес.

В резултат на това се стигна и до вз>оръжени/г 
конфликт през 1885 година, когато крал Милан 
нападна току-що обединилата се България. Из-

из-рич готвехме 
лезла от печат през

събития посочих и втези
през 1997 г„ така 
естествено
събитията в Пирот, които другите премълча
ваха, заобикаляха или ги минимизираха.

Любимият ми лозунг е - "Всеки (в живота си) 
цел, към която се стреми". Но, за да ходът е познат.си има своя

се постигне това, всеки трябва да. знае ог къде
си поз-

* Аа, но не и всичко, което в Пирот и околията 
война и непосред-с тръгнал, добре да опознае стартовата се случи по време пи 

ствено след нея.
- Историците и в България, и в Сърбия, нав

ременно изучиха Сръбско-българската война 
през 1885 година. И едните и другите обаче се 
спират главно на последиците й за двете дър
жави, като се отминава тяхното влияние върху 
населението в Пиротски край, в който бяха 

най-важните събития. Българската ст-

тази
иция.

Следователно, невъзможно е да се върви към 
бъдещето без да се опознае добре миналото.

от Бал-Всеизвестна е истината, че сега всички 
каните се готвят за Европа. А там, в Европа на

нито за Ве-третото хилядолетие, няма мясго 
лика Сърбия, нито за Саистефанска България, 

Велика Македония, нито Велика Ал-нито за
бания, нито за Павеличева Хърватия, нито за 
Велика Унгария, нито за разширяването на Ав
стрия или Италия на Балканския полустров.

станали
рана премълча зверствата и плячкосванията, 

направи нейната войска по време на 
едномесечната окупация на Пирот, а сръбската 
премълча издевателствата в Пирот и окръга 
след завръщането на сръбските власти.

А именно страданията на народа в Пирот 
след приключването на военните действия са 
истинска Голгота за пиротчани, понеже от оку
паторите и не е могло да се очаква милост. В 
моята книга агрументирано е посочено всич
ко, което в Пирот са направили и княз Батем- 
берг, и крал Милан.

които

Каменко М. Макрович * С какво се аргументирахте при писането ?
- Още в предговора си посочих мисълта на 

Пол Саргьр, от която се ръководех през цялото 
време: "Политиката може и да не бъде честна, 
но за историята това е задължен и е". Няма да 
прекаля, ако кажа, че за пръв път в моята книга 
се прави съпоставка между различните 
източници за тези събития, наши и 
чуждестранни. Аз приведох и изводи от за
писките на редица пътеписци от XIV до XIX 
век, а посочил съм и библиографията за всички 
произведения и техните автори, използвани 
при описването на книгата си.

ПРИСЪДА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД 
В БОСИЛЕГРАД

БИВШАТА РЕААКТОРКА 
НЕ Е ВИНОВНА

В Общинския съд в Босилеград приключи делото и съдията Драган 
Янев обяви присъда, с която бившата главна и отговорна редакторка 
на Радио Босилеград Нада Стойнева се освобождава от углавно дело 
обида. С частна тъжба пред съда я беше изправил Крум Велинов от 
Райчиловци, който в емисията за поздравления и честитки на 1 март 
миналата година - по случай заминаването му в пенсия - бил поздравен 
с песента ” Остани гюбре до края” на музикалната група ”Рибля 
чорба”.

Велинов смятал, че бившата редакторка е направила углавно дело 
обида, понеже песента не поръчали колегите му шофьори, както това 
било разпространено в ефира, че не съответствала на тържествения 
момент и че с излъчването й той бил обиден.

Бившата редакторка е освободена от углавната отговорност, 
понеже по време на гледането на делото било разяснено, че честитката 
не са измислили журналистите на радиостанцията, а че колегите на 
Велинов са написали съдържанието и, като поискали да го следи тази 
песен.

* Какви реакции очаквате ?
- Нормално е да има различни реакции. Това 

в заключителното изречение на рецензията си 
предсказа и д-р Спас Сотиров. Уверен Съм, че 
реакциите ще бъдат много повече и по-же-

ЗАБЕАЕЖКА

Иска ми се да посоча и някои 
неправилности в информацията за 
промоцията на книгата ми в Пирот. Илия 
Нйколич и неговит "Дневник" бяха 
споменати в един друг контекст. Първите 
данни за посочените събития аз намерих 
в "Бледите спомени" на тогавашния 
окръжен началник в Пирот Т. Попович.

В интерес на истината искам да посоча и 
това, че никога не съм бил представител 
на Югославската стопанска камара в 
София, с на белградското предприятие 
"Интерекспорт". Вярно е, че българските 
власти ме смятаха за "технически 
сътрудник на посолството на СФРЮ", а 
полицията, митничарите и търговците за 
"служител на югославското Търговско 
представителство" Пръв директор на 
Представителството на ЮСК в София 
беше Витомир Аранджелович от 
Лесковац.

стоки отколкото за книгата ми "Торлак". Да си 
призная, очаквам не само възхвали, но и пори
цания. Но, да си призная, вече съм свикнал и 
нищо не може да ме изненада. Дори сам ги 
провокирам. Лично настоях издателят да до
стави екземпляри от тази книга на академиите 
на науките, в Белград 
медиите и библиотеките 
общини.

Много ме радва, 
беше прието предложението

и в София, както и наВ.Б.
в окръга и съседните

галериите от Ниш, Пирот, 
Прокупие, както и с УЛУС, 
с които димитровградската 
галерия е сътрудничила и 
през изминалите години.

* Бившият управител на 
димитровградския 
самодеен театър "Христо 
Ботев", а сега 
ръководител на Народния 
театър в Пирот Слободак 
Алексич се застъпи за 
разграничението между - 
кул«-урната и 
информацион пата 
дейност в
димитровградския Център 
за култура

Алексич даде 
предложението си в 
качеството на отборник в 
ОС в Димитровград.

промоцията в Пирот 
1 да се организира 

научна конференция на тази тема, на която да

че на

се изкажат специалисти и от Сърбия, и от 
България. Ббз оглед на изхода аз имам причини

* Градската галерия в 
Димитровград през тази 
година ще се постарае да 
организира 15-ина 
самостоятелни и 
колективни изложби на 
афирмирани 
изобразителни творци, 
както и на
художниците-любители и 
талантливите учиници от 
тази среда, се казва 
между другото в 
Програмата за работа на 
Галерията през тази 
година.

В този документ се 
посочва, че някои от 
заплануваните изложби 
ще бъдат реализирани в 
сътрудничество с

да се радвам, защото моята книга ще е поводът 
да се съберат учени от двете съседни страни, за 
да обсъдят един наистина недостатъчно изслед
ван и същевременно много важен период. 

Никак няма да бъда изненадан* В книгата си "Пирошска голгота” Вие се 
спирате върху един междинен период за 
край.

- Да. След освобождението от Турция Пи
ротски край се оказа в центъра на вниманието 
на европейската общественост. Както е извес
тно тази свобода му донесе Княжество Сърб 

Конфликтът между интересите
сили доживя своята кулминация с 

решенията на Берлинския конгрес, когато гра
ницата между Сърбия и Княжество България 
беше очертана без съгласието 
селение, така че се случи да бъдат разделени

от различ
ните етикеции, защото една от тях вече стигна 
до ушите ми: Вита Живкович е българофил!" 
Сега очаквам нейния противовес: "Остави го - 
той е голям сърбофил!". Но, какво да се прави. 
Истината

този

е много сложна материя и трудно си 
прокарва път. Но, както казват китайците, и 
най-дългият

ия.
път започва с 

Имам чувството, че' аз 
другите да продължат по него.

на то та ва ш- първата крачка, 
съм я направил. Неканите велики

на местното на-
В. БогоевБ. Д.
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НАУЧНИ МОСТОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

НА БЪЛГАРСКА И СРЪБСКИ
БОТАНИЦИ В ЦАРИБРОД

* Няколко
съседни страни * Природ^таНа 11агаГб>гГГН°ШОНИЯ МОЖДу естествоизпитателите °т двете
* до

гурно-иросиетнн „ научи., манифестации У
ни артисти, писатели, художници,

СТУДЕНТИТЕ ОТ 
БОСИЛЕГРАДСКО ПРОТИВ 

ЗАКРИВАНЕТО НА 
ГИМНАЗИЯТА

иглолистно “ оморнката, за неговите неоценими 
луги за престижа па сръбската, а 

е участие иогорската
зас-

едповременно чер- 
н българската флора БРАТСТВО 

сьд ьржагелеп сериал към края па миналата 
науки 11а| година. За да не повтаряме вече обнародваното за

ЕНВЕЕ~=Е§§ =======
н сръбски ботаници. Но симпозиума ще присъстват п,!"”' ®,|сш"|к • °Т|,ася се ДО посещението иа
и гости от другите балкански страни Р Паичич и неговите сътрудници Жуйоппч и Докич в

Очаква се срещата да . „„ България „рез ав1Уст 1883 г. ” В петък (5/17атуст)...
„ма за Г: зазтианГ^ ГГГ*“.У •*"» беше СиеИеХ

разшири съвместните връзки оашят ^ "111,1 1 бил тук, врь1цанки се от Рила е неговите
формации между ^сХс^"нтс и'■ Гиш!*"* Т" ‘ /™»™ *»•....... . М»
страни, конто набират ппипмо .... медицината Докич (зоолога) - пише Иречек, а на
тратинии и конти са в духащ. новите бвл^Г^пи “х^,'!х
глооалнзмсин сеяния. Второто е от локално беше весело сръоското
значение и то не само в смисъл на по-зад ьлбочено 
опознаване на локалните

с.^гг1::: печата

През учебната 1956/57 година от Босилеградско в Белградския уни
верситет следваха над стотина души студенти - почти във всички 
факултети. Пан-миого бяха във Философския, който имаше около 
двадесетина отдела, т.е. специалности, както и в техническите, 
Медицинския, I (ранния, Икономическия, Земеделско-лесовъдния и 
нр. Разбира се, преди това всички бяха завършили средно образование 
и босилеградската гимназия.

Тези години в рамките на Съюза на студентите от Белградския 
университет действуваха красни студентски клубове, като органи
зационна форма на студентите от съответните краища на Сърбия, 
имащи за задача през зимната и лятната ваканция да организират 
студентите и провеждането па акции в полза на своя край. Тъй като от 
Босилсградско имаше доста студенти - съществуваше самостоятелен 
Клуб на студентите от Босилсградскн край (така му беше официал
ното название), който години наред бе но-дссн от другите студентски 
клубове в тогавашната Вранска околия.

Клубът на студентите от Босилеградско си имаше установен метод 
на работа: към края иа зимния и летния семестър, преди студентите да 
отидат па ваканция в родния си край, - в Белград се провеждаше общо 
събрание, на което се нравеха договори ^а провеждането на съответ
ните акции в родния край.

Така вървеше е подготовките на студентите от нашия край и към • 
края иа зимния семестър през споменатата учебна година. Обаче 
преди провеждането на студентското събрание от Босиелград стигна 
тревожната новина, че на босилеградската гимназия предстои закри
ване. В провеждането на рационализацията в средното образование 
трябвало броят на гимназиите да се намали, особено там, където те са 
гъсто разпределени на малко разстояние. Понеже във Вранска околия 
имало повече гимназии - на нрекобройннте предстояло закриване. 
Между първите се намерила и босилеградската. Тази новина особено 
обезпокои и разтревожи всички студенти от Босилеградско. Щом като 
двама се срещнат на улицата, във факултета или в студентското 
общежитие и ресторанта - първите им думи бяха за тревожната 
новина, закриването на гимназията. По едни и друг начин студентите 
слсдсха вее но-категоричното изискване на народа в Босилеградско - 
гимназията да не се закрива. Главният аргумент в разискванията па 
събрания бил, че за Босилеградско гимназията не представлява само 
образователно-възпитателна институция, а единствената перспектива 
за просперитет на подрастващите поколения. Обаче отговорите на 
компетентните, в чиито ръце е съдбата на гимназията, изобщо не бяха

назначения. Едното

по

консулство,
ври вино. Златарски и Георгиев бяха 

там. В ботаниката на Рила била важна мурата (чер
ногорски оморвка), Р111118 реисе, срещала се още само 
в Перим (Ивко), Нерпетерн (Грнзебах) и на чс|

горския Ком. Инак там растсл Рише 
8(гоЬи.ч и др. Македонските ппиьоли за 
ядене били от Ршш ршеа (италиански). 
N0(3 Ьепе: где се намира върхът Мусала? 
Миджор бил най-високият връх в 
сръбската част на Стара планина. Паичич 
бил от

природни ресурси, но и 
като още един конкретен принос и потвърждение на 
историческата роля на Цариброд като 
жив, динамичен мост между страните на 
два родствени народа.

НЮ-

ПЪРВИТЕ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ - 

ЧУЖДЕНЦИ крайморския хърватски Брнбир, 
35 години е в Сърбия, пай-нанред лекар в 
Ягодина...; неговият дядо бил от Ниш. За 
Янко и семейството му. Женски шеги по 
сръбски маниер на младите господа. 
Паичич е около 70 годишен, цялата ин
телигенция били негови ученици.” 15 ци
тирания откъс от дневника па Иречек,

За да засили иитрсса на читателите 
към предстоящото събитие, БРАТ
СТВО. в четири продължения, ще пред
стави имената на иан-познатите и най- 
заслужни изследван и иа средищните Бал- 

дско.
смат под внимание малкото

Алт Буеш иЦарнбро 
Ако не се взе

К ш извън иикантностптс за неговите сътруд
ници, най-интересна и най-нсвсроятна е 

вестта за нишкото потекло иа Паичич, която досега 
е била известна на сръбските академически

мимоходнн свидетелства за природата из долината 
па Нишава,-които намираме в текстовете иа сред
новековни пътеписци, включително и Алфопс Ла- пс^ ^ 
мартин, за пръв автентичен балканолог трябва да се КР'1»1 овс. 
приеме французинът АМИ БУЕ. Летните месеци ДОМАШНИ ГЕОЛОЖКИ ШКОЛИ 
1836-1839 г. Буе посвещава на обиколката иа Балкан- 

Година 1840 печата знаменитото си 
1854 ” КесиеН

По време н след Паичич, и в Сърбия, и в България 
е: слагат темелите на геоложките науки. В Сърбия 
топа задължение поема Й. ЖУИОВИЧ, а

СКНЯ II 
дело

олуостров.
” Европейска Турция”, а 

сГШпе’га1ге8 дапз Тигкше Еигоре”, в които освен 
данни но геология, описва и селищата, поминъка и' България А. ЗЛАТАРСКИ. В трудовете им не една 
бита иа населението. Между другото дава и нроекто- страница е посветена на геоложкия състав и строеж 
предложение за прокарване иа железопътна линия на Царибродско и Горното Крайнншавис. 
между Ниш и София през Бурела, но долината иа Тяхното дело поема и продължава преди и след 
Лукавашка река. Па 86-годишна възраст ( а починал Първата световна война ново поколение изтъкнати 
е на 88 години 1881 г. в Париж) на един сеанс на геолози и което е най-ингерссно, това 
Френското геоложко дружество Буе възкръсва семейна линия. I! Сърбия

от младини и е въодушевление говори за ШГГКОВИЧ, а в България Г. и Е. ЬОИ 1ЕВИ, 
чу ловните красоти па река Ерма и Ломския пролом, последвани от множество сътрудници и ученици.

ХДМИРИХ КИПЕРТ, Германец, свежда до- Към тях уместно е да ириоаним и имената па е 1. 
тогавашните географски измервания и сведения за ЗАФИРОВ и К. 08ТКЕ1СН. Всички пкуиом и ио-

ъгка и е п 1853 Гпечата геог рафска карта, и дробноеги изясняват ос...........те линии на геоложкия
ГХ а ъжа.,сн.,е -гастг, от средно на полуос- строеж и тект.гшка гш гцшоЛ^родск;, - отС^ар 

бе Iи нетна, сиреч 1егга ш- планина през Висока, Заоьрднего, долина!а 
(Краището, Горното Нишава, Бурела и Дерскула.

в

успокоителни.
Особено много разтревожи студентите изказването на един от 

вътрешността, службуващ в Босилеград,тогавашните главешнни от 
пред масово събрание на гражданите в тогапашния киносалон, че 
Босилеград бил отишъл много напред в школуването на младежта, че 
стопански по-развити среди нямаш толкова образовани хора, обра
зованието не представлявало привилегия за никого, па и босилс- 
градчанн не могат да търсят това, а за младежта им имало работа и в

става по 
тона са В. и К.

спомени

рудниците...
При такова обстоятелство все по-често и ио-настончиво се явяваха 

незабавно провеждане на извънредно събрание наинициативи за 
Клуба на студентите от Босилеградско.

Като тогавашен председател на този Клуб добре бях запознат, е 
редицата инициативи, конто предлагаха студентите нашенци. Наложи 
се да обединим всички инициатиии в единна акция на студентите. Дого
ворихме се да не сиикнаме извънредно събрание, защото ни иред- 

замннаиансто иа ваканция, та на него

катотровя са предадени 
со^пИа или непозната земя 
Нринншавис и нр.).

ФЕЛИКС КАМИЦ, унгарец, 1879 г. и по-късно, и
Дунавска 

нетната на Кииерт.
за Висок и

ГЕОМОРФОЛОЗИТЕ 
ИЗВОЮВАХА ЕВРОПЕЙСКО 

РЕНОМЕ
ВСИЧКО в стоеше редовното, поради

гимназията да бъде главна тема за обсъждане.
си преди

някои от
съчиненията 
България”, попълва
Уви - много неточно. В неговата карта 
Забъртис (Царибродско) шишчето села, реки " | |аралслно е геолотите нодиитачат сс и прочутите
„ътшца са предадени произволно и объркано. 1С„м„рфодо... Й. ЦВИИЧ и неговият сътрудник II.

Австрийските геолози ФРИДРИХ ХОХ1ЦЕ1 ЕР «„КОВИЧ, от сръбска и Д. ЯРД1ЮВ от българска 
и особено ФРА ПЦ ТУЛА ирет 90-те години на де- а|1а Сега става ясно, че зсмеиоир ъхиос11 в, 
ветиадесетото столетие обстойно проучаваг - 1 | „:1 Царибродско е резултат па енг™
геоложката* тъкан на Балканите, от= на Р„л1‘1|>аН1и , сод.шамики и в емцината си■ *
Царибрдоско. Техните трудове и днес ее «и.ира, ..... .
с„ециа.>нагал..те,ш.ура. _ „„ КОИ- „» Балканския иолуост...... били и
.тлГнГи кда КОЙТО КЪМ края на 19-то амичеи смисъл болно. ..........йената орогенпа
С1ЛМ1ИМ ИРЬЧЕК, к - , .>л,.......натиск била ирсработс... - Западна
столетие оил “",ал"Р ‘ , шготанадггата час. от ок- У*'1* която чаегич......... шнадлежи и към
посещение и Цариород и 1 цсиии ангро- ,. ' фродско, се извила към Карпатите, ... Бел.......
о.тяга 1883 . . "рнонра мС>11<), рафскн, ^*Т Пирот, към Бурела и Дерскула се устрс-
ноложки, социоложки, ''Г' Р факти та градеца, " ,с„ „.„сек баремски ......... .. >' > км
гс.,,рафск., иесзесТ.и,..стор..ч«ки^1опо1 ' "'"^Гепрял върху Гребе.. .. Влашка ...»..... .
Лукавица, Планини...., Вл > и (>>к..яжссп>о * * „ „станалите бурелски пържене. Ьнли обраду-
;{,,°ис*» „ Лгитунапия”, 1X89). ваиР„ долини и котлон........ ти..лиепи със ..ресна пода,
България - Дневник „«жпсики. нсоб- тюломи и клисури.

Към плеядата итследояатсли ^ ^ |||КОр. а ' |||(>1|1л„ „судациониите процес, и кир-
ходи МО е да включим и кРас Коиго ньрви 1 сроИ,я. Па гия процеси дължим образува-
МИЛОВИ, чехи, живял.. >> и ,, "‘ ’ |1с1цери и 11 * .... едииегие.и.то с-ьщчиско карето.... поле и
отпечатват описания ',с' Хшетне. Па тях им 'и >|((,11|',1 Сърби.., Смилонско.о, .1 комилициранига 
Бурела към края на надписа ньрху м,,а 1 (сгьрлашка пещерна сис!сма - Д •

■ ............................. '==-=“

стойност.

и'ьнрос’1. г за
Освен това, повече души студенти от рзлнчни факултети търсеха на 

нредегоящето с ъбрание да се повика Иван Караиванов, член иа ЦК на 
СЮК и народен представител в Съюзната скупщина, за да чуе 
станонищата па студентите и да поискаме от него да сс застъпи при 

С ърбия босилеградската гимназия да не сс закрие. 11а 
ефикасно застъпване за гимназията студентите разчитаха 

мнозина се бяха обръщали към Караиванов за
или

компетентните в 
неговото
със сшурност, защото
помощ във връзка е приемането или в студентските общежития 
уреждането за стипендията н нр. И действително, когато се касаеше за 
студенти, които редовно взимат изпитите си и постигат добър успех в 

- Караиванов не отказваше лично да се ангажира за 
разрешаване на проблемите им. Значи, контактите на студентите 
босилсградчаии и димнтронградчани е Караиванов бяха на завидно 

постоянни. 15 кабинета му п улица ” Вланковичепа №8

следването

равнище и
почти всеки ден се отбиваха по неколцина студенти но една или друга
причина.

Между другото, нека да спомена предприетата от него акция за 
превеждането на учебници от сръбски на български за задоволяване 
нуждите от такива и провеждането на обучението в Димитровградско 
и Босилеградско, защото тогава на никого не падаше на акъл то да не 
се процежда*на български език. Освен тона той същевременно 
и два литературно-публицистични сборника Октомври 
”Сутйеска”, п конто бяха печатани творби и на студенти от нашата 
народност. 15 превеждането с ъщо бяха ангажирани и студенти, които 
успешно вършат тази работа.

При такова положение не представляваше проблем да 
Иван Караиванов да присъства на въпросното студентско събрание. 
Разбира се, ръководството иа Клуба навременно се погрижи за тона. 
Щом като Караиванов изслуша желанието на студентите и техната 

за гимназията, без двоумение обеща, че ще дойде на 
а Клуба да изслуша изказианинта иа студентите боенле- 

боснлеградскат а гимназия да не бъде

издаде 
и” и

повикаме
дължим и 
каменен блок, изваден о»

до ноираики 
на 16 в.

надписът сс отнася 
моиасгира през средата

"''огнен »|>а« последствията
, К|.а1..|||.даа тектоника

т от карнаго-балкан- 
басейнът на Нишава в 
прочу и е огромните

загриженост 
събранието на 
градчаип, а сетне да се заст ъпи

ДОМАШНИ
ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ КЛАСИЦИ ската и

*‘,Ко'г',н, ,. пт.|ш е К..,............... :ш пръв .. .. . л ихва надеждите, че все пак
гимназия ще б ъде спасена. - Следва

Мило Николоо - Присойски

'« НС 1ИК сръбски СС-

.. сиииклшюлически <.Я).а.»н.*и епически
ЙОС И11 11А ИЧ И‘ !1' я,;;а ’ „рий,шира чудее.што 
дерзанис иа целия еня

нашатап околността на 
Цариброд)(В следващия брой: Живият свят
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(2)1 СПОРТ 0
ФУТБОЛ: 26 КРЪГ 

ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА НФЗ

КАТО ЛЕКА 
ТРЕНИРОВКА
ФК ''Балкански" - ФК ' ЕИ 
Борац" (Бързи брод) 7 : 1 
(4:0).

ПЪРВИЯТ ЗРЕЛОСТНИК - НАСЛЕДНИК НА 

ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

I ♦През 1990 г. в училищния двор е открит паметник на патрона на училището - по Р пухов оркестър,
Ботев ♦Колективът на училището наброява 80 души, а броят на учениците е 930 Самодее 
хор, специализирано обучение по математика, български език, биология, англииски език и

своя 25-ГОДИИ1СИ юбилей. Хорът с ” Христо Ботев .
Безспорно сред

Козлодуйската гимназия получава име- чества 
то ” Христо Ботев”, а за директор е избран лауреат на ГГети републикански фестивал

па художествената самодейност и носител 
на бронзов медал от същия. Участвал е в 
много изяви на градско,общинско, регион-

Димитровград, 4 май 2002 г. СЦ 
”11арк”, зрители - около 400, вре
мето - слънчево. Теренът - тревист. 
Голмайстори: Порои в 16 (от дузпа) 

36, Митов в 41 и 79, Б. Иванов в

Куио Илиев. НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ 
ВЪЗПИТАНИЦИ НА 

ГИМНАЗИЯТА
Първият зрелостник, получил диплома 

за зав ършено средно образование в Пълна 
гимназия ”Христо Ботев” - гр. Козлодуй, 
е п ълният отличник на випуска Стоян То
доров Мнтрев - достоен наследник па пре
селници от Западпите покрайнини.

ално, национално ниво и зад граница. ив
44, Миялкович в 70 и Цонков в 78 
минута за ” Балкански”, а Д. 
Йованович в 50 (от дузпа) за ” ЕИ 
” Борац”.. Жълти картони: Гюров, 
М. Пейчев и Йованович от ” Бал
кански”, а Стамснкович и Динич от 
”ЕИ Борац”.

В мача от 26-ия кр ъг от първен- 
ПФЗ ” Балкански” регис-

Принос за многобройннтс спортни ус- 
училището в областта на волей-

се открояват: професор Марин Андреев - 
корифей на педагогическата наука, Спас 
Донепски - дизайнер, Митко Гогошеп - фи
зик, Звезделин Минков - актьор и др.

На 50-годишния юбилей па СОУ ”Хри- 
Ботсв” през 1906 г. тогавашните уче- 

ници и учители подготвиха послание към 
бъдещите поколения с пожелание то да 
б ъде отворено на 100-годишния юбилей па 

тематика в профилирани паралелки. От 11 учш1ш1ДСТ0 11рсз 204б г.
От учебната 1975/1976 г. 17 май е па- години и биологията се изучава но с ъщата

нехи на
бола и футбола имат учителите Митко Ве
личков, Коняров, Панов.През 1958/1959 учебна година директор 

е Славчо Зарков, а гимназията има 20 па
ралелки. Изгражда се масивна счрада па е Ден на талантите, честван като ден 
два етажа с просторен стол. Уредена е бнб- народното творчество, 
лнотска с 2 500 книги. До 1964 1’. в гимназ-

Ежсгодно, повече от 16 години, 22 март
на

сто ството на 
трира убедителна победа срещу 
слабия отбор на ”ЕИ Борац” от 
селището Бързи брод край Ниш.

Какпо би могло да се каже, ос-

От учебната 1989/1990 г. в гимназията 
пята са преподавали 500 учители, от които сс осъществява засилено обучение но ма- 
80 с пиеше образование.

вей това, че за димитровградския 
отбор този мач като че ли беше лека 
тренировка.

тронен празник на училището (ЕСПУ система на обучение. От 4 години е въ- , то,®вя изминаха 6 I оди пи. В СОУ 
”Христо Ботев”). От същата годипа за- ведепо специализирано обучение но анг- Христо >отсв са открити наралзд а 

г футбол и паралелка с усилено изучаване
на български език. Функционира вече и 
специализирана паралелка но дизайн. От 
няколко години училището издава и свой 
вестник, в списвапето на който участват 
учепици и учители. Националните олим
пиади но математика, физика и биология 
са поле за изява на постиженията на уче
ниците от СОУ ” Христо Ботев” и те ви
наги сс връщат с отличия.

И днес - 55 годиш* след откриването на 
козлодуйската гимназия, нейният колек
тив работи с примера на нейните основа
тели. Направлявани умело от своя амби
циозен, внсокосрудираи и талантлив ди
ректор Николина Николова, той продъл
жава да води благородната битка за зна
ния, завещана пи от първоучителите Ки
рил и Методий и така емоционално пери
фразирана от Стоян Михайловски в него
вото ” Върви, народе!”, защото от векове 
за българина ” Науката е слънце, което 
във душите грей!” и няма да загасне, до- 
като има кой да нали искрата па зпапието 

В АЕЦ работят най-много от възпита- в детските души. 
циците па училището - инженери, иконо
мисти, служители и работници.

В съда и прокуратурата се труди друга 
кохорта от ученици, завършили СОУ

почва п честване на Ботевите дни от 17 до лийски език. 
30 май. През 1990 г. в двора на училището

ФУТБОЛ: 20 КРЪГ 
ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 

НА ПОД
През тази учебна година колективът на

е открит паметник на патрона на учили- училището наброява: 
щето - поета и революционера Христо Бо-

- 4 души ръководен екип;

- 63 квалифицирани преподаватели;
те в.

ПЪРВО
ПОРАЖЕНИЕ

За построяването на IIМП ” Радсцки” - 
една от уникалните забслежитслпости на 
Козлодуй, имат заслуга и учениците от ги- персоиал. 
м пази ята, които през далечната 1964 г., в

- 13 души административио-номощсп

Броят па учениците, обучаващи сс през 
благородна надпревара между децата па учебната 2001/2002 г. с 930.
България за набиране па средства, бяха 
обявени за първенци и получиха правото 
да плават с историческия първи рейс на 
кораба през май 1966 г. до Виена и об-

НА
ЖЕЛЮШАНИБлагородната и високоотговорна про

фесия на учителя избраха като своя с ъдба 
над 100 възпитаници на училището. Сред 
тях са: Т. Йорданова, Д. Атанасова, П. Бо
жидарова, Б. Маркова, Ц. Петрова, В. 
Иванова, О. Петрова, К. Богданова, Ко

пия теат ър към училището, р ъководен от иЯров, Цаиов, Зайкова, Драголова, Вла- 
учителя но оиология, ио актъор но душа дова и др. Хуманната професия на лекаря 
Цонъо Минков, бяха вълнуващо събитие 
за хората от Козлодуй.

ФК Звезда” (Благо) - ФК 
”Желюша” 1 : 0 (1 : 0)

Блато, 4 май 2002 г. Игрището 
па ”Звезда”, зрители — около 100, 
времето - слънчево. Теренът - тре
вист, по неравен. Главси съдия - 
Миодраг Трнчкович от Пирот (7). 
Голмайстор: Йованович в 27 ми- 
пута. Жълти картопи - Д. Костич и 
В. Костич от ”Звезда”, а Стефаиов 
и Гогов от "Жслюша”.

”Желюша” загуби от отбор, 
конто се бори да оцелее в дивизията 
поради факта, че и мача влезе немо
тивирано и че беше без няколко ти
туляри.

ратно.

Години иаред спектаклите па самодсй-

избраха: Б. Добрева, Л. Стоянова, Ж. Кир
чев, П. Николова, Е. Гогошев, Паупова, 

В продължение на 50 години ученичес- Логофстова, Полянова, ветеринарният 
кият духов оркестър с диригент Евгени лекар Е. Вснсва, както и много акушерки, 
Панов, учител по музика, огласяше всеки фелдшери и медицински сестри, 
празник, превръщайки го в

ТЪРЖЕСТВО НА ДУХА И 
РАДОСТТА

- Край -
В следващия кръг ”Желюша” е 

домакин па ”3адругар” от Крунъц. 
Мачът е насрочен за иеделя, 12 май 
от 17 часа.

Пенка СТАНЧЕВА 
учителка по български език и литература

През 2001 г. училищният хор ” Орфей”

Д. С.

КРЪСТОСЛОВИЦА 110 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Сложен уред. 6. Възможна опасност. 9. 
Автозиак за Смедерево. 11. Девойка, избрана за най-красива 
на съревнование. 12. Горно помещение в жилище. 14. Планина 
в България. 16. Кон (поет.). 17. Похлупак (син.). 18. Български 
футболен отбор от Дупница. 19. Планина в Средна Азия. 20. 
Автомобил за състезания във VФормула 1". 21. Радио—локатор. 
22. Катапсц (син.). 24. Определен парцел земя, 25. Домакински 
съд. 26. Безсмислено упорство.- 27. Български революционер 
(Васил). 28. Ехо, екот (син.). 29. Петата нота. 30. Дървена пос
тройка. 31. Иглолистно дърво. 32. Препарат за миене на съдове. 
34. Модел на 'Фолксваген". 35. Град в Западна Румъния. 36. 
11амст алка (син.). 37. Гова, което живите същества и растенията 
поемат за поддържане на живота си.

Отвесно: Ох, стига, помощ (тур.). 2. Името 
Сал трае. 3. Първенец (син.). 4. Казашки главатар. 5. Америк 
ско и индийско животно от

на тенисиста
ан-

1>ода на коня. 6. Една зодия на 
хороскопа. 7. Река в Австрия и Германия. 8. Жените на крале. 
9. Диря (син.). Ю. Красиво полско цвете. 13. Строителен мате
риал. 15.Женско име. 17. Модел на "Опел”. 18. Ръчно земеделско 
сечиво. 19. Успоредна черта. 20. Град в България. 21. Репутация 
(сип.). 22. Град в Северна Гърция. 23. Ход в шахматната игра. 24. 
Отровно иглолистно дърво с. червен чашковиден плод. 25. 
Площадка за пътници на ясп гара. 27. Китка, ходило 
и меки

Решение па кръстословицата 109
на живот-

некопитен крак. 28. Марка ски от Словения. 31. Голям 
период от врели. 33. Втората но га. 35. Мярка за земна Ал.площ.

По.
39. Елит.
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СПОРТ €& СПОРТ 18 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА ПОД

ЖЕЛЮШАНИ
ПАК

УБЕДИТЕЛНИ

СКРЪБНА ВЕСТ
На 6 май 2002 година почина на 

93-годишна възраст нашият мил и 
-25 непрежалим баща, дядо и прадядо

МИХАИЛ НИКОЛОВ ДОНЧЕВ 
от с. Верзар, живущ в 

Димитровград, работник в 
"Градил" в пенсия

Престана да бие сърцето на един 
честен и благороден човек, изцяло от
дал сили и любов на многолюдното си 

семейство. С много труд, с големи усилия, с пълна всеотдайност 
достойно изпълни човешкия си дълг на добър родител.

Никакви години, никакви времена, не ще заличат образа 
му, защото дълбоко е съхранен в сърцата и паметта на синове, 
дъщери, внуци, правнуци.

Опечалени: синове

ФУТБОЛ: 19 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ

КРАЙ НА ПОБЕДНАТА 

ПОРЕДИЦА Димитровград, 28 април 2002 г. 
СЦ Парк”, зрители - около 100. 
Теренът - тревист, времето - 
ичево. Главен рефер - Деян Ми
ленкови'! от Пирот (8). Голмай- 
стори: Д. Иванов в 7, Гогов в 41 и 
Рангелов в 77 мин. за ” Жслюша”, 
а Манич в 25 за ” Будучност”.

ФК Желюша" - ФК "Йединство" (Пирот) 1 : 1 (0 : 0)

- около 200.
слънчево. Голмайстори: Рангелов в 67 за ” Же^юша’{ а™Цтетаошм в 

7. мин. за Йединство . Жълт картон получи Мадич от "Йединство”,
съотоорникът му Младснович в 14 минута. „ -

ДЖ^Ш1Ч *(б”ш1С01 Тг СЛе,,""Л 5ь“"ав: Стонцсв 6, Н. Георгиев 6. 5, съсшав: Стойнев б^ТаконТ™, 
Косг, Л7(1. , йГо ' Бошкович *, Крумов 8, Стсфавов 7, Тричков 6, Глнгоров 6, II. Георгиев 8, Кру- 
Костов 6 (Гогов 6), Рангелов 7. 5, Р. Георгиев — (Тозсв 6) и Д. Иванов 6. мов 7. 5, Стефанов 7, Иванков 6

(Борисов 6), Гогов 6. 5, Рангелов
Желюшани прекъснаха поредицата от победи. В дерби срещата от 1’. Р- ГсоРг,1с“ 7 (Петров -) и Д. 

19 КЛ,Гйот "ьрвеаствого „а ПОД те се срещнаха е третоклаенрания И"а,,0,‘ 7’ 
клуо Йединство от Пирот и не успяха да регистрират победа, 
въпреки че 76 минути играха с играч повече.

Домакините

слъ-

а червен -
Руско, Стефан, Георги и Никола, дъщери: 

Станика и Борка,внуци и правнуци

Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, татко, дядо и тъст

Играч на мача: Пенад Гсорги-
СТАМЕН ЦАРИБРОДСКИ 

пенсионер от Димитровград
ев.

Макар че игра без много ти
туляри, ” Жслюша” регистрира 

можеше да отнесе и всичките три точки, което петата си поредна победа тази
пролет и по този начин потвърди 
водачеството си на таблицата.

откриха резултата в 67 минута чрез Рангелов. Ен
ергичната ш-ра на гостуващия тим даде резултати и те изравниха в 75 
минута. Йединство 
би било и заслужено.

Панихидата по този повод ще бъде 
отслужена на 11 май 2002 година 
(събота) от 11 часа на димитровград
ските гробища.

Поклон пред светлата му памет!

От неговите най-мили: съпруга Станка, 
дъщери Дафинка и Зорица, внучка 

Таня и зет Георги

25 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ПОРАЖЕНИЕ В ПЪРВА 
КУТИНА

ФК "Будучност'' (Първа Кутина) - ФК "Балкански" 3 : 1 (2

СПОРТНИ
новини >1

* Димитровградски ученици не 
участваха във финалния крос на 
РТС, който се проведе в Срсмска 
Митровица в края на миналия ме
сец. Причина за това бе липсата 
на финансови средства.

ТЪЖЕН ПОМЕН

= 1) На 11 май 2002 г. се навършват 40 
ДНИ от смъртта на нашата мила майка, 
сестра и бабаВ рамките на 25-ия кръг от първенството на НФЗ ” Балкански” 

гостува в Първа Кутина край Ниш и загуби от ” Будучност” с 1:3.
Димитровградският отбор игра в следния състав: Соколов, 

Стойчев, Митов, В. Пейчев, Марков, Станков, Гюров, Панайотови*! 
(Димитров), Рангелов, Георгиев и Б. Иванов (Мпялкович).

Единственото попадение за ” Балкански” отбеляза Владимир 
Пейчев. В 81 минута димитровградският отбор остана с 10 футболисти 
на терена, тъй като Станков получи втори жълт картон.

СТЕВАНКА МИЛЕВА 
от Димитровград* Първенството в Лятната бас

кетболна лига на нодрегиона 7 - 
Ниш ще започне на 11 май. Прс- 
тенция да се състезават в тази ли- 

нроявиха шест отбора: 
” от Бела паланка,

Изминаха 40 тъжни дни без теб, но 
мъката остава, а сълзите не спират. 
Домът ни е тъжен и празен без теб. Ние, 
които останахме след теб, ще се гор
деем, че имахме
майка, добра баба и много обичана сес
тра и леля.

Почивай в мир, а ние ще следим твоята добрина. 
Панихидата ще се отслужи на 11 май т.г. от 10 часа на 

димитровградските гробища.

От децата, най-близките и добрите комшии, които я уважаваха

га засега 
” Младост 
”Рътаи” от Болсвац, ”Княжс- 
•вац”, ”Майданпск”, ”Ниш” и 
” Дим итровград”.

една прекрасна

НА ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ЦЕНТРАЛНА 
СЪРБИЯ * На 15 май в Димитровград ще 

се играе среща от първия кръг за 
югокупата . БК ” Димитровград”

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 

ШАХМАТ

посреща повия член на втора ди
визия БК ”Бор”.

* В град Младсиовац па 27 и 28 
април т.г. се проведе съюзно пър
венство по стрелба с въздушна пу
шка за млади категории. Пион
ерките от димитровградския СК 
” Граничар” заеха 25 място (с об
що 497 точки) в конкуренцията па 
43 отбора. В индивидуална ко
нкуренция Бобан Кръстев се кла
сира па 97, Деян Кръстен на 98, а 
Пенад Станчев на 115 място.

Навършва се ЕДНА ГОДИНА без 
нашата мила и незабравима майка, 
свекърва, тъща и бабаВ хотел ”Турист” в Кралево от 28 април до 1 май се проведе 

турнир по шахмат за купата на Централна Сърбия. Участие взеха 
най-добрите отбори от този регион, както и отбори в Сърбия, които 
се класираха за този турнир.

Според рейтинга на състезателите си, ШК ” Цариброд” от общо 
24 отбора бе на 22 място. Този отбор обаче направи подвиг, като 
раздели 4-6 място и събра 14, 5 точки. За съжаление, на отбора 
липсваше само една точка да се класира за купата па Югославия.

РАЙНА ВЕЛИНОВА 
(1919 - 2001) 

от Долна Любата
Панихидата ще се отслужи на 19 май 

2002 г. (неделя) от 11 часа на долнолю- 
батските гробища. Каним роднини и 
приятели да присъстват.

Няма да забравим нейната обич и 
грижи към всички нас. Поклон пред 
светлата й памет!

Опечалени: син Вене, снаха Лалка, дъщери Милка и Венка, 
зетове, внуци Стойне и Станиша

Пионерките от СК ”Грани- 
” отборно се класираха на 10 

конкуренцията па 28 от-
чар
място в
бора. В ноотделна конкуренция 
Сипела Дсикона бе 15, Ина Си- 

- 18, а Андрияна Пайдс-

Иссьмнеио е, че става дума за един от най-големите, ако не и 
най—големия успех на ШК "Цариброд” в историята му.

Трябва да се отбележи, че та димитровградския отбор 
турнир играха: кандидат-майсторът Драгиша Илия, които
4,5 точки от 6 партии, кандидат-майсторът Иван Стоименов, които
от 6 партии събра също 4, 5 точки, първокатс. ориикът Драгиша 
Йонно, който от 6 партии събра 1, 5 точки и първокатс. орния ьт 
Владая Игич, който от 6 партии събра 4 точки.

на този 
спечели меонона 

попа зае 25 място.
Д. С.

БОСИЛЕГРАД

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЗА МЛАДИ ВЕЛИКДЕНСКИ 
КАТЕГОРИИ

ДОБЪР СТАРТ НА АК 
"ЖЕЛЕЗНИЧАР"

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 май 2002 г. се навършиха 6 

ГОДИНИ от смъртта на

СТЕВАН БОЙКОВ 
от Долна Любата

д. с.

АТЛЕТИКА: СПОРТНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ Никой не умира истински, докато има 

го помнят и обичат!живи, които
С болка и признателност се прек- 

ти памет!
По време на великденските 

празници !Г Босилеград се прове
доха малки турнири но футбол; 
баскетбол и тенис на маса. Орг»-,

състезанията бе Об- 
I победителите бяха 

символични награди. •

ланямо пред светлата

Регионалната лята о^"я1^о<л^я»нн™
макии па първия кръг бе ЛК у,1ас,(,аха атлетя и атлетки от
Лес=Г КРУ^Д, Ягодяяа, Алекс......... . ......... -

Димитровград.
Засега най-добър в 

; (им итровград.
В ноотделна конкуренция

Семейството

низатор на 
щината, а за

отборна конкуренция АК ” Желстиячар” от "“"^р.шра „„^футбол първо,
място снечсли отборът на Ан- 

димигрощрадчанипът Джордже Готов в> д„като “второто място зае
като скочи 165 сантиметра. С този )>к ,,ол”. ||ц състезанието но

....
стоиците па състезанието по те
нис ИВ маса първо място зае Ма
рш. Дарен, п след него се наредяха 

Владимир Захариев.. Ила-

На 14 май 2002 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
непрежалим съпруг и бащана нашия

МИТО Т. РАНГЕЛОВ
учител от с. Стрезимировци 
Панихидата ще се отслужи на 14 май 

от 10 часа на стрезимировските гробища. 
Каним роднини, приятели и съседи да
присъстват.

Споменът за теб ще остане вечно в
и хвърляне на гюле. * ..„сипаха на четвърто

Пионерките от с,.„^т Сандра Соколова бе върна в 
I п хв ърляне на поле.

Лигата ще яма общо 3 кръгя. След края
сформиран яредстаяителея отбор .ш ршиовв,
със съответни отбори от София я Скопие.

нашите сърца.
Дълбок поклон пред светлата ти

памет!В ноотделна 
хвърляне на копие, а втора
място.

на последния щс бъде 
койго ще се състезава

Опечалени: съпруга Юлияна и син Борискметът 
жа Воияооич.

К. Велинова
Д. С.
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ПЛЯЧКА ПО ТАБИЙЕТ
Йедну вечер я и бабата смо седли до кавторат и си 

преклапамо йош колко да одвойимо от пензииичкуту 
та да си купимо паркьет. Ка треенуше вратата и 

да бегаю од змийе дода Стана и бай Станул.улетеше ко
И йош од вратата дода Стана поче да извива уста кико 
кокошка търтицу: "Байе Манчо, дошли смо да те заку- 
мимо. Знайсмо за сиромащиюту, па смо решили да не 
прайимо адсти, подарци нема да 1супуиеш, 
запишемо Пейчу." "Е, тьгайе пристайем!"- одъпе я

извилнеше. Дода 
лигави, после се отъргну

само да

прангьию. Ка чуше това,кико из
Стана ме уяши и поче да ме

довати Станула. Само чу ка рекоше декаод мене иИован Прокопльевич
уписат че буде у неделю и хцукоше.

Я и бабата остадомо ко треенути. Салю коколимо 
йедън у другога. "Епа не може на свадбу да идемо с 
пърс у нос. Срамота йе. Че извадимо нещо из пликат, 

нейе заяк да утече" - одъну
пяма я. 

беля го е«а я загубил. Ха натам, ха насам - 
Видял милициопер и му разказал каква 
сполетяла.

- Добре де, каква е жена ти? - попитал мили-

паркьетат нека почека, 
бабата. Тека и напрайимо. И место да узнемо малко, 
истресомо све, па и нещо притуримо од зайем. Дойде 
и свадбата. Я дадо некою църкавицу на бабуту, стави 
некою у кьесиюту, а две по-големшкье завре у чорап- 
цити. Отидомо у опвцинуту та записамо децата и само 
1цо излезо на вратата йедна будала поче да се дере ко 
да га воде на бесилку:

- Кумее, изгорс ти кьесията!
"Море ошка йе изгорела!" - прел!исли си и поче да се

ШМ ционерът.
- Па киква йе, драговичанка! - свил рамене 

мъжът..
Милиционерът видял, че 

разбира и от нортмопето извадил снимка па жена 
си. Показал му снимката и му казал:

- Ето, видиш: черна, висока, млада... 
Драговитчанинът мпого харесал жената,

гледал я като омагьосан и нрекъспал милицион
ера.

човекът пе го

УТЕПАМО ТАТУ
Умрял радеипчапин в димитровградската бол- 

пица и синовете му го покарали с трактор за 
Радей на. Карали малко по-бързо и па един завой 
изпаднал сандъкът с покойника. Уплашен, по- 
малкият брат викнач па но-стария:

- Стой бате, утспамо тату?!

препипуйем. "Требе да им върльиш некою пару, текъв 
йе адетат!" - игьпче ми дода Стана. "Одска имам паре 
за върлянье? Я ако ме виде пандурити, има да ме 
обельошу да съм украдъл трите джака паре на балкан
ци ти." Ама нема куде и ньим подвърльи.

Улезомо у котелат. Мене и бабуту поставите на 
челото на совруту. До мене невсслсто, па 
младоженята и натам све мой до мойега. Сипаше и 
супу и само 1Цо сърбну, те ти га йедън джголяв принесе 
ми под нос тепсию със турено прасе. Пак ми дода 
Стана отчита да требе да върльим некою пару - за адст. 
Па после и на погачуту, а накраят донесоше и 
скубенога петла. И тека парицете литнуше из 
кьесиюту. Бабата тука испаде по-бербат од мене. Само

- Ма дай да мансмо моюту, айде да тражимо 
твоюту жепу?!

Записал Цветко Иванов

ШО Щ БЕ» 

ДОКАЧЕНИ?
КОСАЧИ - КОВАЧИ

Мома от Ясенов дел се омъжила в Драговита. 
По време па коситба я изпратили да отнесе обяд 
па мъжа си и другите носачи. Свекървата й 
казала къде се намира ливадата и тя тръгнала. 
Стигпала до ливадата, но никъде нямало косачи. 
На отсрещния край на ливадата, под едно дърво, 
седяли хора >; с чукове удряли косите. Снахата се 
провикнала:

- Добър ден коваче, видосте ли негде моите 
косачс?

СКАНДАЛ
В едип текст, публикуван в ” Братство”, пред

седателят на Съюза па граждапи ” Цариброд” оп
овести финансов скандал в'Центъра за култура.

Тъй като Анкетният отбор охарактеризира 
стопанисването в Центъра само като педомакип- ■ 
ско, то скандално излезе само изявлепието па 
председателя на СГЦ.

коколи къмто вратата и гцом се зададе тепсия она се
укачи на клупуту, върти със дупе, кърши рукье и рипа 
да играйе, а мене ме олюпише кико варен компир.

Пищи кърне а армоникашат събира парете на меят. 
Само 1цо гьи погледа, свирджийете напърчише та 
пред мене:

- Куме, кою да ти засвирим о и затупамо? - развлече

МАНИ МОЮТУ • • •
Отвел драговитчшшп жена си па панагюр, по в А. Т.

ярмоникашат уста ко поповскьи рукав. 
Йедни °каю да ми засвире тую, другьи да ми зату- 

паю оную, а я нихца не чуйель Набил съм рукье под 
масуту и тарашуйем по чорапцити да ньи.м върльим 
пару. Без пару нече ни да мърдну, а камо ли да засвире. 
Извлеко йедну, плюну и гьу залепи на челото на 
армоникашатога. "Мижльо! Кьорчо! Па ти даде голс- 
муту пару 1ЦО йе за дарат!?' - поче да ме чегари бабата. 
"Епа, дадо!" - уздъну и се спльеска на клупуту. 

Донесоше и дарат. Дадо и последнюту
ГОЛ КО ПИ1ЦОЛЬ...

пару и остадо

Та сакао да ви кажем: ако некой ви кани за кума и 
орати де нема да има адети, тай ви лъже 

навлече. А после йе - плячка по табийет.
ви само да ви

>
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