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ДОБРА ВЕСТ ОТ ВАШИНГТОН ПЪРВА СРЕЩА "НА ВЪРХА" МЕЖДУ 
БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАДСАЩ ВЪЗСТАНОВИХА 

ПОМОЩТА НА СРЮ МНОГО ОБЩИ 

ПРОБЛЕМИ
В * Решението но американското правителство съобщи 
I Пауел след разговорите си 
| дипломация Горан Свиланович

Съединените американски
щати ще обновят суспендирана- [44 ' - Г ; Г
та на 1 април помощ на Югос- I '
лавия, съобщи американския
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държавният секретар Колин 
с премиера Зоран Джинджич и шефа на югославската Първа среща между ръководствата на Димитровград

ска и Босилеградска общини се проведе на 15 май т.г. 
в Димитровград.

В откровения разговор по редица въпроси, касаещи се за 
живота на хората в двете общини, населени предимно с българи, 
участваха председатели^ на общинските скупщини д-р Боян 
Давитков и Владимир Захариев, председателят на ИО на ОС в 
Босилеград Горан Стоянов и секретарите на скупщините Свет
лана Марпнкович Димитрова и Раде Станоев. Бе констатирано, 
че двете общини имат много общи проблеми, за чието 
решаване са необходими по-чести контакти между ръковод-

;4;44'-'4

държавен секретар.
- Тази сутрин подписах серти

фиката, заяви Пауел пред жур
налистите след разговорите с 
югославския министър на вън
шните работи Горан Свилано
вич и сръбския премиер Зоран 
Джинджич, които се намират на 
посещение във Вашингтон. В 
резултат на това Щатите ще 
продължат да помагат на Югос
лавия, уточни той.

Помощта от 40 милиона до
лара, като една част от 120 мил
иона долара, колкото американ
ската администрация е предназ
начила за СР Югославия през 
тази година, беше замразена на 
1 април, за да се изчака ” серти
фикатът”, т.е. решението „на 
Стейт департамента, с което се 
потвърждава, че Белград е ус-
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НЯМА ПРЕЧКИ ЗА ПОМОЩ НА ЮГОСЛАВИЯ: 
Пауел, Джинджич и Свиланович

тановил задоволително сътруд- сувания Закон за сътрудннчест- 
ничество с Международния три- во с Хагския трибунал от страна 
бунал за злодеяния, извършени на югославския парламент и до- 
на просторите на бивша Югос- броволното предаване на извес

тно число заподозрени.лавия.
Пауел каза, че тази помощ е 

размразена на основата на гла-
ствата им и съвместно търсене на 
помощ от съответните висши ин
станции.

Все пак на срещата доминираха 
три теми: изучаването на майчиния, 
български език в училищата в двете 
общини, телевнзноният журнал на 
български език и назначаването

ЗАПОЧВА ЛИ ДА СЕ РЕШАВА ВЪПРОСЪТ ЗА ЕЗИКА В
УЧИЛИЩАТА НА НАШЕТО МАЛЦИНСТВО?

ИНИЦИАТИВИ С НЕИЗВЕСТНА СЪДБА
за изготвяне на програма за застъпеността на българ- 

език в основното и средно училище, а в Ниш сфор
мираният Инициативен комитет за създаване Матица 
на българите в Югославия.

Въпросът за езика в училищата на българското мал
цинство отново стана актуален. В Босилеград го ак-

съветник Дежка Геор- 
на ОС

на управителни органи в издателст
во ” Братство”. м

V (На 3 стр.)

ския

туализира педагогическият
Димитроврад това направи Комисията (На 7 стр.)гиева, в

ЕМИЛ СОКОЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ИНТЕРВЮ:

ТАКСАТА ЗА КОМУНАЛНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ
ПРЕХОД Е ОТМЕНЕНА НЕЛЕГАЛНО

бюджетните приходи ще бъдат ководнн тимове, мениджъри и
др. Общинската власт не е ди-които имат приблизително тол

кова жители, колкото ги
предприятия в града осъ-* Г-н Соколов, кои са приори-

задачи на общинск- ществяват значителни приходи 
правителство, което ог- ,,рС» ос-ьщестявансто на тази нашата, са . , 0 _

лавяватс Вие? „ „„рама - ЯП "Комуиалац”, 40 и 50 милиона б оджогни сред
1 ,„>> ”Г гп..1п” и дпуги. ства. Бюджетът на ОС в Димт- 

- Приоритет на всичките при- Градня , Ст Р Р* ровград от години се е пълнил
оритсти е връщането на таксата >4падима” от ГОдиии бяха еу- предимно от таксата за комуна
та комуналното поддържане иа от Градина от годи-и ^ у л;,ото поддЪржане на граничния 
граничния преход ” Градина . бвенционира кому- преход. Миналогодишният бюд-
Съюзиото управление „а мит- луги;в.. «Л- жет например е възлизал иа 104 издължим 
вините (СУМ) по незаконен на- палната »шфря' Р»^ милиона динара, а 60 милиона

забрани плащането на ток- ските меали о ( дИ„;,ра са били събрани от посо-
" * Заплануваният бюджет на 11е)1.|ТЯ такся. Значи, сумата от 

ОС от около 46 милиона Ви- ^ милио1М динара е реална - тя 
нара реален ли е< Ще > же да сс осъществи без при- 
берат ли тези пари? ХОдите от ”Градина”. Доколк-
- Бюджетът на ОС и Дими- ото дЪрЖлвата върне на Димит-

много има много по-щедри.
През първото тримесечие иа ректор на всичките директори и 

от нея ис трябва да се очакват
тетните 
ото 2002 г. бюджетните приходи ре

ално са били под заплануваните, готови решения, производст- 
задьлження от вени програми, кредитни линииФинансовите

миналия период бяха зпачител- и пр. Общинската власт, именно 
ни но аз се надявам, че в пред- както и държавната власт, има 
стоящия период ще успеем да задължение да създава условия 

всичките задълже- за добро функциониране на 
всичките всички дейности, включителнопия II да реализираме

и стопанската, но тя не може да 
я ръководи. Настоящата общи
нска

си планове.
* По какъв начин общината 
може да помогне на местните 
обществени предприятия, ко- 

в дълбока криза?
- Без оглед дали са общсст-

чин
сата, защото тя бе регулирана с 
общинско решение и съществу
ваше от 10-ина години. Без но

та кса трудно ще се 
и общин-

илист наследи катастрофа
лно с ъстояние в стопанството и 
няма изгледи в близкото бъ
деще нещата да сс подобрят зна
чително.

ито сасочената
разширява градската
ската комунална инфраструкту- тровГрад е изработен в съответ- рОВГрад тона, което според зак- ве||И Пли частни, предприятията 
ра. Реализацията на комунална- ствие с разпоредбите иа Закона 0)10 му принадлежи, тогапа и сс рък0подят от директори, ръ
та програма също така сс пое- ,)0 б10ДЖСта. Всички общини, 

под в ъпрос без тази такса, а

^ (На 5 стр.)
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КОЩУНИЦА И ИЛИЕСКУ НА ЮБИЛЕЯ НА "ГЕРДАП"
О

посещеИн5ПьвЧвели°обритАдЛни°я

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е 

ОБЩАТА НИ ЦЕЛ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ 

СТОПАНСКИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ
I Наесен президентът Илиеску ще посети Белград * Системата Гердап е най големи 

подвиг на строителите в Европа през миналия век

Юбилеят па водоцситралата 
” Гердап 1” събра миналия петък 
президентите на СР Югославия и 
па Румъния Воислав Кощуница и 
Йон Илиеску, за да отбележат 30- 
годшпнпната от 16 май 1972 годи
на, когато след осемгодишно изг
раждане бяха задвижени всичките 
12 агрегата на съвместната во- 
дослсктрпчсска централа. При ед
но такова празнично настроение 
двамата президенти разговаряха 
за разширяването па двустранните 
отношения между Югославия н 
Румъния, за перспективите на ре
гионалното сътрудпнчсстпо и за 
стремежа към трайна стабилност 
н развитие на Югоизточна Европа. 
В разговорите на двамата държав
ници за регионалното сътрудни
чество се включи и координа
торът на Пакта за стабилност в 
Югоизточна Европа Ерхард Бу- 
сек.

I кредитор Великобритания
1иНпарЙо'ст°и5 Т% от околоа700 милиона долара дългове към 
Парижкия клуб, а през следващите три години още 15/.

делегация, водена от 
на двудневно

Югославска държавно-стопанска 
съюзния вицепремиер Миролюб Лабус, пребивава 
официално посещение във Великобритания.

В Лондон вицепремиерът Лабус подписа договор с британската
на около 350на износа за прощаванетоагенция за застраховка 

милиона от югославския дълг.
- Прощаването на дълговете всъщност е

провеждат у нас, подчерта Лабус и добави,
подкрепа за рефор- 

че сега 
които ще

мите, които се
широко са отворени вратите за британски инвеститори,

капиталовложенията сив СР Югославия.КЪМ ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ: Бусек, Кощушща и Илиеску
получат гаранция за

След подписването на спогодбата за намаляване на дълговете 
вицепремиерът Миролюб Лабус разговаря с британския министър 
на външните работи Джек Строум.

Вицепремиерът Лабус и гувернерът на Югославската народна 
банка Младжан Динкич представиха на домакините си възможнос
тите на югославското стопанство и условията за привличане на

граници. ГсрДаиската водоцентра- 
ла има особено значение, понеже е 
построена на река, свз>рзала Ат- 
лантика с Черно море, каза Бусек.

На кораба ”Мурсш” двамата 
президенти разговаряха за възмо
жностите за съвместно използ
ване па хндропотенциалитс на 
системата ” Гердап” и за съвмест
ното присъединяване към евро
пейските интеграции п условията

тържеството.
- Отбелязването на юбилея на 

” Гердап 1” има голямо значение, 
понеже именно тук е направен 
пай-големият строителен подвиг в 
Европа през миналия век, каза 
Илиеску и подчерта, че с това е 
построен още един нов мост на 
приятелството между двата наро-

Разговоритс между президен
тите Кощуница и Илиеску, в конто 
участваха и ръководителите на 
дипломациите на двете държави 
Горан Свилаповпч и Мирча Джоа- 
на, както п министрите на транс
порта, енергетиката и индустрия
та, започнаха на югославската ча
ст на водоцситралата, продъл
жиха на румънската и приключиха 
с разходка по акумулациониото ез
еро с румънския президентски ко
раб ”Муреш”.

На румънската част двамата 
президенти и координаторът на 
Пакта за стабилност извън про
токола поздравиха участниците в

чуждестранни капитали.
С ръководството на лондонската банка ХСБЦ (Хонконг- 

Шанхай бенкинг корпорейшън) гувернерът Динкич разговаря за 
условията за изплащането на 
югославски дълг към поверителите от Парижкия клуб.

На визитата си във Великобритания Лабус и Динкич се 
придружаваха от съюзния заместник-министър за икономически 
връзки с чужбина Боран Караджоле, сръбския министър на прива
тизацията Александър Влахович, председателя на Югославската 
стопанска камара Слободан Корач и от директора на Белградската 
борса Зоран Йеремич.

около 860 милиона долара
да.

Президентът Кощуница каза, 
че тази водоелектрическа центра
ла представлява образец за регио
налното сътрудничество, което 
днес се протежира от Европейския 
съюз.

па прехода.
На срещата присъстваха и 

представители на смесената юго- 
комисия заславско-румънска 

Гердап.
Договорено е тази есен през

идентът Илиеску да посети Югос
лавия.

Ерхард Бусек посочи, че Пак
тът за стабилност се стреми съвре
менна Европа да се развива без

МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВОнозът от р/ьлглрш

ПЪРВАНОВ СИГУРЕН 

ЗА ПОКАНАТА НИ ЗА 

НАТ0

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ 

ОТ НИШ ГОСТУВАХА ВЪВ 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Президен

тите на 
България, 
Румъния и Тур
ция потвърдиха 
ясното си убеж
дение, че на 
предстоящата 
среща на висо
ко равнище в 
Прага НАТО 
ще отправи по
кана към 
България и 
Румъния за пъ
лноправно чле
нство в 
алианса. Това 
стана ясно след

* В продължение на 3 дни из коридорите на Университета и по улиците на града 
се чуваше българско-сръбски "есперанто" * В емоционалното съпреживяване 
младите хора намериха общия език на разбирателството и оптимизма

От 16 до 18 май на посещение във Филол
огическия факултет на Великотърновския уни
верситет бе група студенти и преподаватели от 
Философския факултет па Университета в гр. 
Ниш. Посещението е реализация на отдавна за
мислената идея студентите и преподавателите от 
близки

логически списания и поредици. Подобна идея за 
своите издания предложиха и студентите. Ще 
бъдат представени търновски творци пред 
сръбската четяща публика, както и творби на 
майстори на перото от Ниш ще станат достояние 

българската аудитория.
Гостите от Ниш бяха

па
специалности (българска и сръбска 

филология) да се опознаят и подобни 
станат традиционни - една през пролетта и една 
през есента на всяка учебна година. Сръбските 
студенти нощуваха в домовете на своите българ
ски домакини, а преподавателите бяха настанеш! 
в модерната хотелска част на ВТУ. Програмата 
на посещението включваше лекции пред студен- 
тите, работни срещи па преподавателите, подпис
ване па протокол за утвърждаване на тази форма 
на контакти, запознаване с историческите и кул
турните забележителност на старата българска 
столица, излет до село Арбанаси, и, разбира се - 
дискотеки, купони, безсъние и много 

В рамките на деловата

очаровани от красивата 
природа на Търновския край, от атмосферата на 
града, в които всеки камък е история; град, който 
е и своеобразен символ 
между двата народа - по стечение па обстоятел
ствата Свети Сава Сръбски 
овната българска столица 
му лежат погребани в църквата ”Св. 40 мъче
ници . В продължение на три дни из коридорите 
на Университета, по улиците на града и в много- 
броишгге атрактивни заведения за развлечение 
се чуваше едно българско-сръбско ”есперанто”, 
което

срещи да

на духовните връзки

умира в средновек- 
и една година костите

края на трис
транната среща 
между Ахмет 
Сезер, Георги 
Първанов и 
Йон Илиеску в 
турския курорт 
Чешме. Тримата потвърдиха подкрепата си за по-нататъшно

предизвикваше много усмивки и при
даваше осооен чар на радостта от срещата на 
младите хора, които в емоционалното съпрежи
вяване намериха общия език на разбирател
ството и оптимизма.

Преди тръгване се 
адреси, чуваха се уговорки 
вания,

емоции.
част сръбските сту

денти слушаха лекцията на доц. д-р Невяна 
Дончева за Търновската книжовна г 
дновековната българска литература и за връз
ките и с книжовните средища на сродните славян
ски и балкански култури. Лекцията бе 
тствана от диапозитиви с

Тримата президенти позират преди началото 
срещата си в Чешме

на
школа, за сре-

размепяха теле^юнн и
за скорошни госту- 

за заедно летуване на Черно море, и 
раз ира се - за очакваното посещение на търнов
ските преподаватели и студенти наесен в Ниш. 
Дългото сбогуване, съжалението, че така бързо 
отлетяха броените дни, бяха само поредното 
потвърждение, че е нужно младите хора от съсед
ните народи да се срещат 
често, да създават и

сънъ-сътрудничество между техните страни.
Протокол за сътрудничество при провеждането на извънредни 

хуманитарни операции бе подписан по време на срещата на тримата 
президенти. Сред предвидените мерки са развитието на ефективно 
сътрудничество и координация, целящи спасяването па живот и 
оказване на

миниатюри от сред- 
новековни писмени паметници. Българските сту
денти слушаха лекциите на проф. д-р Йордана 
Марковнч за диалектоложката карта на сръб
ския и хърватския езиков стандарт и на проф. д-р 
Миливое Йовапович за св. Сава в старата и в 
съвремешшта сръбска литература. Препода- 
вателите от езиковедските и

хуманитарна помощ след природни бедствия; както и 
опростяване и намаляване на митническите и административни про* 
цедури за влизане, транзит, престой и излизане на спасителни екипи 
и тяхното оборудване.

колкото се може но- 
реализират собствени съв

местни проекти за контакти и сътрудничество.литературоведските 
специалности се споразумяха всяка страна да пуб
ликува трудове на колегите си в своите фило-

Ценка Иванова
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В СЪЮЗНИЯ
оСЛЕД ДОГОВОРА НА КОАЛИЦИОННИТЕ ПАРТНЬОРИ

ПАРЛАМЕНТ НАТАША МИЧИЧ:

ПРЕСКОЧЕНО Е САМО 

ПЪРВОТО СТЪПАЛО
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ПРАВИТЕЛСТВОТОРазликите между коалицион- 
партньорн в Съюзната 

скупщина относно тълкуването 
на Белградското споразумение 
за редефнниране на отношения
та между Сърбия и Черна гора 
бяха премахнати с договора на 
ДОС и коалицията "Заедно за 
Югославия”. Именно

общност само да бъдат делеги
рани), прескочено е само първо
то стъпало по пътя към дебло- 
кадата на Споразумението. Съ
щинският въпрос сега е какъв 
ще е отговора на ДПС. Първите 
реакции на неговите 
много остри. Говорителят Игор 
Лукшич смята, че ”

тел но и за съюзните органи, и за 
Правителството

ните
В Скупщината на Сърбия все още не е внесено официално 

предложение за реконструкция на Правителството, така че за 
това ще се разисква през юни на извънредна сесия на Парла
мента, каза във вторник председателката на Скупщината на 
Сърбия Наташа Мичич.

Според нея на същата сесия е възможно да се гласува и 
Законът

на Сърбия, 
участниците посочиха ролята на 
Европейския съюз.

Има достатъчно аргументи 
за преки избори - смята Дра
голюб Мичунович, понеже ”лидери са по за радиоразпръскването, а вероятно и 

предложението за изменение в Правилника за работата иа 
Парламента на Сърбия. Тя не уточни датата на провеждането 
на тази сесия, като поясни, че редовната продължава до 29 
май. Поради малкото време до края на редовното заседание, 
най-вероятно някои от въпросите от дневния ред на тази сесия 
ще бъдат обсъдени на извънредната, докато други ще изчакат 
есенната редовна сесия на Републиканския парламент, каза 
председателката на Скупщината на Сърбия.

друг начин не може да се запазикоали- става дума за 
опит за ревндиране” на подпи
саното на 14

съвместната държава, а впро
чем така

цконните партньори на съюзно 
равнище се избират и депута- 

в Европейския парла-
се договориха в 

съюзния парламент съвместно март Споразуме- тите 
мент”.ние.

да се стараят за гласуването 
Конституционната 
преки избори 
скупщина и за това сегашните 
съюзни органи да продължат да 
работят до гласуването 
вата Конституция.

На заседание на Съюзния 
парламент, което ще се проведе 
до края на този месец, СНП ще 
гласува за Споразумението за 
изходните основи за преустрой
ство
Сърбия и Черна гора.

Имайки предвид, че в играта 
втори отбор, който е против 

тези ” правила” (най-важното за 
тях е представителите в скуп
щината на съюзната държавна

Интересно е обаче, че Мио- 
драг Вукович смята, че с дого
вора на коалиционните партньо
ри на съюзно равнище не се е 
случило ”нищо драматично”, 
като добави, че черногорската 
скупщина ще гласува свои закл- 

относно Белградското 
споразумение, както това ще на
прави и Парламентът на Сър
бия, така че Съюзната скупщи
на била "включена напълно 
ненужно”.

Валиден и компетентен отго
вор на въпроса ще даде Парла
ментът в Черна гора.

Като подчертаха, че постиг
натото в понеделник политиче
ско споразумение е задължи

ца И югославският президент 
Воислав Кощуница е недоволен 
от бавността, с която се подхо
жда към реализацията на дого
вореното.

- Трябваше да се върви много 
бързо, каза Кощуница и пов
тори тезнеа си, изнесен преди 
почти един месец в Съюзния 
парламент, че всички спорни 
въпроси могат да се решат при 
писането на Конституционната 
харта.

Очаква се съвместна среща 
на председателите на републи
канските и на съюзния парла
мент, на която да се договорят 
кой н как ще пише тази Харта.

харта, за 
за новата

на но- КРИЗА В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

КОЙ Е ВИНОВЕН 

ЗА БЛОКАДАТА?

ючения

на отношенията между' 1= Парламентарните партии се обвиняват взаимно за 
кулминацията на обструкцията

е и
От учредяването си през януари миналата година Парламентът 

на Сърбия почти винаги е имал проблеми с кворума, особено на 
следобедните заседания. Имало е случаи, при които коалицион
ното мнозинство от 167 депутати да се мъчи и да губи време, 
докато си обезпечи необходимото мнозинство от 126 депутати в 
заседателната зала.

Опозицията започна да прави обструкция в Парламента още от 
първия ден. Радикалите правят това редовно, а често и депутатите 
на СПС и ССЕ изчакват упавляващото мнозинство да запълни 
скамейките.

Кворумът обаче стана редовен проблем след като отделните 
партии в ДОС започнаха да създадат собствени депутатски 
клубове. Първият сериозен удар върху кворума нанесе клубът на 
ДСС със своите 45 депутати, като резултат от разногласията 
между лидерите на двете най-силни партии в парламента - ДС и 
ДСС.

МНОГО ОБЩИ ПРОБЛЕМИ
^ (От 1 стр.) комисии да се съберат и да дадат общо пред- 

По въпроса за изучаването на майчиния език в ложение, с което ще се излезне пред Министср- 
училищата, констатирано е, че и този проблем ството на просветата. Преди това предложението 
трябва да се разреши съвместно и по един и същ трябва да верифицират общинските скупщинн.

По въпроса за повторното емитиране на ТВначин в двете общини с българско население.
Председателят на ОС в Димитровград Боян журнала за цялата територия иа Сърбия бе

казано, че на всички досегашни искове от дирек-Давитков представи предложението, което
комисията при Изпълнителния отбор е пре- тора на РТВ Белград с получен отговор, които ^ ^;;___
дложила ( и което ИО трябва тепърва да обсъ- като решение сочи разрешаване на проблема чр-
жда). В Босилеград, според думите на предсе- ез регионалните ТВ центрове. Това обаче не задо- , . ■ . ■ .
дателя на ОС, все още няма конкретно пред- волява исковете на двете общини и малцин- ЕшямаММЙНШтчиЙ

I-.у--,- ;

не се покриваството, понеже по този начинложение. Съществуващата до скоро комисия,
бившата общинска власт, е раз- цялата територия на страната, а българско насе- 

формирана, а новата власт вее още не е еформи- ление има но цяла Сърбия. Договорено е отново 
своя комисия. Но и в тази област е коиста- да се отправи иск до ТВ Белград, този път от

на двете общински скупщнни. Боси-

ШЯЯт&ШЯ
4 . !

като комисия на
- С, ®шрала

тираио, че “дската страна „ое ангажимент „ри пре.

Босилеград трябва да сформира своя комисия,
която да даде предложение, а след това двете журнала.

Що се отнася до "Братство”, двете ръковод
ства се съгласиха, че въпроса за назначаването 
директор на издателството и главен редактор на 

основателят, а това

%
ливо и за

Много места или малко депутатиШнаДИМИТРОВГРАД
вестника трябва да разреши
е Скупщината на Р Сърбия. Инициативата обаче
тпябва да тръгне от самото издателство. Двете труда, в резултат на което 
гкупшини е що ще иницират решаване на „роб- председателят па Скупщината Драган Маршпчашш. 
скупщнни с ЬЩО ЩС ини I | I „акант- Проблемът кулминира в началото на седмицата, поради което
лема и ще предложа ‘ ‘)1|с ||а у„равн- разискванията върху закона за министерствата бяха отсрочени е
ните места, а също так дсш1. Наложи се да бъдат извикани дори депутати,

момента бяха п командировка в чужбина.
Когато най-сетне беше осигурено мнозинство, недоволни от 

председатели. „ изненадан бързото първо четене на Закона, опозиционните депутати протсс-
Владимир Захариев. ^ . тираха. 1$ съответствие с решението „а Административния

' . '' е |Ю „сички въпроси, комитет, председателката наказа няколко от тях и ги отстрани от
Съгласни сме с «олегиге . 6их заседанието. Така още веднъж беше прекратено заседанието

казал, че ние в Босилеград ™ "“недоволни ^'поведението па депутатите па ДСС някои от

«»р--г-- як
трябва да го предложим на насе м# държавните функции, които те заемат сега. Други партии на ДОС
приемат като свое. Зна и в Д- р . „скат ДСС да бъде изключена от коалицията.
ние, а да убедим населението. ' ..... . . Отговорност за кворума носи управляващото мнозинство,
катен въпрос и не бива да ю | • пресконференция подпредседателят на ДСС Драган
труп”. „ пъпната офи- Маршичашш. По неговите думи, депутатите отговарят пред

Д-р Боян Давитков. I°" натз на двете об- своите партии, респективно пред гражданите, които са ги избрали, 
циалпа среща между рък Д * „ 1|мят Следователно тяхната отговорност е само политическа
щипи, които си приличат и с друга. Едните са длъжни да настояват за приемането на някой
много общи проблеми, нищо разреин ^ д д|,уг11тс> ко|1го 11с са съгласни с него. да използват всички
по-лесно, ако заедно ьрс' I демократични парламентарни сродства, за да не минат такива

контактите ще прод ьлжат »Г Д ^ ^ предложения. Решава мнозинството и в това е същността на пар
ламентаризма, смята Маршнчанин.

СМЕНЕН
НАЧАЛНИКЪТ ПО 

СТОПАНСТВО

Първият сериозен проблем възникна във връзка със Закона за 
но спешна процедура беше освободен

конто в
телния съвет. 

Ето каквоНа 20 май т.г. Изпълнителният отбор на 
в Димитровград, с ед- 

члеиовете си, ос- 
началника но стонан-

заявиха след срещата двамата
Общинската скупщина 
ииогласио решение на 
вободи от длъжността

финанси г-н Арсен Тодоров.
Както се казва в обосноваиието, 

приложил решението на Общинската, скуп- 
„Гина, в което се казва, че поради голям «РОЙ

стопанисването с бюджета е 
на определени

Из

от посрещането
И.1ство и ИО е

неправилностив 
необходимо предприемане

със същото решение
завел дела за углавна 

определен брой лица, 
ползване

мерки. В унисон 
пълиителяият отбор е 
отговорност срещу 
които са обвинени за несъответно 
иа средствата от бюджета през миналата

и никаквагодина.
Да припомним

началник по

, че Арсен Тодоров дойде на
стопанство и финанси 

местното правителство на ДОС- 
началник се пей

мястото 
по време иа

като дотогавашният се, чеслед 
сиоиира. А.Т.
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ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ В БОСИЛЕГРАД
о
ДСБЮ СЕ НУЖДАЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОГРАМАТА И УСТАВА СИ РАЗЧИТАМЕ НА 

ПОМОЩ ОТ ДОНОРИ1= На следващото си заседание, което е насрочено за 30 юни. Главният съвет ще обсъди
нови проекти на основните си документи

мотивираха предимно* г-н Адамов, как оценявате които 
работата на сдружението Нас, по-младото поколение ди- 
•• Ром-Цариброд' от формира- МИТровградски роми, да пристъ

пим към създаването на една 
такава организация. Искам да 
подчертая, че много влиятелни

Неотдавна в Босилеград бе от 1 до 15 април беше проведено 
проведено петото редовно засе- преброяването на населението в 

Главния съвет на Де- двете общини.

Членовете на ГС от 
Димитровград са 
предложили да бъде 
променено името на 
ДСБЮ с оглед на 
предстоящото 
изменение на името на 
държавата, но 
решението по този 
въпрос е отложено за 
по-късно.

нето му до днес.дание на 
мократнчиия съюз на българи
те в Югославия (ДСБЮ).

Според инж. Йовица Костов,

Според председателя на Г,С ^ 
на ДСБЮ, на заседанието е из* 
тъкнато, че политическата об- 

Главния съвет становка в Югославия радика-

- Ние сме едно ново сдруже-

местни х°Ра’КОИТО НС са °ТрОМ- 
дина. Тряба да бъдем реални и ски произход подкрепиха 
па кажем, че ” Ром-Цариброд” в та идея и ни помогнаха да я пре- 
момента е е малки потенциали върнем в действителност. Аз и

------------- - всички членове на сдружението
” ром-Цариброд” много сме им

наша-нредседател на
на ДСБЮ, на заседанеисто са ди- лно се променя и че ДСБЮ се

нуждае от изменения в Програ
мата и Устава си, за да може да

скутирани актуални организа
ционни въпроси и вссстр|ано е
обсъдено положението на бъл- отговори на новите изисквания - ______
гарското малцинство в Югос- и ефективно да защитава пра-
лавия. Разгледани са и резулта- вата и интересите на бългаск- тава и Програмата 
тите от повторените местйш из- ото малцинство. който да бъде разгледан на слсд-
борн за общински съветници в Затова Главният съвет на ващото заседание на Главния 
Босилеград и Димитровград, ДСБЮ е взел решение незаба- съвет, насрочено за 30 юни. 
проведени на 4 ноември 2001 го- вно да бъде изготвен проект на К. Велинова
дина, както и начинът, но конто необходимите промени в Ус-

ш благодарели за това.ДСБЮ, щна

ш * Понастоящем колко роми 
живеят в общината ни?
- Точния брой засега не бих 

посоча. Налага се да& ж могъл да
изчакаме резултатите от тазго
дишното преброяване 
лението. Все пак, според някои 

” Ром-Цариброд”, 
има

на насе-

ТРИБУНА НА СПО В БОСИЛЕГРЕДА
сведения на 
в Димитровградска община 
около 160 роми.

I

ПРИЗИВ ЗА ИЗБОРИ НА ВСИЧКИ 

РАВНИЩА
рййг/:,

* Кои дейности организация- 
" Ром— Цариброд' е запла

нувала да организира до края 
на настоящата година?

та
■ Борис Адамов* Доколкото властващата коалиция не разпише избори до 15 септември, тогава 

трибуни и митинги СПб ще използва и други видове натиск, включително и гражданско 
неподчинение !

освен

— На годишното събрание на 
Въпреки това, спокойно бих ” ром-Цариброд”, което се про- 

могъл да кажа, че съм доволен 
от това, което постигнахме до-

с недостатъчно опит и средства.

веде миналия месец приехме и 
програма за работа за 2002 го- 

сега. Гражданите на Димитров- дИна, в която между другото сме 
градска община, благодарение

Настояваме до края на годината в Сърбия 
да се проведат местни, парламентарни и през
идентски избори, както и избори за 
Скупщината на Сърбия и Черна гора. Затова на 
сегашната властваща коалиция в републиката 
даваме срок до 15 септември да разпише

Чотрич каза, че СПО нямал достъп до 
медиите и затова ще продължи да 
провежда трибуни и митинги. - На тях ще 
вършим натиск върху властта да разпише 
избори, каза той и оповести, че на 8 юни 
СПО ще организира голям митинг в Нови 
Сад, а още по-масов в Белград - на 
Видовден.

запланували да организираме 
между другото и на вас, журнал- няколко концерта и панаир. Съ- 
истите, разбраха много неща за що така ще провеждаме и други 
нас, димитровградските роми. А дейности, целта на които ще е 
ние се стараехме да организи-

избори, а доколкото тя не направи това, ще 
използваме други видове натиск, включително 
и гражданско неподчинение, каза Александър 
Чотрич, председател на Изпълнителния отбор ТИзация на някои фирми, като' подчерта, че били 
на Сръбското движение за обновление, на продавани на безценица. СПО смята, каза той, че 
състоялата се трибуна на тази партия в Босиле- приватизацията трявба да се проведе така, че

всички пълнолетни граждани да получат акции. Не 
ни върви, подчерта той, и с привличането на 

канската власт, Чотрич каза, че тя не изпълни чуждестранни капитали в страната. Инвеститори от 
обещанията си за повишване на жизненото чужбина трудно ще решат да вложат тук пари през 
равнище на гражданите. „Няма добра държава, следващите три години, понеже не е известно какво 
докато гражданите и не са доволни от властта , ще стане с планираната обща държава на Сърбия и 
допълни той.

еманципацията на ромите във 
всичките сфери на живота и 

роприятия, които, предполагам, Труда. Запланували сме да изра- 
доставиха удоволствие не само ботнм и проект, който ще пред
на тукашните роми, но 
таналите жители на общината

раме възможно повече ме-

на ос- ставим на предстоящата донор
ска конференция в Димитров
град.

* За организирането на кул
турни прояви и други дейно
сти са необходими пари. С ка
кви финансови средства раз
полага сдружението "Ром- 
Цариброд' ?

град.
Говорейки в негативен контекст за републи- ни.

* Не е ли имало възможности 
ромско сдружение 6 Димит
ровград да бъде сформирано и 
по—рано?

Черна гора.
На въпроса на присъстващите членове на СПО 

смеем да си позволим да се върнем във времето и граждани какво е становището на тази партия за 
на Слободан Милошевич, каза Чотрич.
Становището на СПО

- Със сигурност е могло, но- Ние търсим да се проведат избори, но не всички знаем, че ние, ромите в 
Димитровград, сме много мал
ко. Аз предпочитам да кажа и с твърде скромни средства. Как- 
това, че димитровградските ро- то е оповестено, от общинския 
ми почти винаги

- За съжаление, то разполаганационалните малцинства, Чотрич отговори, че 
е всички партии СПО, въпреки че е национална партия, не употре- 

на избори, а след бява думата национални малцинства. - Българите 
да правят коалиции. Според него, про- Югославия сега нямат представители в републикан- 

грамно близки партии на СПО били ДСС и НС, ската скупщина, но ще имат, когато ние дойдем на 
но ” няма да пречим на общинските си отбори власт, без оглед на броя им, каза той, като посочи 
ако правят коалиции и с други партии . По примера на Румъния, в която около 30 хиляди 

му тези две партии би могли да изи- сърби имат свои депутати. Сърбия трябва да пред-

самостоятелно да излезнат 
това

в са били сме- бюджет тази година ”Ром-Ца- 
С рнброд” би трябвало да получи 

около 10 хиляди динари, но с те-
сени с останалото население, 
течение на времето обаче стиг
нахме до заключението, че ос
таналите хора трябва да знаят

зи средства едва ли ще можем
да сторим нещо по-сериозно, 

повече за ромската култура, за Затова се надяваме дейностите 
ромския манталитет и начин на

мнението
граят голяма роля за разписването на нови 
избори, доколкото техните депутати гласуват 
недоверие на републиканското правителство и 
сетне се формира преходно правителство.

Чотрич се обяви и против сегашната прива-

приеме всичко възможно, за да запази 
идентичността на всички малцинства, разбира се, 
като им помага и материално, каза Чотрич.

ни да бъдат подкрепени от до
нори.живот, както и за проблемите, 

които ни изъмъчват, за нуждите
ни.В.Б. Разговора води: 

Б. ДимитровИ, ето, това бяха причините,

СЛЕД ДЪЛГОТРАЙНА ПАРЛАМЕРНТАРНА КРИЗА ЕДИН ОТ ПРОСВЕТНИТЕ 
СИНДИКАТИ ЗАПЛАШВА 

СЪС СТАЧКАПАДНА ЧЕРНОГОРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО -I- Весна Перович остава председател на Парламента

Депутатите в Скупщината па Черна гора гласуваха във втор
ник недоверие па кабинета на Филии Вуянович. От присъства
щите на заседанието 69 депутати, недоверие на Павителството 
гласуваха 40, докато 29 депутати на Демократическата партия на 
социалистите, чийто подпредседател е досегашният черногорски 
премиер, са за това неговото правителство да продължи да 
работи.

Недоверие на Правителството беше гласувано по предложение 
Либералния съюз и Народната партия, понеже без оглед на 

това, че още на 2 април Правителството на Вуянович загуби пар
ламентарното мнозинство, премиерът отказа да даде оставка на 
кабинета сн.

УЧИТЕЛИТЕ 
ИСКАТ НОВИ 

КОЕФИЦИЕНТИ

ни) партии.
След повече от едно десетилетие управление без проблеми, за 

първи път Демократическата партия на социалистите не успя в 
черногорския парламент да реализира една своя инициатива. 
Именно, нейното предложение председателката г 
Весна Перович да даде оставка, беше остро осъдено

а
на парламента Членовете на Унията на синдикатите 

на просветните. работници в Сърбця 
заплашват с еднодневна стачка на 29 
май. Стачката ще бъде организирана, 
доколкото

от другите
парламентарни партии. Те смятат, че Весна Перович (от Либерал
ната партия) е работила в съзвучие с Конституцията и законите, 
настоявала е за демократични отношения и диалог в Черна гора. 

След гласуването, с което беше отхвърлено предложението на 
ДПС, Весна Перович беше поздравена с ръкопляскане. От при
състващите 71 депутат, за нейното оставане на функцията предсе- 

Парламента в Черна гора гласуваха 38, пет се въздържа
ха, а 29-те депутати па ДПС гласуваха за нейното сменяване.

правителството не открие 
бърза процедура за изменения п зак
оновите разпоредби за коефициентите 

работещите в основните и средните 
училища.

Като причина за това той посочваше ” добрата работа” нана не-
кабинст, което оспориха депутатите от другите (опозицион-

дател на
говия
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От кризата може да се излезе 
е адекватна

брой работници в "Комуналац“ 
ще бъдат върнати трудовите 
книжки. Ще се стигне ли до 
това?

* Какви са изгледите отново да 
ното

програма, а нс с апа- 
1ня, каквато в момента

се въведе таксата за комунал- 
поддържане на граничния преход?е налице 

в тукашното стопанство. Нито 
един колектив в града досега не 
е изработил програма 
доляване на кризисното

- Тази такса е въведена с общинско решение, 
унисон със Закона за комуналните дейности. То 
практически е нормативен акт на ОС, а такива актове 
могат да се оспорват единствено в управителен спор, а 
не с дописка или с принуда, както това го направи СУМ. 
Начинът, по който бе прекъснато плащането на таксата е 
само един от множеството доказателства, че става дума 
за незаконно, деяние. Решението на ОС за плащането 
на таксата за ко

- Обстановката а ЯП "Комуна- 
познавам отличпо с 

това, че през
години бях директор в тази фирма.

Комуналац” беше най-силното 
комунално предприятие в региона, с 
комплектна механизация 
жепия, с отлична

което е в
лац” оглед на 

последните осемза прео- 
поло-

жение н не е потърсил подкрепа 
за нея от общинската вл 

Решения за проблемите 
панството трябва да се търсят там, 
където са настанали, т.е. в стопан
ските

аст.
н съоръ- 

организация...
Предприятието напуснах през 
2001 г.

в сто-

муналното поддържане на граничния 
преход Градина" и по-нататък е валидно с оглед на 
това, че е отменено по нелегален начин.

април
заради известните събития в 

града. Тогава то имаше 1 240 000 ди
нара, имаше работа за 2001 
воари, пълни с гориво, 1000 м 
материал, компенсиран с 
приятисто ”Оърбияшумс” и 
Фирмата тогава отчиташе богата

колективи. Доколкото не 
могат да се намерят решения в тези 
колективи, помощ се търси от мест
ната

г.^рсзср-
чамов муваха” и бившите ръководители на 

ОС в Димитровград. За това дори 
публично се хвалеха, като госту 
в емисии па ГТВ "Цариброд”. Очс- 
ведно е, че отменянето па таксата и 
крахът па "Комуналац” са предва
рително замислени ходове, предпр
иети с цел да се създадат възможно 
по-тежки условия за работа на но
вото общинско ръководство. След
ствието, което е в ход, ще осветли 
обстоятелствата, поради които се 
провали общинското комунално 
предприятие. Само за една година 
към "Комуналац” и към целия град 
е извършено злодеяние с небивали 
размери, чиито последици ще се ле
куват от няколко следващи генер
ации.

самоу права 
широката общост, а в този случай 

самоуправа помага, колк- 
ото е по силите й. Абсурдно 
търсим решение за някакъв проб- 

в някой стопански субект без 
неговото участие. Абсурдно е също 
така да се търси помощ само от 
общинската власт. Не искам да 
вярвам, че под понятието ” помощ” 
се подразбира финансова помощ за 
заплати, т.е. за купуване на социалеп 
мир.

котка. По системата "скарай, па 
владей” бяха създадени такива меж
дуличностни отношения в тази, до
тогава мирна среда, че хората 
просто не можаха да комуницпрат. 
Местните медии бяха под конрол и 
във функция на някои хора, които се 
опитаха да измамят средата ни, да 
плюят съгражданите си, да омало
важат резултатите на някои хора, 
всичко с цел себе си да поставят на 
преден план. Но, както се казва, вре
мето е майсторското решето, което 
ще просее всичките неща.

или от по-
нред-

т.н.местната ваха
е да инвестиционна дейност, понеже се 

изграждаше желюшката черква и 
сградата за спсднциитс, уреждаха се 
гробищата, надстройваха се 
сарди на сградите в града...

През 2001 г. ” Комуналац” 
ира отлични приходи от поддър
жането на граничния преход”Град
ина” - около 2 милиона 
маркн. Инвестиционната дейност на 
предприятието обаче след 
лска-полска отслабна, броят па 
работниците до голяма степен се 
увеличи, заплатите бяха увеличени 
многократно. Стопансвашс се не- 
домакински, па границата на регу- 
лярността.

Емил Соколов
лем

ман-
такъв фонд. През 2001 г. аз подех 
инициатива за неговото сформиране 
и тогава тя лесно можеше да се реал
изира. Междувременно, в комби
нация с ’Комуналац”, бившото об
щинско ръководство изразходва над 
5 милиона германски марки, 
дпес няма пари и за елементарните 
нуджн на ОС, а камо ли за форми
ране на един такъв фонд.

у * Говори се, че на определен

ипкас-

гсрмански

| * Ще бъде ли форлшран Фонд за 
| развитие на местното сгпопа- 
м нство?

- Едно време налице бяха всички 
иредуеловия за формиране иа един

така че Ще трябва да мине доста време 
тук, в Димитровград, да се примирят

това

духовете, да се възстанови равнове
сието. Напрегнатото и нестабилно 
състояние в града па някои хора със 
сигурност им уйдисва и затова те по
дгряват и финансират такова съ
стояние. Крайно време е да пораз- 
хладим главите си и трезвено да 
започнем да размисляме за бъде
щето.

Настоящото общинско ръковод
ство води интензивни разговори със 
СУМ и представителите на държа
вата отново да се въведе 
Тези, които "кумуваха” таксата да 
се отмени сега промъкват мълви за 
уж масовото отпускане на работе
щите в ”Комуналац”, за да повдиг
нат напрежението във фирмата и 
още повече да я дестабилизират.

* Как виждате Димитровград 
в близкото и по—далечно ми
нало?
- Миналата година Димитров

град, както каза един наш съграж
данин, приличаше на настръхнала

Планира ли настпоящапш общинска власт да разпише референ
дум за променянето на илигто на града?

‘ Отборниците от СГЦ, както и отборниците от другите 
партии в общинския парламент представляват 
избирателите си в избирателните колегии. Нито една 
отборническа група, нито един отборник досега не е 
излязъл с предложение да се промени името на града. 
Доколкото една такава инициатива се появи, тя ще бъде 
разгледана с прилагане на легална процедура. Дали ще 
бъде разписан референдум за променяне името на 
града ще решат отборниците в ОС, а не партията, която в 
момента е на власт. Лично аз изпитвам привъзаност към 
старото име на града, но като отборник в ОС имам само 
един глас.

През юни 2001 г. СУМ оповести, 
че ще отмени плащането на таксата 
за комуналното поддържане на пре
хода, по това нс предствляваше сиг
нал за тогавашното ръководство иа 
” Комуналац” да се приготви за една 
такава ситуация. Фантастична сума 
валути от сметката на ” Комуналац” 
е похарчена до края на япуари 2002 
г., така че днес тази фирма няма 
пари ц за елементарни нужди.

СУМ по едностранен и незаконен 
начин отмени таксата. При взи
мането на едно такова решение ” ку-

таксата.

* Накрая бих Ви попитал дали 
имахте желание да Ви поста
вя някой въпрос, но не го по
ставих?
- Имах желание 

какво мисля за вестник
да ме питате 
" ” Братство”, 

но отговора ми на този въпрос със 
сигурност не бихте публикували.

Интервюто взе: 
Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКИ БОР" ПАК СТАЧКА
"АВТОТРАНСПОРТ 

ПОКАЧИ ЦЕНИТЕ НА 
ПРЕВОЗА

РАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ ЧЕРНО НА БЯЛО
^ *Администрацията в предприятието 
1] задължения, а те смятат, че за всичко е виновна 
Ц задънената улица

обвинява производствените работници в безотговорност към трудовите 
ръководната структура, която няма сили да избави фирмата от

ДО НИШ- 400, 
ДО БЕЛГРАД 

835 ДИН.
Захариев и Горан Стоянов, както н председателят на общинското син
дикално представителство Иван Асенов, работниците се опитаха да 
превъзмогнат сегашното състояние, но не успяха.

- Мислех си, че ще успея да консолидираме фирмата, разбира се 
заедно с останалите, но се оказа, че тона е нев’ьзможно. Оставката си 
подадох главно поради две причини: лошите 
достатъчната подкрепа от сътрудниците ми, кратко каза досегашната 
временна директорка. И на сегашното събрание се потвърди, че тук 
”всеки всичко знае”. Администрацията казва, че производствените 
работници нямали разбирателство за трудностите. През последната 
година те стачкували и когато официално не били в стачка, така че 
производствените планове реализирали една с 35 - 40 на сто. Обла- 

вз.рху заработките били платени до края на марг, но няма нари 
набавка на суровина. Загубата

В миналия петък работниците в общественото предприятие за 
обработка па дърво „Бор” в Босилеград пак спряха машините. И сега, 
както и няколко пъти през последните месеци, изискват от 
управлението на фирмата да им изплати незаплатените зарабогки, да 
изготви и да им предостави анализ за това колко тежко е финансовото 

като им отговори и на въпроса има ли шанс гя да се избави
От седмица насам „Автотранспорт” 

в Босилеград покачи цените в иътння 
транспорт. Билетите за превоз в мест
ния транспорт поскъпнаха средно с 30 
на сто, а само е процент по-малко в меж- 
дуселшцния.

За превоз от Босилеград до Горна 
Люба га или обратно нътннк сега тряб
ва да плати 70 динара, до Долна Любата 
- 65, Две реки- 60, колкото и до Гориа 
Лисина, а до Долна Лисина 50 динара. 
Билетът от Босилеград до Караманнца 
досега сгруваше 115 динара, а сега 150. 
Пътник от Босилсгрпддо Ниш сега тря
бва да плати 400, вместо досегашните 
310 динара, до Белград 835 (вместо 770), 
до Враня 300 (250), а до Скопие 600, 
пмссго доссгпишите 500 динпра.

В предприятието казват, че покачва
нето е станало на закоиова оЬнова. Пъ
тниците негодуват, но не са изненадани, 
понеже „фирмата се опитва чрез прека
дено ноек ьнпаие да се избави от кри
зата”. В ОС, коя то плаща на предприя
тието субсидии за нерентабилните ли
нии в местния транспорт, казват, че ви
то някой им е търсил, пито пък те са 
дали съгласие за поск ъпване на превоза.

взаимни отношения и не-
положснис, 
от задънената улица.

както казват, не искат даРаботниците идват във фирмата, но,
загуби. Група работници, начело с 

Славчо Глигоров, иояс-работят, за да не създават нови

получили таилата от октомпри миналата година насам.
- Наистина някои работници пасха печки или кревати 

16 -
време да се работи

нс са

гаиията
ш заплати. Даже не винаги има нари

възлизат иа около I 500 000 динара, плюс неизплатените
на стойност до и за

и дълговете 
заработки.

Управителният съвет не прие оставката 
защото тя нс била виновна за тежката обстановка, а п ък и в момента 
няма (!) лице, което да застане почело па предприятието. Досега обаче 
съветът нс излезе с конкретно предложение как да се преодолее кри
зата Решение за временен директор нс се намери н иа синдикалното 
с| боание, в ъпреки че общинските представители здраво настояваха тоя 
проблем да се реши. Захариев каза, че общинската структура ще положи 
усилия да им помогне и и изиамираието па делови партноъри. I абот- 
шшите обаче бяха на мнение, че във фирмата няма човек, които може 
успешно да я води и нс приеха пито едно предложение. 1 опи становище 
У администрацията разбраха, че производствените работници, не

възстанови, а да замине под фалит.

партньори, но други
Глигоров и си тадива ггьпросп може ли толкова
бадява. Семействата ви са -~С“точ«л™ "„„ГаТзвгубита 
досега не се намери човек, кои юди

на Ясмина Младеновци,

и какво ни очаква утре.
127 души, си спомнят, че 

бил Ипан
което имаРаботниците и предприятието, и 

започнали преди години, когато директор 
подобрила” когато иа директорския 

” 1 няколко пъти
затрудненията
Х^=^^Г=а—е...................

--“-билаирииудеив^одаедз—

да се откаже ог директорския 
Ясмина Младо-

ПОСТ
гласуваха недоверие 
оставка. тези от

искат фирмата да се
к, „ фирмата всичка са убедени, чс та ас може да пропадне доколк

ото се нъзиз.рнс доверието между административните в производ
ствените работници, око отново, разбира се подаат, сс задвижат 

доколкото работниците престанат да я съдят за заплата, 
с възможно, доколкото ни работниците веднага сс даде

известно кой

от тоя период, са 
избрана за временен директор 
с изплащане на стари дългове, отколкото с 
Сложната обстановка я принудила и п иссе

Тежкото бреме на фирмата се с изпълняващ

и подяде оставки.

пост.
машините и 
Всичко тона 
поне но 
ще оглавява фирма та

нович Глигоров», 
длъжността директор.
работниците, които 
тя призна безсилието си

На състоялото се във вторник
присъстваха председатели те

една заплита, но няма нари. Затова до момента не е 
и кога ще бз.дс прекратена стачката. В.Б.

В.Б.синдикално събрание а нредприяти-
ОС и на ИО Владимирна

сто, иа което
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Преди седмици специалисти на частната 
фирма'” Виели” от Белград итиьршиха де- 
зинсскция против кърлежи 
о Босилеград - зелените площи, училищния 
двор и двора на Културния дом, спортния

\ Занапред те ще бъдатМнозина граждани си имат "собствени" сметища, разбира се, далеч от домовете им.
на прицел на комуналната инспекция

Околната среда о Босилеград вече не е чиста и иеначе- 
ната, констатира председателят на ИО на ОС Горан Стоянов, 
който е еколог но професия. За да поправим грешките си към 
природата, разбира се, ако не искаме да станем жертви на 
собствената си безотговорност, ще се наложи да подобрим 
отношението си към пея.

Околната среда замърсяват не само фирмите, но и самите 
граждани. Замръсяват я постоянно, но докато през зимата 
това е по-малко забележимо, през останалите периоди се 
вижда целият позор. Мнозина хора си допускат околната 
среда да уреждат по свои убеждения, така че едва ли 
място край Драговищица, в града и в Райчиловцн, което да не 
е станало сметище. Сметища са станали и местата за ку
рорти. В това отношение се налага да се предприемат мерки 
за почистване на тези места и, разбира се, да не се нравят нови 
сметища. За целта нови задачи ще получи и комуналната 
инспекция, която според мнението на членовете на ИО на 
ОС, ще се подсили с още един инспектор и която занапред 
наистина ще започне „война” срещу замърсителите.

на ноисче места
„Услуга” да водиОбщинската власт смята, че се налага 

поиече сметка за разхубавяване па града и за поддържане на 
депонията в местността Кремиково. Необходимо е до нея да 
се построи път и да се набапи специално возило за изкарване 
на боклука. За целта в момента нари няма пито фирмата, 
пито общината, но се полагат усилия такова да се набави. -Та 
да се осуетяват пожари, какъвто се случи преди две години, 

борова гора, трябва да се предприемат и

център...
ИО на ОС, понежеАкцията раздвижи 

през последните години се увеличи броят па 
хората, страдали от кърлежи. Миналата го- 

наиример около 50 души, ухапани от 
малки животинки, са поискали ле

ка помощ. Някои пък сами се ”спра-

дина
тези
каре
вят”

когато страда и 
противопожарни мерки.

Още много други въпроси трябва да се решат, за да се
а наедно и жиз-

с кърлежите, но понеже тона нраияг 
непрофесионално, сетне заболяват от лайм- 
ска болест, която, както подчертават меди
ците, най-често атакува нервната и кар- 
диоваскуларната система. От началото на 
годината досега двама души са заболели от 

болест, а лекарите са на мнение, че

подобрят санитарно-хигиеничните условия,
Босилеград. Заводът за здравна

има
вйената и околната среда 

защита въа Враня, по-точно специалисти от сектора за хи
гиена и жизнена среда смятат, че трябва докрай да се реши 
взшросът за отпадъчните води в града, като се подобрят 
хигиеничните условия и на зеления пазар, и на автогарата. 
Клозетите на тези две места например, особено край авто-

тази
броят им е но-голям.

Предприятието безплатно извърши де
зинсекцията на над 18 000 м2, казва предсе
дателят на ИО на ОС Горан Стоянов.

гарата, станаха резил за града.
В. Б.

Общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград съвместно с хуманитарната организация 
ИРД започна резнрсдсляне на хуманитарна номощза 
970 лица в Босилсградска община.

Регистрираните в ЧК лица ще получат по 12 кг 
брашно, 1 кг захар, 1 кг фасул н 1 л олио.

Хуманитарната помощ получават 670 селскосто
пански пенсионери и 300 социално слаби лица, които 
не ползват пикава друга помощ, пито пък имат до
ходи.

ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 
БОСИЛЕГРАД ^ ЗАЩО БЕ 

Р ЗАБРАВЕН 
11 МАЙ?БОРБА СРЕЩУ 

РАКА И 

БЕДНОСТТА
Димитровград бешеЕдинственото нещо, по което 

(вероятно все още е) пръв в сегашна и предишна Югославия е 
кръводаряването. Димитровградският ГИД пък беше пред
приятие с най-много кръводарители - дори повече от 100.

Кръводарителите, а също така и много други хора знаят, че 
11 май е международен ден на кръводаряването. На тази дата

Списъка иа псисиоиеритс е съставило Сдруже
нието на пенсионерите в Босилеград, а социално сла
бите лица са "предложени” от местните общности.

К. В.

Помещенията в монтажния обект на Общин
ската организация на Червения кръст в Босиле
град, за който миналата година Червеният кръст 
иа Норвегия дари 16 000 германски марки, още 
са празни. Обектът с 45 м" ползваема площ почти 
една година не може да се използва поради лип
сата на пари за приключването му на електри
ческата и водопроводна мрежа, както и поради 
незавършения под и полагането на под. Секре
тарят на ОО на ЧК Руска Божилова казва, че 
Общинската скупщина се е съгласила да поеме 
тези разноски, които според провизорни прецен
ки ще възлезнат на около 100 000 динара, а тези 
дни ще бъде публикуван търг за изпълнител на 
работата.

всяка година се организираха скромни тържества, на които на 
многократните кръводарители се връчваха награди и 
признания.

Тази година обаче никой дори и не спомена 11 май. Дори и 
локалните медии премълчаха тази дата. Като че ли някой 
просто зачерта този ден! И Общинската организация на Чер
вения кръст, и Общинската скупщина напълно забравиха де
сетки, даже и стотици хуманни хора от нашия град, мнозина от 
които са дали ровече от 50 пъти ценната течност и спасили 
много познати и непознати хора. В други градове бяха ор
ганизирани приеми за многократните 
раздвижени са инициативи за връщане на определени бенефи- 
ции за тези хуманни хора (безплатни прегледи и лекарства и 
пр). При нас - нищо. Дори е видимо и намаляване на акциите 
по кръводаряване.

Защо никой не събра тези хора поне да им стисне ръка и да 
им благодари? Те са все по-малко, а ценната течност е все 
по-необходима.

щс устроят хуманитарен концерти Босилеград и всички 
нари от него ще бъдат дадени на болни от тази коварна 
болест и па социално слаби хора. Повод за тази бла
городна акция е постоянно увеличаващият се брой па 
хората в общината, заболели от рак. Медиците казват, 
че всяка година се открият по около 20 иовозаболели.

АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ
ОО на ЧК и специалисти от Завода за транефузия на 

кръв от Ниш щс проведат акция по кръводаряване на 7 
юни в Босилеград. Броят на кръводарителите постоян
но се увеличава, но все още е недостатъчен: в общината 
кръв дават над 70 души годишно. Благодарение на кръ
водарителите, казва Божилова, иациенти от нашата об
щина нямат затруднения, когато се наложи да им се 
даде кръв. Възможностите обаче не са използвани и се 
надявам, че в предстоящата акция ще участват не само 
досегашните дарители, но И много нови.

кръводарители,

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ
ОО па Червения кръст н Центърът за култура в 

Босилеград организират хуманитарна акция под наз
вание ” Борба срещу раковите заболявання и бедност
та” и настояват в нея е парични средства да се включат 
възможно повече хора, организации и фирми. На 31 май В.Б. ДС.

наши еад село на прочути
СТРОИТЕЛИ И МИНЬОРИ

Вучи дел е село на прочути 
миньори и строители. Някои от 
тях са получавали и значителни 
обществени признания: Раша 
Николов, Иван Николов, Риста 
Станишев, Ганча Миланов, Риста 
Илич, Сотир Гюров (миньори), 
Стамен Петров, Борис Петров, 
Митко Станишев и Влада Тодоров 
(строители).

Вучи делУ
Село Вучи дел в Бабушнишка община 

е разположено в пазвите на Руй планина 
(1706 м) край югославско-българската 
граница. Състои се от махалите Село, 
Кошарс, Бачева, Столска, Валошка и 
Просище. Средната му надморска висо
чина е около 1200 м.

Според преданието тук се заселили 
най-напред хора от бабушнишкото 
Стол (оттам и Столска махала), 
ватели на останалите махали били пре
селници от Божица, Турановци, Зелени 
град и други села в Знеполието. В ми
налото хората от това село се занима
вали предимно със скотовъдство и дюлг- 
ерство (печалбарство). Тогавашните ву- 
чиделци били високи, стройни и мус
такати мъже, които отивали на печалба 
най-често в Добруджа и Загорие (Се
верна България), както и в Тимошка 
крайна. Тамошни моми се влюбвали в 
младите майстори, оставяли равно За
горие и ставали млади невести във Вучи 
дел.

В сръбско-турската война е участвал 
Стефан Димитров от Вучи дел (в 
на Симо Соколов). След войната той 
подел инициатива за откриване на учи
лище в селото, а пръв учител в него бил 
даскал Цона от Зелени град. Стефа- 
новият син Симо станал учител и дълги 
години работил в родното си село. Лю
бомир, синът на Симо, тръгнал по стъп
ките на баща си и цели 35 години учител
ствал в селото си. Неговият син Винко

миньорски квартал с жилища за 500 - 600 
работника, започнали да работят магаз
ини, и кафенета... В една от сградите е 
открито училище, а учителка била Еле
на, съпругата на директора на мината 
Бранко.

Новият живот на

четата
От селото са излезли 
офицери, лекари, зъболекари, 
инженери, учители... От това 
село е и българският поет 
Николай Гигов, който

и няколко

живее в гр. 
Смолен. Той е роден във Вучи 
дел, но през 1943 г. семейството 
му се преселило в България. 
Прочут вучиделец е и Микица 
Костадинов, магистър по 
биология, който живее и работи в 
Крагуевац.

вучиделци продъл
жил до 1939 година, когато е закрита 
пата. През 1945 г. ”Ерма” била открита 
отново, но е работила само до 1948 г. 
Тогава

месело 
а осио-

вучнделските миньори били 
принудени да минат на работа в други 

Алексннац, Йелашница, Баре, Ре- 
п •• През 1954 г. е открита мината 
”Нова Ерма”, която започнала да рабо
ти на територията на село Ракита. Ми
ньорите от Вучи дел се върнали и ра
ботили в

също станал учител и днес работи в ба
бушнишкото село Радосин.

След I световна война,
Ньоиския договор, Вучи дел е откъснат 
от България и присъединен към Крал
ството

мини:
по силата на сава.

Гнилак (Пирот) и Драгинац (Бабуш- 
ница). Сега Вучи дел 
лищна сграда с квартира за учителя, но 
няма деца. В училището учат само 2 
ученика, но и те са ” кандидати” за пре
селване в Пирот.

Празник на

има модерна учи-
на сърби, хървати и словенци 

(1920 г.), по-късно Югославия.
През 1925 г. на територията 

е открита каменовт>глената мина "Ер
ма”, а от Суково до Ракита е построена 
теснолинейка. За вучиделци започнал

нея до закриването й през 1963
на селото г.

Тогава започнал период на непре
къснато преселване на вучиделци в други 
места. Наи-много от тях са се заселили 
Алексиначки рудници и селата Звездан и 

построен Велики извор (Зайчар), Хум (Ниш),

вучиделци е Джерман 
(Свв. Герман) на 25 май. Тогава мнозинавнов живот: прочутите строители станали 

миньори. На входа в селото е преселници посещават родния си кът в 
село Вучи дел.

Йордан МИЛАНОВ
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ДУМАТА СИ ИНИЦИАТИВИ С НЕИЗВЕСТНА
СЪДБАКАКВО ЩЕ КАЖАТ 

ОБЩИНСКИТЕ И 

ПРОСВЕТНИТЕ ВЛАСТИ
(От 1 стр.) Огромното нссъзвучие между декларираното в 

съюзните и републикански закони и подписаните от 
страна па пашата държава международни документи 
и изчезването на националната идентичност на 
нашето малцинство, бяха подчертани и па проведе
ното неотдавна в Ниш заседание на Инициативния 
комитет за формиране на Матицата. Очаква се тя да 
се формира до края на месеца в Босилеград, а ос
новната й задача ще е опазването и развитието на 
езика, културата, вероизповеданието, обичаите и 
традицията и създаване на условия за разгрзлцанс на 
духовния живот на малцинството.

„П 25 ,С""Г° 0 0С"0|,Ш,ТС училища не сс провежда
па май..... - български език от двадесетина години. В
Димитровград, сетне и в Босилеград беше въведено 

двуезично обучение. След четири години, когато 
тряоваше да се разисква по въпроса и да сс вземе 
решение какво да сс прави по-нататък, просветните 
власти, включително и просветното министерство, 
се „пасивнзираха и обучението започна да сс про
вежда на сръбски. Българският език престана да е 
майчин, в Димитровград даже се изучава и факулта- 
тивно!?! *

9
обиппш и в училшцата ^„„требата 7 ' " «"«"^"градска
български език. Формиралата от м "Зу"апа"е™ »а майчиния, 
комисия, в чинто съставса ° "Ъ1"",™|,м °тбор на ОС
неотдавна отправи предложение д7 ИО°п'първГклчс”0 5'Ч,,Л"ЩС' 
училище български да сс изучава чие. Р основното
прожекции, и да не се пишат бслелскн^От втори дсГседмн' клас българ- 

седмично, и в осмн клас сски да сс изучава с три часа 
Същевременно сръбски 
четвърти) да се изучава 
седмично. В осмн клас

четири часа.
език от втори до четвърти (включително 
с пет, а от пети до ссдми 

комисията (същата, която 
начело с гимназиалния учител по биология в 
Голуоович) предлага сръбски да 

Разбира се,

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ 
БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД

ПО СТАРОМУ ИЛИ НЕЩО НОВО?II В
Рклас с по 4 часа 

е и за Предложението па димитровградчани за съгласу
ване с босилсградчапи в момента трудно може да сс 
реализира, понеже в Босилеград не съществува 
такава комисия, пито пък има предложения на офи
циални общински органи. Във връзка с езика преди 
години бяха формирани различни работни групи, но 
всичко приключваше в стила „ако не искаш да 
решнш някой проблем, формирай работна група”. 
Тъй като в 
наблюдаваше през призмата на придобиване или 
губене на политически точки, никой не очакваше 
резултати. Миналата година например бившият 
Общински съвет формира комисия за езика. Покрай 
това, че издигна същото предложение като и Геор
гиева, комисията предложи и обученоето от първи 
до четвърти клас да е па български. Отборницнтс на 
ОС през февруари премахнаха комисията. Освен, че 
„била своеволна в работата си” друго обяснение за 
съкращаването й не последва. Досега не е форми
рана нова комисия, пито пък е изяснено кой е бил 
своеволен - дали комисията или общинските съвет
ници?

гимназията, 
пенсия Любомир Какво се предлага? По предложение па просвет- 

миннетър Гашо Кпсжсвич, койтосе изучава с по три часа. нпя миналата
година одобри прилагането н реализирането па учеб
ния план и програма по майчин 
училища

и за основното училище важи предложението чо 
българския трябва да с задължителен за всички учещ,щк Предлага се 

история и география 50% от учебната програма да бъде отТац7о“ 
алната история и география „а България и да се преподава „I българ
ски, а всичко останало „а сръбски език. Според предложението 
комисията, в началото на учебната година родителите па първолаците 
и по-нататък ще сс определят в писмена форма на кон език желаят да 
се учи детето ми. м"

Как Ще се реши този проблем зависи от това какво становище ще 
заемат членовете па Изпълнителния отбор и отборпицнте на 
скупщината. Също така и от становището по същия въпрос в Босилс- 

неотдавна проведената среща между 
ръководствата на общините Димитровград и Босилеград. И, разбира 
се, от становището на Министерството на просветата на Сърбия.

език в основните 
малцинство, педа- 

изготвн

по
бззлгарското

гогическият съветник Дсжка Георгиева 
програма и я изпрати до министерството. Основното 
в нея е това, че се предлага българският 
получи качество на майчин - от първи до пети клас 
да се учи по пет часа седмично, а от шести до осми 
четири. Сега в основното образование в Босилеград- 
ска община български в първи и втори клас се учи по 
два часа седмично, в трети, четвърти и осми по три, 
а в пети, шести и ссдми клас по четири часа, докато в 
гимназията по два часа.

Комисията, която формира ОС в Димитровград, 
също така смята, че българският език трябва да 
получи статус на майчин, а не, както досега, да се 
изучава факултативно с по два часа седмично. Пред
лага да се увеличи броят на часовете, така че в гим-

па

па
това отношение почти всичко сеезик да

по

град, съгласно заключенията от

А.Т.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ в 
ДИМИТРОВГРАД

назията сс изучава с но три часа, колкото и 
сръбският. Гя също така предлага 50 па сто от пред
видените методически единици по история и гео
графия да са от националната история и география 
на България и да сс преподават на български, а па 
часовете по изобразително и музикално образование 
учениците да бъдат запознати с развитието па тези 
изкуства на българския народ. Също така предлага 
становищата по въпроса за езика да сс съгласуват с 
тези на Босилеград и да се предоставят на просвет
ното министерство.

Без оглед, че вече нищо не е като вчера, все още 
е неизвестно какво ще стане със споменатите ини
циативи. Даже е и рисковно да се предполага, 
понеже когато става дума за идентичността на мал
цинството ни, включително и за майчиния ни език, 
всичко е възможно. Най-лошият вариант бн бил ако 
всичко продължи по старому, в стила ”държавата 
нарушава правата нн” и ” българското малцинство 
се отказва доброволно от езика си”.

В.Б.

НАЕСЕН ПО-МАЛКО 

ПЪРВОЛАЦИ
В основното училище в Димитровград през тази учебна година учат 

общо 925 ученици, от които 115 са в първи клас. По думите на дирек
торката Душица Йотова, забелязва се тенденция на намаляване броя 
на учениците, особено всяка четвърта година. Въз основа на данните

ЛЕКЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕот предучилищното заведение и тези за проведените тестове за запис
ване в първи клас, очаква се следващата учебна година в училището да 
се запишат по-малко деца ио отношение на тази.

В централното училище се очакват между 70 и 80 деца, а в Жслюша 
27. В подведомственото училище в Лукавица се надяват да бъдат 
записани още седем деца, така че догодина вместо 16, училището да има 
21 (две ще минат в Димитровград). Но тук са проблем помещенията, 
тъй като подовата конструкция е пропаднала и съществува реална 

учениците и учителките да паднат в мазето на сградата. 
Учудва факта как съответните инспекции все още не са забранили 
работата в тази сграда. Но, ако това се случи, къде тогава ще учат 
децата, които все още са малки, за да могат да идват в Димитровград 
или в Жслюша, а пари за превоз няма. Няма нари и за поправка на 
сградата, така че проблемът си остава.

В Градинье тази година има три деца, догодина трябва да 
още едно и стават 4, колкото си остават и в подведомственото училище

ОЦЕНКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ
опасност Педагогическият 

Дсжка Георгиева миналия петък 
изнесе лекция пред преподавате
лите в основното училище ”Г. 
Димитров” в Босилеград на тема: 
” Оценяването на знанията и ра-

съветппк

се запише
ботата на учениците - постоянен 
проблем за преподавателите”.

На оценяването трябва да се 
тъй като

в Грънски Одоровци.

ня^^^^^Гг^ивсе.фИдивитдв^ 
в върви клас и така в първи и втори клас сгават 4. Вече «трети 
четвърти, пети и ссдми клас няма да има нито един уче ИК Остават 
трима в шести и осмн клас. В момента, а същото ще б иде и До. одш а, 
преподавателите са повече от учениците. И ге вси иото
Смиловци. ” Все докато финансирането поема Мини ^рст.юго,

вероятно ще работи и “илище. въпреки
2Е2ЕГЕ М и 11 ис те рст в от о граничните и селски среди да не се 
закриват училищата”, споделя директорката.

в село Смиловци, където гледа много сериозно, 
обективната оценка за знанията

ученика служи като начално 
насърчение за по-нататъшната му 
работа, пък и повече от тона - 
изтъкна Георгиева. - Ако е реална 
и справедлива, оценката има по
ложително действие, а ако

влияе негативно пъ-

на

с не
справедлива,
рху ученика.

Според Георгиева основни елс- 
формираис на бележката 

са устните, писмените, свободите 
(активно участие в работата па 
секциите) и специалните (тестове, 

задачи...) активности

Оцецката трябва да мотивира, а не да парализира ученика
А. Т. мента за

работата си. Не е приемливо и пре
подавателят да държи па строгия 
си критерий при даването на 
бележки, а да не е реализирал 
1ГЬЛ11оцепно учебните занимания,

телите, конто придават значение 
на предмета си, като пишат голям 
брой слаби оценки, защото лю
бовта към отделния предмет не се 
придобива със слаби бележки. За
това но време па учебните запятия 
трябва да се хвалят онези ученици, 
конто са показали знания, а дру
гите да се подтикват да обичат и 
ценят топи, което учат.

Всички знаем, че оценката оп
ределя работата както на ученика, 
така и па преподавателя - добави 
Георгиева. - Затова с оценката не 
трябва да се играем, защото тя мо
же да бъде опасна играчка в 
ръцете на просветните работници, 
а и на родителите.

Компанията АМД оповести, че ще повиши
мощността на бърчите „емориращи чипове 

Инженерите па втория в I
микрочипове изобретиха процес за 

мемориращи съоръжения с
които да са по-

В света на 
компютрите

контролни 
ни ученика, както и неговото 

спрямо цялостнатаотношение
работа. Когато стара дума за топа 
отношение, то има повече възпи
тателно значение, но играе и опре
делена роли в придобиването 
положителни точки за ученика, 
който, макар и да изостава в рабо- 

полага големи усилия п

пито пък е държал допълнителни 
В тези сучам бележката—* водител на 

““\ производство 
“*** двойно но-юлям

с— ^"Гз^изводггво

часове.
може да бъде анулирана, тъй като 
законът за основното образова

на
капацитет,

назоваха технология на
на нов вид на ние защитава правата на ученика.

По думите па Георгиева препо
давателят трябва да се отличава с 
креативност и да бъде добър ор
ганизатор - човек, който мотиви
ра, помага, иннцнра, изследва, 
направлява н постоянно търси нов 
внд организация. Оценката тряб
ва да мотивира, а не да парализира 
ученика. Не са прави нренодива-

ДОевтини от
”мирорбит”, която ще

ио това, че 
и нро-

микрочипове.
Ф леш меморирншите

съхраняват данни,
I рампите кодове и а 
отличават с това, че

МОДтСфшпштГсврввочници

' и малки компютри, В се 
, когато апаратът

е изключен., „ ,,ИПовс би могло да ускориУвеличението на ка1ганигета < яш|НКЯЦИИ) кяквито са ире-
првлагането и на мултимед бе зкабелнатя мрежа,
насянето на видео и аудио записи чре. ________

тата си, 
нея.каквиго са 

мобилните телефони 
помнят записа и по яремст

Неприемливо е прилагането 
само на един начин па оценяване и 

би трябвало оценката да сс 
тайно, понеже ученикът

не
пише
трябва постоянно да е запознат с 
мнението на преподавателя за

К. Велинова
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МАЙСКИЯ КОНЦЕРТ В ЗАЛАТА НА НИШКИЯ 

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪРНА
‘чЛ--‘

< НАШЕТО НАД Е ШАШНА 

НИШЛИИ
I-

3< иI .ТАо.
О! < <

‘85 < най-малката солистка, която е 
му до днес! *Овации от 

и медийна популярност

ш Надежда Цветкова е
от основаването■з а. «Свръхгалантливата нашенка 

свирела с Нишкия симфоничен оркестър 
публиката, признания от музикалните специалисти

"Майският концерт" 
най-добрите ученици от двете БЕЗСПОРЕН
нишки музикални училища в ТАЛАНТ:
залата на Симфоничния орке- Музикалните 

на 16 май премина под

на

55?
О ш

6С специалистистър
знака па най-малката участии- предвиждат5 чка - деветгодишиата цигулар
ка Надежда Цветкова!

Сврьхталантливата ученич- 
IV клас в Началното му-

чудеспаЕ=
кариера за

Надежда
ка от
зикалпо училище и победител
ка на Републиканското сърев
нование на младите цигулари 
откри проявата, изпълнявайки 
заедно с нишките симфоиисги 
част първа от Концерта на Ри- 
динг в Г-дур. И напрано шашиа 
публиката! С една невероятна 
сигурност за нейната възрасг, 
сьс свосго искрено желание да 
покаже,че безпределно обича 
да свири на любимата си цигу
лка, с вдъхновеното си изпъл
нение тя възхити не само лю-

Цветкова

ПОЕТЪТ НЕАЯЛКО 
ЙОРДАНОВ СЕ 
ПРЕДСТАВИ В 

ДИМИТРОВГРАД
Чудесен спектькл се случи във вторник вечерта в Димит

ровград. Известният български пост и писател Недялко Йор
данов гостува в голямата зала на Центъра за култура, където 
рецитираше свои стихотворения или пък пееше свои песни под 
акомпанимента на пиано и акустична китара, на които инстру
менти свиреше приятелят му Хазгашьот Агасян, композитор.

Любов, омраза, трабанти, болници, заводи и компютри, 
истина, лъжи, старци и бабички, автомобили, тирове и мафиоти 
са само някои от понятията, за които пише Йорданов. Всички 
ги смесва, прави от тях галиматияе, но толкова вкусен, толкова 
земен, прочувствен, симпатичен и интересен. Във всяка една от 
неговите песни накрая побеждава любовта. Побеждава още 
едно нещо — обичта към родината му. Едва ли могат да се 
намерят стихове като Недялковите, които до такава степен 
едновременно са смешни и тъжни, сантиментални и жестоки. 
Неговата песен като че ли е малък сценарий за филм.

Ако съдим според качеството на стиховете, които сътворява 
Недлялко Йорданов, ние, българите отвъд браздата, можем да 
го сравняваме например с Павле Минчич или пък с Джордже 
Балашевич. Но Минчич в никакъв случай не би могъл да 

Йорданов, а що се отнася до Балашевич

бителите на класическата муз
ика, но и музикалните специа
лист.

Краят на нейната музикал
на точка предизвика

експлозия от
ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ

в препълнената зала. Продъл
жителните и бурии аплодис
менти я върнаха на бис, а от 
сцената я изпратиха овациите 
на станалите от местата си по
сетители! Въодушевено й ръко
пляскаха и нейните "колеги" 
от Нишкия симфоничен орке
стър, начело с диригента Зоран 
Станисавлевич!

Разбира се, Надежда Цвет
кова беше герой на вечерга и 
за присъстващите журналисти. 
Веднага след концерта колеги
те от нишките радио- и теле
визионни станции побързаха 
да осигурят нейното участие в 
техните емисии. И его че още 
на следващия ден нашето Наде 
стана

парира на 
се появява широко поле за дискусии.

Създава се впечатленито, че поезията на Недялко Йорданов 
и хуморът, намиращ се в нея просто е лечебен. Но не може 
всеки да разбере това.

"Няма Димитровград публика за такива спектакли", ко
ментира по време на проявата един димитровградчанин. И 
наистина Димитровградчаните този път като че ли се про
валиха. Залата беше полупразна. Посетителите напускаха 
залата в неподходящо време. Някои нещо гласно коментираха, 
някои викаха, като че ли са на футболен мач, а не на културна 
проява... Май не им беше интересно. Но и това сме ние!

Браво обаче за Недялко, за Ивана и Агасян, браво за КИЦ 
"Цариброд", който в сътрудничество с Центъра за култура ор
ганизира това уникално поетично—музикално кутлурно съ
битие!

..., тук сякаш

Твърде успешното представяне на малката и 
симпатична нашенка ще се помни дълго и по един 
своеобразен рекорд: тя е най-малката солистка, която е 
свирела с Нишкия симфоничен оркестър от основаването 
му до днес! Освен това, нейното изпълнение на Концерта 
на Ридинг е премиерно изпълнение на това музикално 
произведение в Югославия.

ГОЛЯМА МЕДИЙНА 
ЗВЕЗДА

на нишкото информационно 
небе. В един и същи ден тя 
гостува в емисии на три ме
стни телевизии! Информация 
за нейното чудесно предста
вяне на концерта на "нишките 
надежди" излъчиха и остана
лите електронни медии, 

телевизионните

Б.Д.
запитвания на любопитните говори на "неудобното" запит-

В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ГОСТУВА ФОЛКЛОРНА 
ГРУПА ОТ СОФИЯ

новинари. 
- За

ване за сценичната треска, за 
първи път свирех сьс страх а от възможните грешки 

симфоничен оркестър и ми бе- в изпълнението, от публиката, 
ше много хубаво! - отговори тя от опитните музиканти-про- 
на неизбежния въпрос как се фесиоиалисги... 
чувства след блестящото си 
участие в "Майския концерт".

Спокойна и сигурна и пред 
телевизионните камери както 
и на

- Когато свиря, аз чувствам, 
че съм в една вълшебна при
казка и не излизам от нея, до-

В студия
Надежда продължи да пленява 
всички, които я гледаха - този

По повод 24 май - Деня на славянската писменост н на българ
ската култура, босилеградският Клон на КИЦ „Цариброд” и Цен
търът за култура в Босилеград организираха съвместна про1рама 
- за пръв път откак то съществуват.

Културно-забавната програма пред босилсградчани изнесе 
фолклорната група „Люлин” от София, която се 1гредстави с танци 
от почти всички краища на България - от Тракийско, Пиринско, 
Северна България и широката Дунавска равнина, Добруджа - 
ницата на България, както и китка шопски танци.

За българската и славянската писменост и за 
светите братя Кирил и Методий говори Петя Йотова, завеждаща 
културата в Столична община София.

като не изпълня точката сипът с детската си искреност и 
с твърде интелигентните си 
отговори на многобройните

сцената, даровитата мал- докрай! 
ка музикантка съвсем не се Кирил ГОРГИЕВсмути когато трябваше да от-

жит-

"СЪОТВЕТНА" НАГРАДАделото на

са юкгделс, брой екземпляра от "Антология „асьнрсмСн- подарък заЛдобоЛт И°Ж° Д“ “Т
пата българска поезия” (издание на нашето издател- година ,,а"-яобР,,тс Умници накрая на учебната 

и Завода за учебници от Белград). Книгата е 
сравнително луксозно издание, всички

В.Б.

Край черквата в 
Босилеград се изгражда 
камбанария, за която са

необходими 104 000 динара. Граждани подсигуриха около 
20 хиляди, а се очаква парично и с дървен материал да 
помощуват вярващи, фирми, ОС и черковните власти. 
Изпълнител на работата е босилеградското строително 
предприятие "Изградня

ство
Отличниците все пак ще получат книга като на-

ЧИЯ са печатани и на български, и на сръГ^кГез.Ла 'ЛЛ, “° ЩС "ОЛуЧаТ Киигата "УИМБЪЛДОН 91” 
цената й е 250 динара, което за киш а от почти 500 Кой, к^Гн заТ^Т “ари“"' “Л0"''0'1 °Т 1991Г-)!? 
страници изобщо не е много. От друга страна, голям основното уч,ш,Тс ”ш,ко.Г> Л" К““Г“’ ”
брои от поетите в книгата се изучават по бългански шир «.<* 04 «кои не знае. Интересно с
език. ^ Щ , че такава книга е дадена и на победителя в съре-

парите за материалните разход,, научи- разбсреьТ "° МаТеМаТ,жа! Да с Физкултура да 
лшце го се обезпечават от Общинската скупщина и не 
стигат дори н за тока, предложената сделка не бе

Тъй като
В.Б.

А.Т.
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ЖИВОПИСТА Е 
БЛАГОРОДНА ДЕЙНОСТ СТУДЕНТИТЕ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКО 

ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО 

НА ГИМНАЗИЯТА (3)

Тридесетгодишният
машинен дипломиран Рисувам и 

инженер Илия Методиев е 
едни от водачите на

натюрморти, както и 
други неща, ио по-рядко.

* Когадимитровград
ското сдружение на художниците- 
любители. Когато

започнахте да рисувате?
- Започнах да рисувам още като 

дете. Афинитетът ми към изобраз
ителното 
белязап

става дума за ри
суването с темпери, Илия 
конкуренция между местните си 
легн самодешщ.

няма
ко- нзкуство иаврсмсто бе за- 

н от учителката ми Кръс- 
тнпа Ивапова. По нейно

Следващия ден преди 8 часа се явих па определения адрес. Предстапих 
се на дежуриш! милиционер в хола и му подадох оставената ми бележка. От 
неговите постъпки разбрах, че моето идвапс е очаквано. Той се обади по 
телефона, а след това каза па друг милиционер да ме заведе па петия етаж...

Лицето, при което милиционерът ме въведе, беше само. Беше мъж па 
средна възраст, мургав, с изразително гъста черна коса. От първия поглед 
ми мина през акъла, като че ли пякъдс съм виждал този човек... Подадох 
му бележката и с нетърпение и загриженост очаквах да чуя защо ме вика.

- Па как върви следвапето? Имаш ли трудпоеги с езика? - отпочпа той с 
общи въпроси, а не с онова, което аз очаквах.

Отговорих му, че следвапето върви добре, с езика нямам особени труд
ности. При това му напомних, че в босилсградската гимназия обучепието 
по сръбски език и литература е па завидно равпище, а по колегите си във 
факултета виждам, че не изоставаме зад врапятщ, лесковчани...

- За тебе това пе би трябвало да представлява проблем, защото си 
работил като журналист... Не знам дали ме познаваш, по аз те знам добре; 
виждал съм те па събрапия в Босилеград, а на някои съм слушал и топите

* Г-н Методиев, 
пери работите?

внушениесамо ли с тем-
няколко мои рисунки бяха пред- 
ставепи в емисията ТВ ”Журнал”. 

I емнерота е моята техника. Това се случи през 1979 г., когато бях 
Имам ооаче н десстипа картипи, съ- първокласник.

По-късно много неща за изо-

й!!!
въпрос е дали смес да се каже, че 
картината е зав ършена.

* Какво за Вас представлява изо
бразителното изкуство?

- Бих казал, че тона е една мпого 
благородна дейност.

* Какво Ви. дава инспирация да 
рисувате?
- Мотивацията идва от самата 

помисъл, че рисуването е едно ху
баво и полезно нещо. Когато човек 
е здрав и щастлив той намира инспи- 
рация във всеки нов ден.

* Преди години лшелихте ли си да 
се запишете в Художествена ака
демия? Вас Ви хвалят пе само 
колегите Ви салюдейци, но и мно
го професионални живописци?

изказвания - потвърди моето впечатление, че някъде съм го срещал.
В по-нататъшния пи разговор повият ми познайник почна да намеква 

за студептската ми активност във факултета и като председател па Клуба 
па студентите от Босилсградски край. Долавям, че вниманието му е 
насочено към Клуба па студентите - запитва ме какви са неговите задачи, 
колко студспти участват в изпълняването им, устройваме ли често събра
ния и къде ги провеждаме... Отговорих му, че красвите студентски клубове 
са форма за организиране на студентите за тяхната активност през вакан
циите, а събранията провеждаме в помещенията на някой от факултетите 
- напр. тези дни имахме събрание във Философския факултет.

Неговото държание ми остави впечатление, че за събранието пе чува за 
пръв път от мене, а почна да ме разпитва с какво се е занимавал Клубът на 
студентите този път?... Обясних му с какви проблеми сме сезапнмвали и че 
главиа тема е било закриването па боснелградската гимназия, по тон пе 
пропусна да ме поправи, че тя пе е била главна, а единствената тема, защото 
за нищо друго не сме говорили. От честите му прскъсвапия на моите 
обиснспия разбрах, че вече подробно е осведомен за целия ход на събра
нието на Клуба.

Последва моето обосновапие защо студентите от Босилеградско толк
ова са загрижепи за съдбата на гимназията. Това се дължи, казах, не само 
на факта, че са излезли от нея, по поради това, че тя е единствената 
перспектива за младежта от този край...

Обаче и тук пе изостапа неговото прекъсване па моите обосповапия, 
като каза, че и той е съгласен с голямата роля на гимназията за този край, 
по в случая проблемът бил съвсем друг; пе съществуват ли компетентни 
политически организащн! и органи на народната власт, нейни предста
вители, които са длъжни да се запнмават с въпроса за гимназията? Кой дава 
правото па някакъв си студентски клуб да преценява какво е правилно, а 
какво не е и как местното ръководство изпълнява своите задачи?... (Значи, 

критиките, изказани па събранието на Клуба па студептнте 
по адрес иа ръководството в Босиелград - констатирам в себе си).

В тази ситуация не пропуснах да се позова па проведените констултащш 
с Иван Караиванов, член на ЦК на СЮК и народен представител в 
Съюзната скупщина, преди да включим в дневния ред на събрапнето на 
Клуба въпроса за закривапето па гимназията. Имахме, казах, не само 
неговото съгласие, но и твърдото му объщанне, че ще присъства на нашето 
събрашю, но човекът се разболял...

Тогава служителят от Удба ме шокира с неочакваните за мене доводи, 
на които аз не бях в състояние да противореча. Според псговитс сведения, 
инициативата на студентите от Босилсградски край в Белградския ушшер- 

гимназнята пе идвала от самите студенти, а под-

т
творени в техника масло върху пла
тно.

* Ко.кко картини сте нарисували 
досега ?

Досега съм нарисувал 
колкостотин картипи. Точния брой 
не бих могьл да посоча. Зная само,

не-
А В®?■т
«че в момента вкъщи га имам към 

40-ипа. По-голяма част от карт
ните съм подарил, а няколко съм 
продал. Но с продадените картини 
мисля, че само съм си върнал па
рите, похарчени за материала.

* Кои художници обичате и опит
вате ли се някой да подражава
те?

>у>>:

запознат е и с
- Не, не се опитвам да подража

вам никого. Все пак бих казал, че
много уважавам димитровградските
художници, особено Иван и Методи бразителното изскуство

писта научих от преподавателя 
обичате да Никола Дспков.

- Да, едно време си мислех и за 
тона, но все пак се определих да 
следвам техническите науки и ми
сля, че не съм сгрешил. С изобраз
ителното изкуство човек може да се 
занимава и самодейно, а с инженер
ството не може.

и за живо-
миПетрови.

* Какво най—много 
рисувате? * Колко време Ви е необходимо да 

нарисувате една картина?- Предимно пейзажи с мотиви от 
Димитровградския край. Почти във - Средно 2 до 3 дена

може да се иа- ходими да сътворя една картина. По
псоб-са ми

ситст вън връзка с 
стрскател на тази активност било българското посолство в Белград, което 
правило това чрез студентите, които опитали в него?!? Тъй като тогава 
отношенията между Югославия и България ту се размразяваха, ту се за- 
хлаждаваха, всеки пЬчии, свързан с отделни проблеми при осъщсствява-

българнте в Югославия, се

Б. Д.всяка моя картина
някой мотив от нашия край.мери

^бикновено1лайсторство на бивш футболистн пето на малцинствените права 
окачествяваше като подстрекателство, идващо от България. Не ми 
осгнвшЦе нищо друго, осиси пик да се позова но консултациите с Караи- 
иаиоа, който се съгласи с подетата ншщпативо, като наблегнат и върху 
масовото участие па студентите в събранието и единодушието им против 

п.м.шзинта. Добавих, че наказванията на студентите са

□а

НЕ САМО ДА ПОСЕЕШ ТРЕВАТА
& закриването па

техни лични становища но въпроса за гимназия!а» ,
Тогава последва нови интервенция: каква е ползата от тези студентски 

............... на и какво е целта па образуваната па събрапнето студентска

Преди няколко години бе уре- 
”Гаци- Г-г:-дена празната площ срещу

” кафене в центъра на Димит- 
След като някогашният

ното
ровград.
парк п града бе превърнат в спортен 

място стича първото 
с ней-

дслогация?
Моето обяснение беше тона, което казаха болшинството студспти от 

Босилеградско: със своето противопоставяне те навременно искат да пре
дупредят комнстситпитс органи н лица, че закриваното па гимназията би 
представлявало погрешно решение с големи негативни последици за 
идващите поколения. Тричленната делегация има задачата да предаде 
техните становища па компетентните и Изпълнителния съвет на Сърбг 
да им предложи, пко закриването на гимназията е неминуемо, тогава 
вместо нея в Босилеград да бъде открито друго адекватно средно

|ДГ1
център, това 

1 кътче,
КИ, к ьдето може да си почине всеки, 
,Ш изчака рейса или дя доведе детето 

внучето си дя се нон.рае. Най- 
нещо хубаво в малкото и но-

наподобяващо иа парк

" ж
Лъ

Ш II! или 
стича V.запустяло градче. кя

| Още от самото му изграждане т 
състо- щ 'М—. училище...

Човекът ме погледна изпитателно, позамисли се н съвсем неочаквано 
Същността нп рязката промяна беше н 

че нашата задача е да си гледаме

мини-паркът е в безупречно 
. яние,което се д ължи главнонаедин I;
| човек - Кръст» Кръстев, ГоЯ е 0 : | , .

вярка ежедневно и пипа! и шл
” чъчка” но тревата, около др ъвче- Щц-дВ&З 

' гага, цветята, полипа тревата, косв

г отношението си към мен.промени
категоричното му нредунреждеиие, 
ученето, защото сами сме избрали да ее занимаваме с чана, а не да водим 
политика!? Л студснтскитн делегации, избрани ни събранието нп Клуба да 
тънен прием н Изпълнителния съвет на Сърбин, да не е мр ъднала да нрави 
нещо подобно! 1» противен случай, при всеки винт Удбп ще се разправя с 
вея, вроди тн дп стигне до Изпълнители.... съпот...

Когато Кнрниноноп оздривя и го запознахме е всичко станало около 
гимназията, гой кози снмо тона, че от Изпълнителни., съвет го осведомил», 

обсъждал въпросът за откриване на снециалио средно 
гнмнизняти бъде закрита...

м*2™ "'ЯЛ
почти тр"”“ ,.Ком.!1а,|вц” И както самият той кнз-<
времсиио за б ьдо „рист.... щатни робота нли

"" УШ.ЛН.Г , както впрочем един път и стана. 11<> тъй 
« се ввмерн никой, контакт, умело,...........

- Не е достатъчно само да восе си ТГ«» * ~ ^ 
»а и да се грижиш за вея,^р ъс гъ“ н°з. 
като Кърл.убившдълтоу^ФУ^»Сдся кцто 
Калка..ски (се. ° „„ футболист, той се за-

ся коря сг^01М 'Рони го при- 
специалистите от

я...

че сориозио се 
училище н Ьосмлегрид, аков ьрши активната 

| хвана да подд ържа терена
, яеше толкова умело, че У‘У> ,т,диии тук пя

.....-

ще го

ни държа пнркв, пик го вървяха Миле Николов Присойскии
А.Т.
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БЕЛГРАД СПОМАГА 

ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛНОТО ДЕЛО
В БЪЛГАРИЯ

ИСТММИЮ

\
„ .ги!М>« п т*. ;»*•««*«.

ЮВАНИЛ СТОЯНОВА МЕГ.

1= Белград * Пръв учебен
Родоначалници на природознанието у нас * Български книги печатани в

кабинет по естествознание в Цариброд

Пред предстоящата среща на ботаниците в Цари
брод е необходимо да се изтъкне, че взаимоотно
шенията между естествениците от двете страни не се 
свеждат единствено до дългия списък изследвани на 
геологията, географията, флората, фауната и веге
тацията на средищните Балкани, отделно на Цари- 
бродско. Не но-малко значими са и връзките в об
ластта на приложните биоложки науки, които също 
отбелязват повече от столетие и половина традиция.
След енциклонсдическите трудове на възрожденци- 
те-нросвещенци Д. Обрадович и П. Берон, съзряна 
необходимостта да се пристъпи към публикуване на 
специална, ”частна” литература но различните об
ласти и отрасли на науката и практиката. В Сърбия 
п ървата специална книга но естествена история е 
дело на Глигорис Лазич, печатана през 40-те години 
па 19 столетие. В България, поради особените по
литическо-исторически условия, в които се намира 
страната, п ървата книга, и то но ботаника, е отпе
чатана в Белград и излиза 50 години но-късно. Разк
риване на с ъд ържанието и обема на културните от
ношения и взаимопомощта между свободпа Сърбия 
и още неосвободсна България през средата на 19 в. 
д ължим на усърдието на известните наши балкано- 
веди Дж. Игнатович, И. Николич, Вл. Стоянчевич,
Кл. Джамбазовски, Г. Боршуков, И. Шишманов, И.
Тонузов, И. Сарафов и мпого други... Ето няколко 
но-важни и по-интересни сведения от техпите съ- 
чинепия.

11м».|в »торо.

Никола И. Де- 
”ЗЕ-

Герасимов, И. И. Жсравнснсца 
лиормавски. Неговата книга поси заглавието 
МЕДЕЛИЕ” и е печатана 1853 г. в Белград. В кни
гата най-панред се обяснява значението на 30^^ ^ от ки: «Всеобща география за децата”,
листо и мястото му в просветена Евр . . 043 г . Теодор Т. Хрулев ” Кратка геогра-
сс описват селскостопанските помещения, отглеж- Белград 1843 г., 1содор 1. лру^гс Р

=г—
е даден във формата на ” питания и отговаряния 

децата”, от което се заключава, че книгата на 
Икономов е служила и като учебник в училищата.

или

т-

Белград 1852; и други. Заслужава да
"Журнал за наука, занаят и търговия , 

уреждал Иван Богоров. Списанието било иУ- 
Пловдив, но е печатано в Белград.

се спомене и
ала списанието 

което 
давано в

на

УЧЕБНИК ПО БОТАНИКА Връзките между български и сръбски сстестве- 
Михалаки Георгиев, именит български белетри- „ИцИ цС се изчерпват с книгоиздателството. Зана- 

ст, известен срудит и голям селскостопански деец, зс„и са сведения, че пяколко български младежи, 
през 1882 г., следователно след Освобождението на 1Гаричио подпомагани от сръбското правителство, 
Българи)! - обнародва оригинален ”УЧЕБНИК ПО били учепици при Й. Папчич в белградския Лицей. 
БОТАНИКА ЗА СРЕДНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕ- Такъв бил Стефан Понович (Стефан Попивапов 
МИЯ В БЪЛГАРИЯ”, печатан в Белград. С тази Колев) от Казанлък,завършил ” йестасловните” на- 
книга Георгиев става основоположник на българ
ската ботаническа поменклатура. Въпреки огром- радОВаиович ” Общи знания всякому человоку нуж
ните заслуги на М. Георгиев за развитието на бъл- дцИ” Ва български и я печата в Белград. Любопитно 
гарската ботаника, той е ио-нознат като селскос- свеДепис, което узнаваме от Дж. Игнатович, е свър- 
топапски деец. Цитираме една негова блестяща ми-

Лицея. През 1855 г. превежда книгата на П.уки в

българина Сава Илиев Доброплодни, който 
съл, която илюстрира неговата привързаност към едПО ВрСме учителствал в ночугата сръбска гимна- 
съвремеипата наука: ”Не се ли намерваме в пай- зия в Сремски Карловци. Своите съчипения печатал 
образовалите времена па деветнадесети век, във вс- в зСМуи) въпреки настоявапията на цариградския 
ка, в когото с блескавицата пишем, със слънцето паТрИарХ Мелетий да осуети нечатапето на българ- 
изображаваме, с парата над земята и с въздуха нод ски КВИ1 и в Сръбия и Войводипа. 
земята за своите цели се гои име, а в този век пие още 
ще дремем?”

зано с

СЪРБИТЕ ОКАЗВАТ БРАТСКА 
ПОМОЩ

ЦАРИБРОДСКИ КАБИНЕТ ПО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕДРУГИ ИЗДАНИЯ И ВЗАИМНИ 

ВРЪЗКИВъзрожденското движеиие в България през 19 в. 
се разгъва във всички направления. Разгорсщява се 
усилена нросвещснческа дейпосг. Обаче, книгопе
чатането в условията на осмапского управление и 
гръцка духовна власт във вътрешността на Бълга
рия е почти невъзможпо. Помощ се търси навън.

Интересно е, че автор ът на п ървото съчинение но 
приложна биология, по-точно но селско стопанство, 
Никола Икономов, не е имал специална професион
ална подготовка. При съставяпе и отбор на съдър
жанието се ръководел ог чисто родолюбие и стре
меж да даде принос към образованието и просве
щението на народпитс маси. Никола Икономов в ли
тературата е познат и под имената Н. Понтодоров

Като специфичен детайл споменаваме дългата 
история па кабинета но естествознание, устроен вед
но с отварянето па царибродското средно училище. 
Него в своя ” Дневник” споменава 1883 г. К. Иречек. 
Този кабинет, ту осиротявап, ту обогатяван и по
пълван, ръководеп както от български, така и от 
сръбски преподаватели, отстоява 120 години. И той 
е своеобразно дело на просветните работници от 
двете страни.

Според направените проучвания до Освобожде
нието на България на български език са печатани 
общо около 1800 кпиги в Белград, Букурещ, Земуп, 
Смирна, Цариград, Виена, Бесарабия, Солун и други 
места... Делата от областта на фундаменталната и 
приложна биология не надминават 15-20, от които 
няколко са тинографисани в Сърбия. Инак в Сър
бия, според Дж. Игнатович, са обнародвани около 
200 труда па български език от разпи отрасли на 
обществените и екзактни науки, публицистиката, 
учебното дело... Да споменем пяколко книги по гео
графия, здравеопазване и прочее: Ив. А. Богоев,

Протоколирал: С. К. С.

3 В следващия брой: Заключителна бележка и 
привет към гостите от двете страни.

Водоравно: 1. Речна риба. 4. Съдебен процес. 7. Град п Маке
дония. 12. Тържествен преглед на войки (мн.ч.). 14. Официално 
посещение. 15. Състезания с лодки. 16. Страна в Африка. 17. 
Които орат земя. 18. Скала, зъбер (син.). 19. Женско име. 20. 
Произведение на Морис Равел. 21. Река в Австрия и Германия. 
22. Лично местоимение. 23. Дървени седла. 24. Гръцка буква. 25. 
Египетски бог на слънцето. 26. Мека кръгла шапчица. 27. Поз
иция в шахматната игра. 28. Градинско цвете (мн.ч.). 29. Силна 

.страст. 30. Вита като черупка на охлюв незатвореиа линия. 32. 
Плод на южно дърво. 33. 11одна постилка (мн.ч.). 34. Вид слад
киш, приготвен от какао, захар, мляко и др.

Отвесно: 2. Вид музикално произведение. 3. Домашно 
вотпо. 4. Точно календарно време (мн.ч.). 5. Името 
Мърфи. 6. Името на актьора Мървин. 7. Производители па вино. 
8. Голяма вдлъбнатина в земята, изпълнена с вода. 9. Гъста и 
обилна плюика. 10. Гръцка буква. 11. Зали (син.). 13. Градче до 
Крагусвац. 14. Една планета от слънчевата система. 15. Яма, 
изкоп (син.). 16. Маруля (сръб.). 18. Опашата звезда. 20. Мярка 
за течности в Англия и САЩ (мн.ч.). 21. Твърдение, което 
съответства на действителността, на фактите. 23. Вид колбаси. 
24. Изкуствен воден път. 25. Опасност- (син.). 26. Град в Италия. 
27. В архитектурата гладка, плоска повърхност на стена, 
врата, хаван и др. 28. Град във Франция. 29. Красиво червено 
полско цвете. 31. Авто-знак за Пирот. 32. Името 
Дерек.

жи- 
на комика

Решение на кръстословицата 111

17 ?ИС- Аума- 12• Е- 14- Арад. 15. “Самара". 16. КГ.
........

на актрисата
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24 май 2002 о0 40 ДНИ без нашия оби- 

и незабравим син, ба- смъот на на?п„1'Г’ Се наоъРшава ЕДНА ГОДИНА от ненадейната смърт на нашия мил и непрежалимчан
ща, съпруг, внук, брат, вуй
чо, шурей22 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТ 

"Слога"
о НА ПОД 

- "Желюша" 3 : 1 (1 : п
Велико село, 19 май 2002 г. Игрището ни ” Глог 

Теренът - тревист, ио перивец. Вр™СТо я™ ’ зрвтелв - около 100.

жълти киртоии: Готи,

отбор регистрира ДвсТа^би^вс^ре “ита “ т*^" ц™Р" Срсщв
'”,;1’,Желн1и^а”1,запазиСпървото^1яст>^а|3,^1Ие НИ ^оРо^оиисто^а^Йср"

к,м
люшапи играха лошо особено'презвтш)СТР1,Р11 °ЩС СД"а слаа“ игРа- Же
га” може да се оцени като напълно заи.уженГ*1''’'^' П°бедата ,,а ” Сл<>-

ИЛИЯ КИРОВ
(1936 - 2001) 

от село Гоин дол
Никакви години, никакви времена 

няма да заличат спомените ни за твоя 
лик. Ние, които останахме без теб, се 
гордеем, че те имахме.

Панихидата ще бъде отслужена на 
25 май на гробищата в село Гоин дол.

Семейства Кирови и Яничиевичтози
то
ма

На 11 май 2002 г. на 
възраст почина

71-годишна
НОВИЦА НАЙДАНОВ 

- НОЦЕ
от с. Г. Лгабата, 

живял във Враня
БРАНКО ПЕЙЧЕВ 
дългогодишен 

директор на конфекция 
"Свобода"

Поклон пред светлата му памет!

Опечал 
дъщеря

28 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
Новоселац" - "Балкански" 1 : 2 (0 : 0)

150НТепе^т’18 Ма" 211(12 Г‘ ИгРии»ет" на ”Новоселац”, зрители - около
Милош ЙоиановичИт Ниш^Я)" Голмабетори “стефамии^Гтх за^’НоТ 
воселац , а Митов в 47 и Миялкович в 57 минута за Балкански” Жълти
иГиГоД-ГГан^; И С—” ”Ноиоселац”,^айко*ГБ.

Стеков 7. 5 (Б. Иванов 6), Басов 7. 5 и Митов 8. 5. ’
Една от най-добрите игри на ” Балкански” в последно време па гос

туващ терен. Според играта и според головите положения димитровград
ските футоолисти имаха възможност да регистрират убедитслпа победа.

С-лед 2Ь-ия кръг от първенството ” Балкански* е чегъврти във времен
ното класиране с 49 точки.

НА НФЗ
Ще те тръсим сред 
разцъфнали дървета, 
сред зелените треви, 
сред цветята ще те търсим, 
при морето, при скалите, 
при звездите...
Не е възможно да 
си мъртъв ти!
Но знай, че любовта 
в нас остава, 
искрица ярка вечно 
ще пламти!

С безмерна тъга и непре
ходна обич се прекланяме 
пред светлата ти памет!

Панихидата ще се отс
лужи на 2 юни 2002 г. от 10 
часа на Бунушевските 
бища във Враня.

Опечалени: родителите 
Милка и Стоян, дъщеря 
Мима, сьпр 
Сладжана,
Цветанка, сестра 
Сунчица, племенник 
Дарян, зет Ванче

пени: съпруга Буба, син Иван, 
Соня, снаха Гина и внук Боян

На 25 май 2002 г. се навършват 40 ДНИ от ненадейната 
смърт на нашия скъп и непрежалим син, брат и вуйчо

ИВАН МИЛЕТИЕВ - МЕТА 
■(1954-2002) 
от Драинци

Панахидата ще бъде отслужена на 
25 май (събота) от 10 часа на драинските 
гробища. Каним роднини, съседи и 
приятели да присъстват.

Мили сине, брате, вуйчо, 
безмилостната съдба те отне от на

шия живот, но никога няма да те из
тръгне от сърцата ни. Обичаше ни всич
ки от душа, затова и мъката ни е без
крайна.

Почивай в мир! Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Никога няма да те забравят: майка Данка и сестра Порта с 
децата си Младен и Милена, както и многобройни роднини и

комшии

гро-МАЧ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА'ША&1гБ&Й1|Ш 
КУПА

уга
баба"Димитровград" - "Бор" 54 : 70

Димитровград, 15 май 2002 година. СЦ ”Парк”, зрители - около 200. 
Съдии - Цветапович и Голубович от Ниш.

първия кръг на състезнието за купата димитровградчанй 
загубиха от БК ”Бор”, член на Първа сръбска дивизия.

Гостите играха с твърде млади баскетболисти (випуск ’84 и ’85), но се 
видя, че става дума за много талантливи и перспективни играчи.

В състава па домакините сравнително добра игра показаха Аидреевич, 
който регистрира 15, и Тони Алексов, който записа 14 точки. В състава на 
гостите Деян Алексич и Живкович бяха най-ефикасни. Те отбелзяха 
повече от половината точки на своя отбор.

В мача от
На 18 май 2002 г. на 88 

години почина тихо и достой- 
нствено - така, както и живя, 
нашата обичана майка, све
кърва и баба

На скъпия ни съпруг, баща, тъст и
Дядо

СИМЕОН СТАВРОВ
На 25 май т.г. ще се навършат 40 

ДНИ, които за нас бяха най-болни.
Преждевременно ни напусна. 

Замина без поздравление. Зад себе си 
остави много хубави спомени, много 
прекрасни събития.

Ще помним всяка твоя дума и ще се 
сещаме за теб във всяка една минута, 
която изживеем.

Завинаги ще те помним с любов, 
бащата Методи, дъщерята Душица, 
яна и Марина и останалите роднини

НАСМАЛКО ОТ ГОТОВО ВЕРЕСИЯI БК "Димитровград" - БК "Златара” (Майданпек) 70 : 61 (29 
: 16; 17 : 12; 7 : 22; 17 : 11).

С доста усилия БК "Димитровград” регистрира победа. Накрая на 
първото полувреме домакините имаха 18 точки преднипа. В третата 
четъвртииа димитровградчани играха катастрофално, така че се стигна до 
равенство - 53 : 53. Нещата си дойдоха по местата през последната 
четвъртина на мача.

На»»—добри в състава на домакините бяха Сотиров с 20 и Т. Алексов с 18 
точки. Да споменем и Андреев и Аидреевич.

пругата Павлина,
Баса, внучките Ти

Панихидата ще се отслужи на 25 май т.г. на димитровград
ските гробища. Каним близки и познати да ни придружат.

Твоите: съ 
зетът

ЖУЛИЕТА ВЕЛЧЕВА
Скъпата ни покойница 

беше погребана на 19 май на 
Новите гробища в Ниш.ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН 

РИБОЛОВ
ЙОВАНОВИЧ НАЙ-УСПЕШЕН СЕНИОР

На 25 май 2002 година се навършват 
40 ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на 
моя брат

Пред светлата й памет 
скланят глави нейните 

синове Васко и Йордан, 
сиахи Лиляна и Десанка и 

Йелсна, Никола, Ана 
и Милица

СИМЕОН СТАВРОВ
внуци

Скъпи брате, твоята кончина отне 
част от сърцето ми, от душата ми.

Вечно ще тъгувам по теб. Ти винаги 
и на всяко място ще бъдеш с мен.

От напуснатата сестра Йелица, 
Симеон и племенниците Гог

На 18 май в езерото ” Сават 2” край село Смиловци се проведе общинско 
състезание по спортен риболов в дисциплината ловене иа риби с в ьДИДаиа 

60 рибари, членове иа димитровградскатаплувка. Състезаваха се 
организация ”Нишава”.

около
На 25 МС* т.г. Що се 

навършат 40 ДНИ откакто не 
е с нас скъпата ни

с рибарски прът и медал3! На второ място се класира Пладица Велко..... па
Милан Гигов, състезатели. Най-успешен

който бе награден с прът, медал и купа. Второ място които р «ладица На#дево1|) К1)ИТ„ получиха

МЯСТО зета 
ран и

Даниела и семействата им

На скъпия ми братанец
трето —

В конкуренцията на 
бе Милош Йованович,

Милан Милошевич, а трето

СИМЕОН СТАВРОВI- !■

Смъртта те изтъргна от редовете на 
фамилията ни. Вечно ще те помним. В 
сърцата ни вечно ще тачим спомените за 
твоя мил лик.

|к Ти беше човек-герой и докато сме 
I живи, няма да те забравим.

| Твоят чичо Мирче, стринка Нада и
семейството им

;■зае 
медали. I

СРЮ, сред които бе и 
ка на ди- 
Жслезни-

атлетки от
Ивана Владимирова, член 
мит^овградския АК 
чар ’. ЛИДА РАНГЕЛОВА 

от Д. Любата, Босиле- 
градско

Никой не умира
докато има кои да го 

т обича за добрите 
дола и човешката съпричаст
ност към хората, които я поз
наваха.

Нека си спомним за нея с 
нежност и обич.

На този ден в 11 часа ще 
посетим вечния й дом на дол- 
нолюбатскито гробища.

Олочалони: братя Станиша и 
Вамчо и состра Баска със 

семействата си

бягане на 200В дисциплината
. В рамките на атлеПР.есклго метри тя зае 6 място е резултат 26

състезание за купата иа Сьрбии.ш секутцщ и Метип»^
20 май т.г. на стадиона Чаир _ Димитровградската
Потя димитровградската седмойо- иатоа споите родители и
йка Ивана Владимирова счупи два ™мн.зия лр членове-
личии рекорда. Н бягиле на Ш Адския клуб по
метра тя регистрира резултат , аикицо. Идеята на първия
сек, а и дисциплината скок на в - Р' Нсияц Стаикопнч беше
сочина отбеляга резултат I ^ водител да се запознае с ка-

* На 15 май т.г. п София се всеки .^Г^.лшосг се занимава 
проведе международен иипшг под къп сшфТ .кг.анноег
яизпяпис "Новите звезди , »р- детето му.яиотавис но»" „„Ьийския През юни т. г.
тонизиран от „ ^"7, ” лаиу„!ш„ да организират
™ оиК„^ГаРств»Г8 «лети и получаване иа жълт .........

зави-
На скъпия ми племенник

иаги, 
помии и СИМЕОН СТАВРОВ

Смъртта те отне в безвъзвратността. 
Винаги, когато си помисля, че няма да 
се върнеш, спомням си, че винаги беше 
ми помагал и че просто бяхме нераз
делни.

Остави ни тъга и болка. Ще останош 
в сърцата ни и ще бъдеш вечно с нас.

ю Санда, стринка Мила, брат 
Продраг и семействата им

п клуба а» зап
ишат за

Тво!
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Ш№Ш*
БЪЛГАРИ ЗА 

БЪЛГАРСКИ - НА 
СРЪБСКИ!

ОТ муку ДА ТИ 

ПУКНЕ СЪРЦЕПо време на 
неодавнашната среща 
между общинските 
ръководства на 
Димитровград и 
Босилеград между 
другото стана дума 
необходимостта в 
училищата да се 
увеличи броят на 
часовете по български 
език, тъй като става 
дума за майчин език на 
българското малцинство.

Председателите, д-р 
Боян Давитков и 
Владимир Захариев, 
обаче проводеха 
разговорите и дадоха 
изявления за местните 
медии - на сръбски език!

пазарат, разгдеджуйем иаиам-натам иИдем онядън по 
си мислим: "Брей, докуде га докарамо! Съиият зелениш 
що се продава дооди от Ниш и Лесковац. Свата друга роба 
дооди с торбе от Совию. А нийе кико бъш граджапье

мишкье и купуйемо ли 
йе робата, добра или

и за
смо чанти чкье подситенули

купуйемо. Нема значение
нийе не смо бъш граджапье, сакам да речем

киква

господа. Зарезамо селата и се струпамо у туя дупку от 
Градинье до Гоин дол, а найвече у Цариброд. Затова и 

нищо да си имамо. Кико у йедну дупку може да се 
произволи? У шо може само народ да се мложи..."

- Кво си се замислил бре Манчо, че стъпкаш 
дърпну ме за рукав бай Тоца от Висок.

- Е-е бре Тоце, куде се затри? Еве целе три годин

нема

иекога! -

не С1>м
те видел...

- Па ко че ме видиш, кига съм се върнул на село!
- Лйде-де!
- Айде, не айде, ама кико се запече дибидуз у Гумаруту, 

я наду гайде, та у Висок...
- И-и?
- Ог муку да ти препукне сърце, Манчо! Запустело 

Свата села беру душу с по неколко старца и баби чкье и 
скоро-скоро че одъпиу! Иже се разпадле, дворове урасли 
у буря и, кошаре се суринуле - нейе за орату. А най- 
лошото йе: с дни не може да сретнеш живога човека да 
си пооратиш...

- Па еве посгояно се орати кико селата пак че оживего, 
народ че се върне, че му даду кредити да поправи до
мове...

- Блею ко овце, Манчо! Тия що йе лизнул на асвалтат и 
йе върльил свинскьите опънци, че проси, ама на село 
нема да се върне.

- Па еве ти си се върнул?
- Я се върну оти йоще от дете ме имаоше за ударенога. 

А требе съглам да съм ударен кига реши това да 
напрайим!

- Айде-айде, кико йе почело и кико ни йе ударило, све 
повече смо ударени и че се върчамо на село!

- На това уше немой да спиш, Манчо! Ама иситна ли 
йе дека су пирочанье отели границуту?

- Истина йе! И млого другье иегине има, ама народ се 
свил и кьути. Еве орати се пак да затворе болницуту...

- Ма не думай! Па знайеш ли с кикъв гуляй и гьурунтию 
гьу отворите! Чак от Белград доодише некиве коджа- 
башийе, йедоше, пише, обещаваше...

- Е, от обричанье дом не се растура!
- Нещо ми мину през акълат, бай Манчо. Знайеш ли ти

дег® истина пак че сганемо сви селяци? *
- Гукни да чуйем!
- Па еве: Затворите ли вабрикьете?
- Затворите!
- Узеше ли границуту?
- Узеше!

Приграбише ли сенокошкьи качкаваль, боровско си- 
ренье и лепнуше ли ньим пиротску Л1арку?

- Приграбише и лепнуше!
- Откараше ли автобусите ни у Пирот?
- Откараше!
- Одвозе ли мъзгош кьият кьумур?
- Одвозе!
- Епа видиш ли? Йедно по йедно че се гаси, 

затрива и Цариброд кво че стане?
- Знам ли?
- Село, Манчо, баш село! Село Цариброд!
- Ако-ако, баремка

прекърсте ДимитровГРАД у Цариброд!

ВИЦОТЕКА
СЪВРЕМЕННА ДЕФИНИЦИЯ

НАПРЕДЪК
В разискванията по 
отчета за работата на 
Центъра за култура, 
по-точно на радиото и 
телевизията, беше

"сериозна"

све.- Какво е импотенция?

- Полово безсилие у мъжете.

- Това е застарял отговор. Съвременната дефиниция на 
понятието гласи така: Импотенцията е надмощие на 
привлекателната сила на земята над привлекателната 
сила на жената.

направена 
забележка, че едни и 
същи вести се повтарят 
по два-три дена.

Сега вече е постигнат 
значителен напредък - 
едни и същи вести се 
въртят по една седмица.

ПИРОТСКА ПЕСТЕЛИВОСТ
- Защо пиротчанка има любовник?

- За да спести сили на мъжа си! * ИМА НАЧИНЗЛОТО Е ЗЛО И ВЪВ ВИЦА
През последно време 
митничарите на ГКПП 
"Градина" все по-често се 
намират на страниците 
на печата или по 
телевизията със заловени 
огромни количества 
цигари, дрога... Преди 
два дена те заловиха и 
цистерна с бензин, 
деклариран като масло 
от соя.

Злото момиче хванало Златната рибка и веднага й 
заповядало да му изпълни три желания.

- Не може - казала Златната рибка. - Тъй като ти си Злото 
момиче, мога да ти изпълня само едно желание.

- Тогава моето желание е: умри!

ЛОША И ДОБРА НОВИНА
Срещнали.се двама приятели.

- За теб имам една лоша и една добра новина - казал 
единият.

- Кажи ги де!

- Лошата новина е, че жена ти се "чука" с целия град, а 
добрата е - жена ти се "чука" прекрасно!

Значи има начин да се 
залавят контрабиндисти, 
ама, дето казва нашият 
народ, "зор (чети: 
Бегович) да е жив".

А.Т.

Със сигурност е таАСЕН ШШ.

КрАИ рЕКАТ/1 &ОН.
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