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Най-популярната 
игра ще "завладее" 
света: от 31 май 
до 30 юни в Южна 
Кореа и Япония се 

провежда 
Световното

първенство по
футбол

‘ Ь-1 Л« с/л -11 гдТЯ ]^КЕА]Ар^1002 г.* Цена 10 динара I
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВОИСЛАВ 

КОЩУНИЦА ИСТОРИЧЕСКИ САМИТ В РИМ

БИВШИТЕ 

ВРАГОВЕ - 

ПАРТНЬОРИ

ЩЕ СЕ МРЪДНЕМ 

ОТ МЪРТВАТА 

ТОЧКА
;'

* Руският президент Владимир Путин и 19-те лидери на 
западния Алианс подписаха в Рим декларация, според 
която Руската федерация стана членка на новия Съвет 
на НАТО * В преден Алан е борбата против тероризма, 
а следват решаване на кризите и дейността на ус
мирителните мисии, както и укрепване на 
сътрудничеството в борбата против разпространяването 
на оръжието за масово унищожаване

* Вроденият ми оптимизъм говори че Споразумението 
за съвместната държава ще бъде прието * Председател- 
ството на ДОС грубо наруши правото * Реформите се 
измерват с това как живеят обикновените хора

ми

Югославският президент каза Кощуница на редовната 
Воислав Кощуница изрази си пресконференция в сряда, 
надеждата си, че на първото Добре би било парламентът 
си заседание Съюзният пар- да не повтори грешката, коя- 
ламент ще приеме Сноразу- то вече направи черногор- 

за преустойство на ската скупщина и да не гласу- 
отнощенията между Сърбия ва преждевременни 
и Черна гора.

мението
заклю

чения, с които би се блоки- 
-Въз основа на вродения рала работата на бъдещата 

ми оптимизъм и вярата в на- Конституционна комисия,
рода и в държавата, повече подчерта президентът, 
отколкото в политиците и

%> (НаЗ стр.)политическите партии аз съм 
уверен, че нещата в Съюзна
та скупщина ще се раздвижат,!

ДОНОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА

ПРЕДСТАВЕНИ 16 ПРОГРАМИ
След поздравителните речи на председателя ИСТОРИЧЕСКИ АОГ01ЮР: Путин, Берлускони и БутВ организация природозащитното

дружество ” Натура балканика” и Общинската на ОС д—р Боян Давитков и представителя 
скупщина и под покровителство на Съюзното ” Натура балканика” Сергей Иванов, конферен- 
министерство за национални и етнически цията официално бе открита от принцеса 
общности, на 25 и 26 май в Димитровград се Йелисавета Караджорджевич, която изтъкна, че

не се съмнява в успеха на донорската конферен-

на
на

Двадесет и осми май 2002 година ще бъде записан в международ
ните военно-политически анали не само като официалното начало 
на един нов период в отношенията между Изтока и Запада, но и 
като нова страница в съвременната история. Събралите се в 
италианската военно-въздушна база ” Пратика ди маре” недалеч 
от италианската столица лидерите на 19 страни от Атлантическия 
алианс и Владимир Путин подписаха съвместния Документ, 
озаглавен ” Римска декларация”, с който Руската федерация офи
циално става членка на новия Съвет на НАТО.

проведе донорска конференция под название 
” Устойчиво развитие на селата в Димитровград- ция. 

община”. Освен представители на десетина Поздравявайки участниците от 
на конференцията Съюзното министерство за

министър Расим Ляич

името наска националните идонорски организации,
присъстваха и съюзният министър за национал- етнически общности,

общности Расим Ляич, изтъкна следното: Този регион години наред е 
бил пренебрягван въпреки факта, че тук в тази

и спокойстви-
ните и етнически (На 2 стр.)Югославия в България г-нпосланикът на
Чедомир Радойкович, посланикът на Норвегия в 
Белград Ханс Лустард, Георги Данев, пръв сек-
ретар на Българското посолство в Белград, Прс- той заслужава да му 

на политическия само заради това,
Йелисавета този регион, на тази община, ние на дело ще 

Пиротски покажем, че по един и същ начин зачитаме всички 
региони и общини в страната”.

община, междуетническият, мир 
ето винаги са били запазван и тъкмо поради това 

се обърне внимание. Но не
ЗАДЪЛБОЧАВАТ СЕ ВРЪЗКИТЕ В 

ТРИЪГЪЛНИКА ЛЕСКОВАЦ-КЮСТЕНДИЛ-КУ- 
МАНОВОа защого като помагаме надраг Маркович, председател 

съвет на Г—17, сръбската принцеса 
Караджорджевич и началникът на 
окръг Драган Милосавлевич. ЕВРОРЕГИОН ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
(На 3 стр.)

В БОСИЛЕГРАД БЯХА ОТБЕЛЯЗАНИ КРЪГЛИТЕ ГОДИШНИНИ НА 
СПИСАНИЯТА НА БРАТСТВО

♦Споразумението за Еврорегиона подписаха предста
вители на 17 градове и общини от тримеждието миналия 
петък в Куманово

СПЕКТАКЪЛ ЗА 
ЮБИЛЕИТЕ НА 

"ДРУГАРЧЕ" И "МОСТ"

След ефикасната подготовка и проведените работни срещи в Кума- 
пово през ноември м. г. и в Кюстендил през април т. г. миналия петък 
в Куманово беше подписано Споразумение за формиране на Епрорс- 

трнъгьлпика Лссковац (Югославия) - Кюстендил (България) - 
Куманово (Македония). Документа подписаха представители на 17 
градове и общини кран трите граници, както и на неправителствени 
организации. От югославска страна го подписаха представители на 
Стопанската камара в Лесковац, както и на Сурдулишка и на 
Босилсгрдска общини. Сега, не без основание, се очаква новата струк
тура да оказва помощ и съдействие в развитието на 
сътрудничество в тази част на Балканите.

гион в

* Списанието за деца и литературното
издателство "Братство са един 

вид огледало на духа на българското 
малцинство в Югославия

списание на

икономическото
(На 7 стр.)

(На 2 стр.)
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ЕВРОРЕГИОН ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
АВСТРИЙСКИЯТ ВЪНШЕН МИН

ИСТЪР ВЪВ ВТОРНИК ПОСЕТИ БЕЛ
ГРАД

^ (От 1 стр.)ДИАЛОГ НА 

ПРИЯТЕЛИ
Горна Стоянов, председател на ИО на ОС в I»осялсград и един от

Еврорегионът е формиран даподписпиците па документа, казва, че
благоприятен климат, както и да подпомага и да координира 

на общините в триз.гълшша Лсск-създапа
транеграшганото сътрудничество ^
опац - Куманови ■ Кюстепдил. Той копетатира, че за оезпрепятствено 
сз.трудпичестпо, кхм което вшчки стремят, границите ще тряГ.ва да 
стапат по-прозрапои, а законите по-ляйералии.

След подписването па документа очаква се вече да оъцат положени 
усилия за трапсграпичпото сътрудничество. Във врз.зка с това се има 

в областта на местното самоуправление,

♦Горан Свиланович: Австрия е първа по 
помощите и инвестициите в нашата страна, 
австрийски са 60 процента от внесения в 
Сърбия капитал

♦Бенита Фереро Валднер: Онова, коет^о 
мога да направя е да отварям врата за 
капиталовложения във вашата страна и аз 
ще правя това постоянно

предвид сътрудничеството
образованието, транспорта, комуникациите, здравната защита, 
гията, туризма и стопанството. След като се знае, че краищата край 
трите граници са икономически изостанали, ще трябва доста труд, 
време н капитал те да достигнат ниво на по-развититс среди. Това ще 

при условие развитието им да подпомагат и международни ор- 
. А такива, нреди всичко фондацията - Ханс

сколо-

Динамичният диалог за политическото и ик
ономическо

стане
гапизации и донори 
Зайдел”, и досега - по време на подготовката и провеждането на раоот- 
ните срещи - оказаха и консултантска, и финансова подкрепа.

Стоянов казва, че на майската среща в Куманово е формирана 
тричленна комисия, която да изготви Устав на Еврорегиона. И тоя 
документ, който ще регулира отношенията и правилата в еврострукту- 
рата, ще е съгласуван със законите иа трите страни.

Запланувано е до края на юли, най-вероятно в Лесковац, да се 
проведе нова среща, на представителите, които подписаха спо
разумението. На срещата се очаква да бъде обсъден и приет Устава па 
Еврорегиона, да се очертаят „границите” му и да се посочат конкретни 
проекти за сътрудничество.

СРмежду
Югославия и Австрия продължи в Белград, 
къдсто във вторник пребивава шефът на 
австрийската дипломация Бспита Фереро Валд
нер.

сътрудничество

В ДУХА ИЛ РАЗБИРАТЕЛСТВОТО: 
Г. СсЪ/л<1Нобич и В. Ф. Валдш>"В разговора с колежката си от Внспа 

югославският първи дипломат 
Свилаповнч между другото подчерта:

- Австрия с първа по помощите и инвестици
ите в вашата страна, австрийски са 60 процента от 
ппссспия в С ърбия капитал.

Горап Т()Ш, е нашата първа крачка към Европейския 
съюз”, каза тя.

Двамата министри разговаряха и по всички
вот -парливи теми в нашия политически 

сътрудничеството с Хагския трибунал, 
Бенита Фереро Валднер изказа задоволството положението в Косово с особен акцент върху 

си от факта, че австрийските компании са най- завръщането па сърбите п покрайнината и Бел- 
големите чуждестранни инвеститори в пашата градското споразумение между Сърбия и Черна 
страна и подчерта, че това може да бъде от полза

В.Б.

СУРДУЛИЧАНИ СЕ ГОТВЯТ ЗА ПО-БОГАТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯгора.

и за двете страни. Последната тема привлече най-голямо пни- 
" Онова, което мога да направя е да отварям Мапис на мпогобройшгге австрийски журналисти.

- Не мога да ви кажа дали това ще се случи през 
юни или по-късио, по със сигурност мога да ви 
кажа, че споразимепието щс б ъде реализираш). 
Най-важното сега с съюзният парламент да 
подкрепи споразумението, а след това чрез Кон
ституционната харта да решим неизяснените 
пеща - каза Горан Свиланович пред новинарската 
аудитория.

РЕЙСОВА МИНИЯ 

ВРАНИ-ПЕРНИК
врата за капиталовложения във пашата страна н 
аз ще правя това постоянно - заяви шефът па 
австрийската дипломация.

Г-жа Валднер похвали дпнамичпостта па 
Свиланович и потвърди готовността си да

!; През юни в Сурдулица ще пристигнат делегации на 
Трън и Перник

подкрепи усилията па нашата страпа за уск
ореното н присъединяване към ЕС. ”Ние 
подкрепяме влизането на СР10 в Партньорството 
за мир с НАТО и п Съвета на Европа, понеже

Крайграничната Сурдулшпка община се готви да установи по- 
богато сътрудничество с някои общини в България, преди псичко с 
Трън и Перник. Връзки с тези общини и досега се поддържаха, но за 
някакво си по-широко сътрудничество едва ли можеше да става дума.

- В ъзможностите за сътрудничество не ползваме нито ние, пито 
нашите съседи. А има нричшш да си сътрудничим, особено сега когато 
се създават условия за формиране на Еврорегиоп в три ъгълника иа 
Югославия, България и Македония, казва председателят на 
Изпълнителния отбор на ОС в Сурдулица Драган Дилчич.

Миналата година делегация на Сурдулшпка община пребивава 
няколко дни в Трън и тогава са водени разговори за възможностите за 
сътрудничество. Динчич оповестява, че през следващия месец се 

в Сурдулица да пристигнат делегации на Трън и Перник.
- Надявам се, казва председателят на ИО, че сега няма да 

обсъждаме възможностите за сътрудничество, понеже те не са спорни 
нито за нас, нито за нашите съседите, а щс подпишем конкретни про
токоли за по-богато сътрудничество.

В това отношение се очаква да се установи сътрудничество в 
областта на културата, спорта, туризма, транспорта, а особено о 
стопанството.

БИВШИТЕ ВРАГОВЕ -
ПАРТНЬОРИ

'Ъ (От 1 стр.)
ВЛАДИМИР ПУТИН:С тържественото подписване на ” Римската 

декларация приключва ерата па студената 
пошга, отличаващо се с изострени до пукапе 
отношения между някогашните сврьхсили и се 
установяват отношения па взаимно, договорно и 
градивно сътрудничество.

Първият самит НАТО - Русия беше открит от 
гснсска на Алианса Джордж Робертсоп, а след 

с 5 добре дошли” гостите бяха поздравени 
от италианеня 
конто изрази удоволствието си, че срещата е ре
ализирана именно по почин на Италия след моск- 

му среща с президента Путин. На трибу
ната след това се изредиха руският президент и 
лидерите на НАТО.

Кулминацията иа срещата беше слагането на 
подписите под ” 1>имскати декларация” - съвмест
ният документ за създаването на нов Съвет па 
НАТО, съставен от 20 държави, сред които и Ру
сия.

очаква

КЪМ ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО
Припомняйки за дългия път на 
отношенията между Русия и НАТО - от 
конфронтиране до сътрудничеството, 
президентът Владимир Путин каза, че 
милиони руски граждани добре са 
разбрали "издигането на взаимните ни 
отношения на по-високо качество". Той е 
уверен, че и гражданите на Западна 
Европа, САЩ и Канада ще приемат това.

- Пърпото, което се налага да направим е да открием рейсова лилия 
от Враня до Перник. Смятаме, че трябва датова

е всекидневна и да я 
поддържат една наша и една българска фирма. Надявам се, че това ще 
стане през лятото, когато започне туристическият 
Динчич.

премиер Силвио Берлускони,
сезон, сподели

овската
|{ ДЖОРДЖ БУШ: В.Б.тшт от Ш1ПЖ1

5 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА 

ОБЩИНИТЕ ДАВАТ 
ШВЕЙЦАРЦИ

ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО
Посочвайки значението на този самит, 
американският президент Джордж Буш 
подчерта, че се "отркива нова ера в 
историята на целия свят, за чието бъдеще 
сега ще се борим всички заедно".На първо място в новата рамкоиа програма па 

Съвета па НАТО е борбата против тероризма ”в 
евроатлантическня регион и на Балканите”, ^раняването
Следват размяната на мненйя за начина на унищожаване, контрол на въоръжаването, апти- 
”управление с кризите” за да се подобри Ракетиа отбрана, военно сътрудничество и 
дейността на мирните мисии, укрепване на кооп- сътРУДПичсство в случай на ”цивилно 
еративността против увеличението и разпрос- извънредно положение”.

на оръжието за масово

Ц * Парите се отпускат безвъзмездно,
1 усвои до около 200 хил.

Д‘"1“ ШВеГщаР,7и,то приятелство но наши общини. Нарито сс отпускат по програма ” Обществен форум” и са поспвивспи 
за периода 2002-2004 година. Досега програмата дейегв^Ламо в рТ

обхване цялата^сграпа"ТиРа ПЛ!‘Шта’ И° ИДеЯТа " » тя дя

на тгформаЛопта^ен^ЛЛ кеЛЛ'г!^шиЛ|^|* ремонт на^ситрал- 
^ЛГнГни4™^- НаГ™ОТН °баЧа с "Р-™ «а носят

междГмоЛЛю ™"ЖС Да СС П',ЛУЧИ от "тдвлиата община, варира 
"ЗшГт.!!, Л'Ц Като г"чнвят * Размер зависи от броя па 
одобрен могат Р3”™ па Ловеч например, чийто проект вече беше 

ЛУЧаТ °К0Л° 200 ® лп- За по-малките като 
кГо‘ЛвогоаматГГ°йСУМИТе "арИ|>аТ между 120 " ИО хиляди лв. Тз.й 
правителство те 63 СР0К’ аа всеки шест месеца швейцарското 
по 3-4 общини"4 провежда конкурси, на които ще бъдат одобрявани

всеки град може да
лв.

МИЧУНОВИЧ СЕ ЗАВЪРНА ОТ ЛЮЦЕРН

ВСИЧКИ СА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА СРЮ
гиона на

- Комитетът за политически въпроса на членка на Съвета на Европа, каза Мичунович 
Сьвста на Европа единодушно прие отчета на като опроверга слуховете, че приемането ни в 
Клод Креп за политическата обстановка в Съвета на Европа сс обуславя с решаването на 
Югославия, заяви председателят на Съвета на статута на Косово.
гражданите в Съюзния парламент Драголюб - Комитетът 'за политически вз ппп™ 
Мичунович след пристигането си от Л.оцерн, изобщо не е разправял за ЛЛкаТгоиЛи^
къдсто сс проведе заседание па този комитет. Мичупович. ял за това, категоричен бе

Ние сс надяваме, чс през септември щс станем

("168 часа")
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ЩЕ СЕ МРЪДНЕМ ОТ 

МЪРТВАТА ТОЧКА
Спирайки се върху заключенията на четт!^ гражда,штс>за да си обезпечи на Правител- 

ския парламент, Кощупица каза че ге Р' С1 вото к°Н>ортно мнозинство в сръбския Парла-
същността „а Споразумението и ГлшиГп^ат пГ’ “ К°^н"аа " «“бави, че всичко това се 
неговия дух, е тях се комплицира и работата ,п тчт Пр0™"° на 3акона за избирането на депу- 
бъдещата Конституционна комисия' понеже татите и на Коалиционния догор, в които ясно са 
преюдицират принципите, за които ш’е ..чете С° посоме,,и причините, поради които може да се 
нейните членове от Черна гора и добави ч"” ПреКрати мандатът на отделните депутати.
напълно непарламентарно предложение’ * ' Аз СС надявам- че аялат--------
черногорския парламент в тази комисия „ к "а Приклк>,|н 8 Административния
нредегавителисамо„асувереп„стпчГк„я бпЪДаТ СЪЗВУ"ИС СЪС 3аК°"а' Иначс а‘

- Пряко или косвено и в Сърбия се поп °К ПРомените в Републиканската избират 
но и в съроия се води кам- комисия и в Правилника за работата на

каза Скупщината, които се правят на бърза ръка.
открито и в разрез с Конституцията ппан., гтхгг .. Т°Й "3рЯЗИ " опасе,шето с" °т '“..а, че "едно

Кощупица се спря и .. . 1 ДХСС- народно представителство, в което се задушва
ЩУ Ц е спря 11 ВЪРХУ егоистичсското и парламентаризма не може дълго па тоае че

С=""°вГ:рГкаС?:ГЪТ В СКУПЩИ"аТа ,1а ПРав"телството „е може да е „ад Парлам^а" 
1/ъроия във връзка с намерението да се отне- трябва да е обратно, както и че реформите не се 
мат мандатите на депутатите от ДСС. Решението осъществяват като се играе „ред ТВкамерите 
на Председателството „а ДОС той прецени като Реформите се измерват „ай-добре с това 
груоо нарушаване на правото. ЖИВСят обикновените

- Едно политическо

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОС В 
БОСИЛЕГРАД:

ДА БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ 
УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В 

БРАТСТВО
Членовете па Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в 

Босилеград поискаха от Правителството на Сърбия да раздвижи процедура 
за назначаване па управителни органи в Издателство „Братство” - дирек
тор, Управителен и Надзорен съвет.се надявам, че цялата приказка ще 

комитет и то в 
аз се опасявам от 

елна

Изпълнителният отбор поиска това от Правителството, понеже Народ
ната скупщина на Сърбия е основател на Издателството, което от две 
години ия.ма Управителен и Надзорсп съвет, а от година и директор.

Миналата година такава процедура раздвижиха ОС в Димитровград 
тогавашният Общински съвет в Босилеград, които предложиха „свои” 
хора за съставите на двата съвета, както и за директорския пост. Тогава 
работещите в нашето Издателство категорично застанаха на становище, че 
е крайно време директорът на институцията да е от състава на „Брат
ство”. В.Б.

пиния Споразумението,
уточни, че

против
югославският президент и

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В СУРДУЛИЦАкак

хора, подчерта през-

—... дос - — -
променят изборните резултати и

НОВ СТАТУТ НА 

ОБЩИНАТАволята на

ПРЕДСТАВЕНИ 16 ПРОГРАМИ * ОС и занапред ще има 35 отборници *Нова тур
истическа такса * Наскоро референдум за ново местно 
самооблагане

(от 1 стр.)
На другия ден от работата на 

донорската конференция, пред
седателят на ОС д-р Боян 
Давитков изнесе някои конк
ретни данни за общината, преди 
всичко за инфраструктурата, 
населението, водоснабдяването.

Отборнинитс на Общинската скупщина в Сурдулица приеха нов Статут 
на общината, съгласуван с повия Закон за местното самоуправление. 
Според новия документ Общинската скупщина ще има 35 отборници. По 
миснито на отборницитс това е достатъчно, понеже, според данни от неот
давнашното преброяване, в общината има около 23 000 души. Някои нас
тояваха малобройните местни общности да останат без представители, а да 
се увеличи броят на отборницитс от Сурдулица, но както подчерта от- 
борникът Драган Мицич, който е и председател на ОО на СПС, селата не 
бива да остават без представители, „понеже настояваме местното самоу
правление да се доближи до хората, а пък и целта ни е селата да се 
развиват”.

На сесията,беше взето рсшепис да бъде проведен референдум за 
въвеждане на ново парично местно самооблагане в общината. В момента 
няма самооблагане, понеже досегашното приключи преди няколко месеца. 
Доколкото пълнолетните граждани в местните общности приемат новото, 
то ще е в сила от 1 юли т. г. до 2007 година.

Сурдулншка община с основание настоява да стане туристическа среда 
(природните прелести и предимства на Власипа). Затова ОС и акционер
ното дружество „Енсргопроект-урбаннзъм и архитектура” от Белград са 
сформирали съвместно предприятие „Енсрговласииа”, което ще се старае 
за планиране, проектиране, развитие и изграждане на туристически и други 
обекти на Власнна. ОС преди месец и половина формира и Туристическа 
организация, основната задача на която ще е развитието па туризма. От- 
боринцитс на сегашната сесия избраха членове за управителните и 
надзорни съвети на двете фирми. Същевременно приеха решение за 
тазгодишната такса за туристите, които пребивават в Сурдулица 
Власнна. Според новото решение туристите в обществените и 
туристически обекти в Сурдулица дневно ще плащат 30, а в тези на Влас-

ФАКТИТЕ
Според него неофициалните 

данни от преброяването сочат, 
че общината има по-малко от 12 
хиляди жители, че две трети от 
работещите практически са без 
работа, че мощностите в 
областта на животновъдството 
се ползват едва с 5 %, че 
заплатите години наред са 

най-ниските

Част от участниците в донорската конференция с 
принцеса Йелисавета Караджорджевич в средата

ставен проект, който предвижда 
набавка на специално возило 
оборудено с подвижни апарати 
за бърза диагностика, 
областта на селския туризъм 
има проект, според който на де
сетина домакинства по долината 
на Ерма да се 
оборудят къщите си с бани и

на средства планът също не 
може да 
Общината 
искуственото осеменяване на 
крави, за което са необходими 
10 хиляди евро и за него в мо
мента няма пари.

реализира.се
между
държавата. От 42 села само 7 са 
привързани на водопровода, 6 
имат собствени водопроводи, а

в ипомага
В

и па
частни

останалите 19 нямат решен 
проблема с водоснабдяването. 
Само в три села има улично ос
ветление, докато в 17 този проб
лем не е решен. От над 2500 сел- 

телефони

помогне да
ПРОЕКТИТЕ

Отборпициге приеха решение, с което Общинската скупщина в Сур
дулица се присъединява към новоформирания Еврорегноп за трапс- 
гранмчно сътрудничество между СР Югославия, т.с. Сърбия и Черна гора, 
България и Македония. Очаква се крайграничните общипи от трите 
страни да установят сътрудничество в повечето области - в местното 
самоуправление, образованието, културата, здравната защита, туризма,

- Крайграничните общини в трите страии, по-точпо средите край гра
ниците останаха без хора. Една от целите па Еврорегиоиа е хората да се 
завърнат в тези места. Затова ще се създават условия за развитието им, 
главно посредством международни донации, каза председателят на ОС 
Слободии Попович.

В назградататоалетни, 
училището в Трънски Одоровци 
отделен проект предвижда

Пред участниците в донор
ската конференция ” Натура 
балканика” и общината пред
ставиха 16 проекта. Между 
един е за създаване на Фонд за 
устойчиво развитие на селата, 
от който срещу ипотека да се 
дават кредити от две до пет

какски домакинства 
имат само 352. От 42 училища природата ида се запази 

същевременно да се отхвърли 
негативната картина за селата. 
Подновен е проектът, с който

тях
сега работят само пет, а пито 
един дом на културата 
ползва и почти всички са пред 
рухване. Лекар прави обиколка

не се стопанството и нр.

общината преди година канди
датства за набавка на микробус 

в Смиловци, сза училището 
който децата от околните села 
да се придвижват до училището.

Като' представи 
тези проекти пред участниците, 
Сергей Иванов между другото 
каза, че при организирането на 
донорската конференция ” не 

имали амбиции, че тя ще 
наши проблеми.

Вземайки думата като човек, който никога не 
занимавал с нещо друго освен със селското стопанство,

Гл°дГЛГ^^^
сГяГи:еф:орГоГх:диГисно°дърГвГов:амсГзГи”бо;ии

за война. Селата ни са стари, механизацията, която 
имаме също. А със стари неща нищо не става .

се е

Ни въпроса иа Стоян-ш Димитров от Стрсзимировци кога и как ще сс 
реши висящият проблем за превоза па жителите на Клнсурски край, пред
седателят на ОС каза: ” Ще последва конкурс, а след това и обществен тръг 
за всички рейсови линии па територията па общината. Тъй като едпи са 
рентабилни, а други ис са, щс водим сметка сдии заинтсрссираи превозвач 
например да поеме една рентабилна и една нерентабилна линия.”

част от

всичките

сме
но еднн път седмично само на 12 хиляди ДМ. Представен 
села” до 16 села не съществува проект за даване на натурални 
никакво превозно средство. С кредити (породили крави овце,

сигнал не са пок- пчели), кредити за селск
топански обекти. Представени 
са проекти за водоснабдяване, 
за строеж на пътища до всички 
села

е и 40 дииара. Иа заседанието беше подчертано, че по-голямареши всички 
Но с това

ина
подсигурените по тоя начин пари ще се ползват за развитие на туризма, но 

щс е съотношението между туризма и общинската хазна ще
се опитваме да

за това какво 
последва допълнително решение.

започнем решаването им и да 
начин как най-добренамерим 

да използваме нашите потен- 
От вас очакваме да

телевизионен 
рити 80% от територията на 
общината.

При всичко това общината се 
тези

За развитието на туризма на Власипа идват по-добър период, по се 
налага не само да сс изграждат туристически и други обекти, по да се 
решават и различни комунални проблеми. В това отношение отборницитс 

па отпадъчните води, а се очаква наскоро да
циали.
кажете на п
място, някоя добра дума за нас .

Участниците в донорската

някого, на някое
□риеха проект за регулиране 
приемат и генерален градоустройствен план за Власипа.

(общо 129 км пътища; с 
проект общината канди- 

на донорската кон- 
Букурещ). Интере-

решавастарае да
проблеми, изтъкна Давитков и

7 % от общинския датства и
ТОЗИ изменено решение за работнотоОтборницитс приеха и ново, 

време на госгилиичарскнте обекти в общината. Според него в летния сезон 
тс ще работят от 6 до 1 часа след полунощ, т.с. до 2 по време на държавии 
и верски празници и през уикснд(пстък и събота). Новоприетото решение 
ги задължава през зимния сезон да работят от 6 до 24, относно до 1 часа 

на държавни и верски празници. Новото решение последва 
гостилничари поискали работното време в дискотеките

т.е.конференция посетиха между 
другото основното училище в 
Смиловци, 
манастир и някои села в Бу-

посочи, че 
бюджет са
подтикване на селското стопан 
ство, но поради недостатъчния 
прилив на средства в бюджета и

реализира. За инфрас- на 
груктурата в селските местни увеличаване 
общности са предвидени 2,5% 
от бюжета, но поради недостиг здравеопазването

за ференция 
- сен е и проектът за сформиране 

кооперации на малинари и 
създаване на средства за подтик 

малинарството, т. е.
на площите под

впредвидени
Погановския

на
рела. през уикенда и 

след като частни
да ие бъде както досега до 3 часа, понеже „ие изпълняват условия да 
работят като дискотеки или нощни клубове - обслужват питиета, както и 
кафенетата, но нямат забава и програми .

А.Т.това не се
областтаВ намалини.

бе пред-
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ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДСС ЗА 
РЕШЕНИЕТО НА ДОС

О
БРАНИСЛАВ

ИВКОВИЧ:ТРИМА РЕПУБЛИКАНСКИ ДЕПУТАТИ 
ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСТОИ 

РАЗВРЪЗКА 
В СПС

НЕЩАТА ВЪРВЯТ 

НАКЪДЕТО НЕ ТРЯБВАДСС НЕ ПРИЗНАВА 

РЕШЕНИЕТО НА ДОС са взимали 
когато не са

Лъжа е, че депутатите 
дните,

заседания на Парламента1 *Маршичанин: 
командировъчни 
присъствали на

* Донка Банович: "Комуналац" е образцов пример 
когато в него се вплете поли-

♦Извънредиият конгрес 
ще се проведе към сре
дата на юни, защото са 

всички стату-

пари за
Vкакво става с предприятие, 

тиката"
Отнемането „н десет мннднтн на която и да било партня е 

което п дадения случай прилича на ”м1ншпрсврат . Гоиа с еьншостта 
ДСС относно решението па Прсдседатсл- 

50 депутати, 23-ма от които са

налице 
тарни условияски премиер докато бил депутат 

много често отсъстпал от сесиите 
па парламента.

Отговаряйки на журнал
истическия вч.прос застъпва ли се 
ДСС за връщането на за 
1юдд'ьржанс на граничния преход 
”Градина”, председателката 
ОО на ДСС в Димитровград 
Донка Пановпч даде положителен 
отговор. Тя каза, 
димитровградският 
налац” представлява образцов 
пример какво става с едно пред
приятие, когато в неговата работа 
се вплете политиката.”

И края па миналата седмица 
трима пародии представители на 
ДСС в парламента па Р Сърбия 
пребиваваха в Димитровград, за 
да информират членовете на 
димитровградската организация 
па ДСС и местните журналисти,

нана най-новата реакция 
ството па ДОС за санкционирането на 
от партията па Кощупнца.

Доскорошният функционер на 
Ьрапислав ИвковичСПС

съобщи, че до Главния отбор паДСС Драган Маршичашш и Зоран Шами 
на тази партия да

наПодпредседателите
......... .. за решението ни Председателството

у71раII^I|'тсI^ИIIIТсI,ст!петн',,Ина^начеIII^Кот,републиканското правителство.
евентуалното прилагане на решението на |П,ко-

комитет на

тази партия е отправен иск за 
свикване па извънреден конгрес, 
подписан от 68, от общото 189 
общински отбора.

че ДСС не признава решението па 
ДОС да

на
председателството па 
смени 50 републикански депутати 
(23 от тях са от редиците па ДСС),

Те предупредиха, че
подстпото па ДОС и ет.гласяпанс на Административния

с отнемането на мандатите, ще означава не само
бешекойтоИвкович,че

Народната скупщина 
политическо, но и правно насилие.

изключен под претекс, че се они- 
иаправи разкол в СПС,

”Кому-конто най-често отсъстват от 
сесиите на парламента.

”Ако Административният от
бор па Скупщината на I* Сьрбня 
приеме решението па Предсе
дателството на ДОС, ДСС ще се 
оттегли от скупщината”, каза па 
пресконференцията, 
рапа в помещенията на ДСС в 
Димитровград Влада Добросн- 
новпч, едни от депутатите, конто 
ще бъдат заменени.

тал да
съобщи, че са налице всички ус-въвсжданс на такива нравила на- Ма практика това ознцчава 

играта, според които всичко е допустимо. Някому може да хрумне и 
това, че най-добре ще е изобщо да няма Скупщина, каза Шами и дооави, 
че най-меко казано неморално е да се отнемат мандатите па депутатите 
па ДСС, която па коалицията даде, и душата, и името на своя прсдсс-

лопия за провеждане па извънре
ден конгрес и че това ще стане 
към средата на юни, без оглед на 
становището на партийната цен-За димитровградската органи

зация на ДСС депутатът Слобо-
трала.

Ако лидерите на СПС не сви
кат извънреден конгрес и така 
пренебрегнат разпоредбите на 
Устава на партията, според които 
извънреден конгрес се свиква по 
искане на поне една трета от 
общинските отбори, конгресът 
нщ се свика от Организационния 
отбор, който се 
академик Михайло Маркович, 
подчерта Ивкович.

дател.организа ции Аджич между другото каза: 
” Става дума за ОО, в който 
членуват предимно млади и обра- 

отлнчно

Маршичашш подчерта, че приказките за това, че депутатите уж са 
аиднровъчни и когато не са присъствали на заседаниятаси взимали КОМ: 

са ”очевидна лъжа”.
Предложението па лидера па ГСС Горан Свнланович за усмирява- 

па страстите” в ДОС, след последното решение нс неговото Прсд-

зовани хора, конто 
тълкуват програмата на ДСС. В 
Димитровград те не приеха да 
участват във властта само заради 
властта, като но тоя начин - 
показаха, че Се застъпват за 
изграждането и популяризира
нето па истинските стойности на 
демокрацията.”

Председателството на ДОС 
той оцеин като сьврсмснсн 
политбюро, 
решение за замяна на депутатите 
каза, че е нелегално, че пред
ставлява юридическо насилие и 
че води кз.м задз.нспа улица.

Депутатът Петър Цветкович 
каза, че настоящият рспублнкан-

исто
седатслство, е зак ъсняло, смятат в ДСС.

за неговотоа - Добре би било остатъкът от ДОС да се договори ще устои ли върху 
решението си от миналия петък и да реши какво всъщност е 
становището на ДОС , подчерта Драган Маршичаиин.

- Аз се надявам, че достатъчно скоро ще имаме избори, докато 
нещата не отидат, там, къдсто не трябва, добави другият подпредсе
дател на ДСС Зоран Шами.

оглавява от

Б. Д.

МИРКО
МАРЯНОВИЧ:

ОТЗВУК дорова, навярно споменавате възможните манипулации със самоо
пределянето или несамоопрсдслянсто на хората в общините с 
етническо българско население, но не се обявявате категорично 
срещу предоставената възможност иа хората от малцинството да се 
декларират като сърби, югославяни, шопи, шумадинци, иишлии и да 
дават комични и абсурдни отговори. Във връзка с това е имало неред
ности при преброяването в нашата община, имало е подвеждащи 
намеци по отношение иа етническата принадлежност и майчиния 
език. Етническата принадлежност не бива да се смесва с граждан
ството, пито с държавата, в която лицето живее постоянно. Майчин 
(роден) език на лицето, принадлежащо към малцинството, в буква
лен и широк смисъл на думата може да бъде местният диалект като 
разновидност на общонародния език, но не може да бъде сръбският 
език. Диалектът (местния говор) принадлежи към определен на
ционален език, а нашият местен говор е диалект на българския език 
и по произход, и по граматичен строеж.

Ивкович се 
отклонява отЗАЩИТНИЧКАТА 

И МАЛЦИНСТВОТО програмата
на партията

Забележките в писмото па Хелзинкския комитет за защита пра
вата на 6'ългарпте в Югославия до Съюзния статистически институт 
и до Конституционния съд на СРИ) във връзка с проведеното през 
април преброяване на населението основно се състоят в следното: 
формулярите са само на сръбски език, няма гаранция за секрет
ността на преброителните данни, жените са дискримипирапи по 
отношение па семейното им положение и моминското им презиме.

Тези забележки впрочем се посочват и в статията на прсдседател- 
ХК Здснка Тодорова ” Преброяването в Сърбия - поставено 

йод съмнение” във в. "Демокрация” от 24 април т. г. Тодорова 
посочва колко са били българите в Югославия според преброяването 
от 1991 г., по не посочва причините за рязкото намаляване 
брой. Също така тя изтъква нарушения на разпоредби и принципи, 
които са от общ характер за Сърбия, но не касаят жизненоважни за

Изпълняващият длъжността
Социал-председател 

шггичсската партия на Сърбия 
Мнрко Марянович заяви на 
пресконференция във вторник,

на

че тази партия е единна, а че 
Браннслав Ивкович се отклонява 
от програмата на СПС.Накрая още нещо. Нима високомерното н пренебрежително 

управляващото мнозинство към отборника на ДСБЮ 
иа последната сесия па ОС ие е повод за реакция на Хелзинкския 
комитет? Нима циничната реплика на зам. председателя иа ОС за

ката па
отношение па - Това още повече укрепва ед

инството на нашата партия, 
подчерта Марянович н посочи, че 
СПС е най-силната политическа 
партия у нас, защото има най- 
много членове. Той каза, че на 
локално равнище социалистите 
отчитат най-голям успех.

- Народът видя накъде води 
всичко това, каза Марянович и 
прецени, че е необходимо да се 
направи социална програма, че 
републиканската 
покачила цената иа тока, газта п

комуналните услуги и че "по- 
хубаво се живееше но времето, 
когато имахме санкции”.

иа техния
вилнеещите пияни младежи, конто трошеха стъкла н дограма в Кул
турния център не беше връх на ароганцня и възхвала на дивотията, 
простотията и дсструкцнята и нима пашата нравозащитинчка 
трябваше да се огласи по този повод? Или пък къде е реагирането на 
ХК по въпроса за обучението и положението на българския език в 
училищата, -сакто и за състава па комисиите, в конто има лица, чисто 
негативно

малцинството въпроси, отнасящи се до запазването на неговата ст- 
нопрпнадлсжност. При това тя отклонява вниманието на неосве
домения български читател към проблемите във връзка с прео
доляването па кризата в Културния център.

Авторката на статията казва: "Самият факт, че Културният 
център и намиращите се в него медии бяха освободени чрез съдебна 
и полицейска намеса едва па 9 април т. г., дни преди приключване на 
преброяването, ни кара да се замислим обективни ли ще бъдат резул
татите от преброяването в Цариброд, тъй като българите там през 
цялото време нямаха медии, конто да ги нп(|юрмират за най- 
съществените неща, свързани с преброяването в общината.” Във

не

отношение към българския език е общоизвестно?
Всеки човек има правото па политически избор, 

качеството на правозащитния, който трябва да бъде коректив 
нередностите, породени от монопола на властта.

ИО НС и в
на

власт е
_ - Д-р Ангел Йосифов

председател на Общинския съвет на ДСБЮ в Цариброд на

врз>зка с цитираното ще кажем, че през посочения период местните 
медии постоянно и навременно информираха населението за пре- 
броявансто и за други актуални събития при затруднени, по-точно 
казано, ненормални обстоятелства за работа. Защото Съюзът 
граждани ” Цариброд”, който властва в

СОКОЛ И МИШКАпа
града целенасочено създаде 

разединение сред трудещите се в Културния център и сред граждан
ите. Но пашата

- Исках да ме питате
какво мисля за вестник ”Братс-гоо”, но отговоиа ми мйшкГ^Г ” б"Л° 1""’° Д“ Са Ти' °1дс ,Ю'МШ,К° с * 1 овора ми мишка, която ще се набута в атаката пшм >,кап
на този въпрос със сигурност НС бихте публикували, скня писък. дупката, щом чуе сокол
заяви в интервюто си за миналия брои председателят 
иа Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в 
Димитровград г-н Емил Соколов. И остана жив!

нравозащитинчка, вместо да уемпрява страстите в 
качеството си па председател на Хелзинкския комитет, пристрастено 
застана па страната на властващите, постоянно разпалвайки огъня 

напрежението. Вместо да осъди присъствието в такт,в брои на 
поделението за бързо реагиране, тя оправдава намесата. В Цариброд 
пито е имало бунт, пито метеж, пито масови безредици, за да има 
засилено полицейско присъствие. Нима силовото

Изтръпнахме г-н Соколов заради Вае. Първо, 
защото пропуснахте предложения Ви шанс да се 
доизкажете и разбира се е факти да подкрепите 

какво мислите за в "Братство”, след като седмина 
изтръпнахме от ду- шш дое преди това, отказахте 

пи настръхнаха и трънки плъзнаха кмета па Димитровград и да се

на

Признаваме си, г-н Соколов, всички пие в редак
цията па вестник "Братство” 
мите Ви, коситеприсъствие и него- 

върху народа не
да сс срещнем при 

погледнем очи в очи. 
сегашната си позиция се 

заплаиштс н да сложите 
върху една медия, която повече от четири

вото емоционално-психологично въздействие 
оказаха негативен е<|>скт върху преброяването? по гръбнаците ни. Изтръпнахме н дословно публику- И 

вахме казаната от Вас "велика мисъл”. пг
второ, защото от

Като партия, отстояваща опитвате с недомлъвки да 
лапите си

националните права на българите в 
Югославия, ДСБЮ се интересува от начина, по който сс попълва 
графата ”национална и етническа принадлежност”. Вие, г-жа То-

Но да се разберем, краката ш! отпаднаха не от
страх за_вестника, за редакцията или за личната си Десетилетия служи иа българите не само в 
съдоа. Защото вестник "Братство” отдавна пре- Димитровград, но и в цяла Югославия. Уплашихме 
етапа да върти послушно опашката си се от неразбирането Ви какви 

повече ще се засилват през третото хилядолетие.
пред голем- ветрове духат и още



ШтШ&
31 май 2002

ОБСТАНОВКАТА В КОБОС СЕ УСЛОЖНЯВА
О

ТРЕВОЖНАТА ДИМИТРОВГРАДСКА СТА
ТИСТИКА

ПОВЕЧЕ ОТ 5 ЗАПЛАТИ 
ЗА АПРИЛСКАТА 

КОШНИЦА!?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ
• <^г=с ~ з— - —•«сериозно

кога “ к;|к ■ >' ■«« « ■•«е стабилизира,ю. Около 400 коТмГ^ г^ “ див1,"«"""”. По този пачии, се
|.оо„„о„,м, които „е са „олучаоали заплата от началото от имушс™„то °"а1',ост с "зложеиа голяма част 

, одипла, открито исдоаолстнат. От време на време матсонал.... ’ К°СТ° ''°ЖС Д“ сс "РеД"3“"ка тежки

. се реализират е около 50 на сто. , КОЬОС, където през януари работниците
Преди седмица ръководството на компанията „ред- маот‘,',зоб , п и"’ Т* “"РШ' "СТ,,РМ- » "Р« февруари „ 

орис коптраудар”, като предупреди работницнте че шп, ° ‘7??°™*°’ "Роазводез вото протича 
съществува вз.зможиост те да загубят набитата е, п оормалво. Някои от работниците вече са „риели
предупреждения,.......... одиисанп от Гзна.л,нунция "ГГ^Т  ̂Т<™Т’ Н-УДовите им договор,,
длъжността генерален директор „а ЮМКО Владнмнн Ла °ЪДаТ “|Чл"Р“"и, ть„ като такива те...

ви I, между дру, ото се казва, че причина за увол
нението може да б ъде това, ”че от 21 „ай т.г. като 
прекратява работата орг.....,з„рат...... зовеждат стачка’ в

па

Според официалните 
бителската кошница за

статистически данни потре- 
г едно четиричленно домакинство

в Сърбия за април е струвала 10 898 динара. Според 
статистическите данни за миналия месец, заплатите в 
Димитровградска община отново са били най-ниските в 
републиката - едва 2070 динара (без малко 70 ДМ). А 
това е със 7,6 пъти по-малко от най-високата средна 
заплата в община Беочин, която там възлиза на 15 728 
динара (или 524,2 ДМ). Така излиза, че за потребител
ската кошница за едно четиричленно домакинство 
Димитровград трябва да работят пет души.

Според статистиката с най-ниски заплати в републи
ката още са Търговище, Свърльиг, Лебане... Но 
пак

нямат.

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКИ БОР Е ИЗБРАН НОВ ДИРЕКТОР В

С. ЙОРДАНОВ СЕДНА В 

НАЖЕЖЕНОТО КРЕСЛО
те все

имат повече от три хиляди динара на зает.
А.Т.

I на**неплатена почивк с^пп ^17 М“ите пРе"и ««етина дни, все още не работят и Ще са

| възстанови и ^“^робо^^:^^" " - » "СВОБОДА" ПАК НЕ РАБОТИ И ЗАГУБИ ОЩЕ 
ЕДИН ПАРТНЬОР

Членовете ни Унриинтслкия съвет общественото 
предприятие за обработка па дърво ”Бор” в Боснлс- 
град избраха Симеон Йо

юни. Работят само тези в администрацията, а предприе
мам мерки наскоро с група работници да започнем да 
възстановяваме производството, казва Йорданов. В 
момента, пояснява топ, не е известно е какъв теми ще го 

спряха направим, понеже вее още не сме па ясно как ще под- 
„реди две седмици поради неизплатени енгуряваме дървесина. Нямаме шгго дървесина

ГтГщ^мщг“":0 "С ,,,,бОТ"■ 31Ш-,1,Та “ - <" “Р" за „„банката й, а „ък „е е изасст.щ !, дал.пщкрай
октомври минала ги .«дина, „о „овечето от 127-те сегашните ще намерим пони делоан „артньорн. 
работници, кол кого гн „ма в „редирнятието, взели кре- I! нредирнятието „се още работи комисия за „„зер- 
г "иЧК" "а сто""осг ит окол“ 16 000 Динара. Някои таризираие, сформираш. от стрина на директора, за да 

ооаче нс сс ет>гласилн е такава компенсация и си търсят ее узяае е какво разполага фирмата „ колкаан са 
нари I е. Оолшаншиа върху заработкитс били платени дълговете й.‘ 
до края па март, но няма пари за заплатите.

-Всички работници са па неплатена почивка до 17

ГЕРМАНЦИТЕ 

"ИЗБЯГАХА" В УБ 

И Г. МИЛАНОВАЦ

рданон, дипломиран юрист п 
'Изградил”, за директор на 

работниците,
досегашен секретар па 
предприятието. Но 
машините

които
IIII ТО

вати п
* Работниците могат да кажат на директора каквото си 
искат, а директорът просто трябва да ги моли да работят, 
казва челният човек на фирмата Тодор Георгиев.

През миналата седмица по-голяма част от работниците в конфекция 
"Свобода” недоволни от заплатите си, пак своеволно прекъснаха произ
водствения процес н но тоя начин май н окончателно развалиха договора, 
който предприятието нма с германския работодател - фирмата ” Валкср”.

В.Б.

СЛЕД ГЛАСУВАНОТО НЕДОВЕРИЕ НА СКУПЩИНАТА В БОСИЛЕГРАД
СКИ АВТОТРАНСПОРТ

РЕФЕРЕНДУМ НА 7 ЮНИ
Работниците в "Автотранспорт” в Босилеград на 7 

юни ще 
Скупщина
Решението за провеждане па референдума е резултат от Проблемите във фирмата, в която има ок 
становището па работниците, конто гласуваха не- работника, изобщо не са нови. Никаква новина п 
доверие на досегашния състав на управителния орган, гласуваното недоверие на най-висшия управите 
Работещите всъщност смятат, че управителните органи гап, пито пък очакваното сс гласуване на нов 
във фирмата не дсйстпат но начин, който да помогне тя понеже същият сценарий бе използван и м 
да се избави от сполетялата я криза. година. Разликата от преди е само тази.

Работниците са недоволни не само от работата на дълговете сс оценяват на няколко милиона дпн 
Скупщината, но и па Управителния си съвет. Те обаче в момента проблемите са изострени ”докрай”, 
настояват всичко да мине но предвидения от закона ред

- да изберат нови членове на Скупщината, к< 
гласуват на референдум нов състав на късно да гласува недоверие на сегашния състав 
па предприятието, наброяваща 11 души. да избере нов.

СЛЕД МНОГО ОТСРОЧВАНИЯ

ОТ 3 ЮНИ ОБЩА 
СТАЧКАВ 

КОМУНАЛАЦ

По повод насрочената стачка и във вр 
изявленията но този повод, па някои 061 
ръководители издаваме следното съобщение:

Изхождайки от непоносимото повече,месечно 
нсизнлащаис на заплати, както и нерешаваие на 
статуса иа”Комуналац” на граничния преход, мноз- 
инство от работниците в ”Комуналац” се определи 
за стачка. Зад решението за стачката се намира зас
трашената сгзистсиция и бъдещето на работниците, 
а не прикринапс на "финансови будалащинн” и мал- 
верзации на предишното ръководство, вито пък нас
лоявания фирмата да сс раздели.

Напротив, по-принцип поддържаме разкриването 
на нередности, независимо от кое ръководство са 
направени, разбира се от страна 
служби. На каквото н да е разделяне па фирмата, 
независимо от къде и от кого е ииицирано, кате
горично се противопоставяме.

Към общинското ръкоподство нс отправяме нн-

Какво ще бъде със " Свобода!' ?
Германците пренесоха производствените си материали в заводите 

"Ублянка” от Уб и ”7 юли” от Горни Мплановац. Само част от матери
алите (тези, които са вън фазата на изработване) останаха в "Свобода”.

Ид генерален директор на фирмата Тодор Георгиев заяви, че па работ
ниците сега остава сами да решават проблема с нзнамиранс на работа, т.е. 
намиране на нови партньори. ”Ако искат иска да сменят и настоящото 
ръководство па фирмата, няма проблем. Във фабриката е налице тотална 
нсдисциплина. Работниците могат да кажат на директора каквото си искат, 
а директора просто трябва да ги моли да работят”, каза Георгиев.

Според него, "Свобода” може да излезе от кризата само с работа, с 
увеличение на производителността на труда, с дисциплина и зачитане на 
сключените договори. Всичко това в момента липсва.

Конфекцията досега въобще не е уважила сроковотс за завръшванс на 
договорените работи с германския партньор.

Според информациите, до които стигна ” Братство”, иа други фирми в 
страната "Валкср” плаща повече за извършване па сьщи работи, но е 
факт н това, че в тях (като например в "Клуз”, където средната заплата е 
около 8 хиляди динара) зачитат сроковете и осъществяват предвидените 
норми.

Какво ще станс сьс ” Свобода” след поредното прекъсване на производ
ствения процес от страна на работните в настоящия момент е въпрос с 
крайно неизвестен отговор. Какво ще бъде с над 500-те работещи в тази 
конфекция е отделен въпрос.

Хора извън този завод имат впечатление, че той сякаш е отишъл в 
тъч”. Сам по себе си сс поставя н въпрос дали занапред ще сс появи някой 
субект, благоволен да помогне на "Свобода”, ако вече сс знае, че хората 

фабриката (не всички, разбира се) просто нс искат да помогнат сами на

т.е.

Проблемите в явното предприятие “Комунални”, 
всичко с отнемането на таксата запредизвикани преди ? „

ползване на базата иа граничния преход Градина , ще 
кул,минират с дълго 
работещите в това предприятие.

Имсно, след проведената преди почти един месец
ма ше

ста чка иаоповестяваната

предупредителна стачка (частична блокада на 
тралного шосе), работниците няколко пъти отсрочваха 
стачката си, за да дадат възможност па ”общииарите 
да намерят изход от задънената улица, в която фир.м

таксата. Тъй като

па съответните

а га
се намери след отнемането на
решение все още не е намерено и май е въпрос то да 
бъде намерено в близко бъдеще. Изпълнителният от
бор па синдиката п ” Комуналац” реши от 3 юни да 
започне ефективна стачка, за което чрез подписи ес 
определиха новечето от работниците. Вече са опре
делени исковете, конто са отправени към работодателя, 

директора иа фирмата. Става дума за не
платените заплати за март и април, като при тона сс 
търси зачитане на горната граница предвидена с 
Постановление на Правителството. Понеже проблемът ли то„а> ,,с взетото решение за забрана от страна на 
с таксата все още не е решен, иа общинското ръковод- Изпълнителния отбор е невалидно?! 

до 30 май да се определи дали ще 
"Комуналац” сам да си намира начин за 

сьс Закона за стачни

какви ултиматуми, а просто очаквахме до посочения 
срок с договор реши проблема, за да не се стигне до 
стачка. Ако Изпълнителният отбор на ОС на засе- 

2001 г., е взел решение надопие ч>т 24 декември
"Комуналац” да се забрани да участва в решаването 
иа проблема с таксата па граничния преход, нс 
виждаме защо сега Общинската скупщина трябва да 
се изяснява за премахването иа тази забрана. Значи

г.е. към

В Димитровград, 27 май 2002г.ство е даден срок 
позволи или не
неговото решаваис.В унисон 
действия необходимият минимум работа що бьде 

че поне водоснабдяването

във
себе си.

Препирните от типа дали е по-възрастно яйцето или кокошката,
това да се взимат парите или

Сьбщението е подписано от петчления 
стачен комитет и е доставено на РТВ 

"Цариброд”, Радио Ниш и на "Братство"
дали първо трябва да сс работи, а след 
обратно, като чс ли доведоха ” Свобода до ръба на пропастта.

поддьржап, което означава, 
и изкарването на боклука ще бъдат редовни.

Б. Д.А.Т.
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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЗВОНСКОТО ОУ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ФИЗИЦИ МЕЖДУ 

НАЙ-ДОБРИТЕ ви
Първите лъчи па просветата 

село Звопци още презОбикновено се дава голяма гласност на публичните изяви на 
учениците... Когато например става дума за рецитатори (гьй като 
те винаги се представят пред публика) винаги изявите нм се пуб
ликуват във всички медии. За сметка па това обаче изявите па 
ученици ,които се състезават по математика, физика, химия, 
почти пе стигат до вестниците и до обществеността изобщо. Може 
би това е така, защото тези състезания се провеждат само пред 
погледите па комисии. Но това пе означава, че тяхното участие в 
тези изяви е по-незпачнтелно. Напротив.

огряват
по литвалия век, по-точпо през 
1860 година. В онова далечно 
минало, когато голяма част от 
балканския полуостров тъмнее 
под турско иго и когато за раз
витие на просветата 
краища дори пе е ставало и дума 
в едпа малка къща на десния 
бряг па Благьпшица, в Звопци 
се открива училище. Тук то е 

чак до ос-

III
III Ш

II МНОГО I
даI тамаИЯШ ришШШ.

и*? Ш
просъществувало 
нобождеписто, когато изчезва в 

сполетяло този
Вщ ' шнаводнението, 

кран.
училището в село Звопци е |Цр 

сг11адите, и |||||

Оттогава до ;щес,
Ж

променяло и 
учителите, а някога е същестпу- 
вала и прогимназия.

През

на КИЦБабушпица. Предстаръ
своята история 0Т имеТо па домакините, ди- Цариород ,

в Звопци е ректор ьт па ОУ ” Братство” г- учениците и преподавателите 
името си. Д ълго жа етапа Игнятова благодари книги, учебници и учебни 

е носело името па па псички участници в про- гала.
па всички

ителите
наподариха

училището 
променило и 
време то
великия български 
революционер Христо Ботев и 
оттогава 20 май се чества като

пома-

Б. Лазарови грамота, както ипоет
гости.

Деп па училището, понеже тази 
дата се смята от някои за ден на 
гибелта па Христо Ботев.

Именно по този повод, на 20 
май т.г. в зпонското училище 
” Братство” бе подготвена кул
турно-художествена програма. 
В нея взеха участие членовете 
па хора към училището, както и 
членовете 
драматична и декламаторска 
секция. Включиха се и техни

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ МАТУРАНТИ БЕЗ 
СЛАБИ БЕЛЕЖКИ

Неотдавна п гр. Аранджеловац се проведе републиканско 
съревнование по физика, в което взеха участие Марина Тодорова 
и Мирослав Давитков, второкласници от димитровградската гим
назии. За да стигнат до републиканско ниво, Марина и Мирослав 
са минали през предварителните състезания - най—папред на 
общинско равнище, а след това и на окръжно в Пирот. Наистина 
те пе са се върнали като победители от републиканското съревно
вание, макар че на Марина е не й е достигала само една точка за 
съюзното класиране. Но трябва да се изтъкне нещо друго, подчер
тава професорът им по физика г-н Радко Малчев. А това е, че сред 
участниците в съревнованията по физика има предимно ученици 
от математическите гимназии. Всеизвестно е, че в тези гимназии 
физика се изучава по четири часа седмично. Димитровградската 
гимназия е от облицообразователеп вид и тук физиката се изучава 
два часа седмично. Това обаче изобщо не пречи на самочувствието 
на учениците които достойно се състезават с онези участници, 

от математическите гимназии. Затова технтс

АСЕН ВЕЛИЧКОВ Е 
НАЙ-ДОБРИЯТ ВЪВ 

ВИПУСКАучилищнатапа

За четвъртокласниците в димитровградската гим
назия учебната година завърши и вече са поделени и 
свидетелствата. От общо 66 матуранти с отличеи успех 
гимназията са завършили 33, много добри са 13 
ученици. С добър успех са 16, а с двойка средното си 
образование завършават само четирима четвъртоклас
ници.

За най-добър ученик в тази генерация четвъртоклас
ници е провъзгласен Асен Величков.

съученици подведомствените 
училища в селата Ясенов дел, 

Ракита иПресека,
Нашушковица. Като гости 
участваха членовете на фолк- 
орння ансамбъл към основното 
училище ”Моша Пияде” от 
Димитровград, 
членовете на танцовата форма-

които идват
постижения са на такова високо пиво, с което се класираха за
по-нататъшно участие. Несъмнено топа е успех и на техния препо
давател г-н Радко Малчев. икакто

А.Т. ция към основното училище 
” Деспот Стефан Лазаревич” от

А.Т.

"СВЕТЕНА ВОДА"
ДИМИТРОВГРАД

,ЗД| МОЖЕ ЛИ ВОДАТА ЗА 

СТАЦИОНАРА ДА Е 

ПО-ЕВТИНА?
Неотдавна той се срещна на директора на Изхождайки от това Изпълнителният отбор 

Медицинския център от Пирот д—р Александър при Общинската скупщина на първото си засс- 
Чирнч и общинското ръководство. На срещата, дание след 
на която бяха обсъдени

срещата с представителите на 
някои проблеми Медицинския център, препоръча на ”Кому- 

свързапи с работата на стационара (или болни- палац” да уважи техния иск във връзка с цената 
цата както казват ) в Димитровград, присъства и на водата. Окончателно решение трябва да 
управителят на Здравпня дом в Димитровград д- вземе Управителния отбор на 
р Милан Йовичнч. приятие.

Една от главните теми на срещата бе цената на От извеело време в Здравния дом в 
изразходваната вода, в стационара. Според ду- Димитровград не идват лекари специалисти от 
мите на директора цените на комуналните услуги, Пирот, което го правиха по един път седмично, 
които Медицинският център плаща за стацнои- Това бе причина да се разнася слух, че 
ара в Димитровград, са няколко пъти по-високи стационарът ще бъде закрит. По този повод ди- 
от тези в Пирот. Докато цената на един кубик ректора на Медицинския център заяви, че нсид- 
вода в Пирот е осем динара, в Баоупшица 27,7, в ването па специалистите е поради простата 
Димитровград за кубик пода те плащат по 34 ди- причина, че новите законови разпоредби не дават 
нара. Всъщност проолемът е в това, че в възможпосг да се плаща идването на специалис- 
Димнтровград за стационара важи тарифата за тате. Друга причина пяма. Той опроверга и 
промишлени ооекти, а в Пирот не. А знае се, че слуховете за закриване на стационара, 
цената за промишлени обекта е няколко пъта

явното пред-

Жителите на село Градинье 
Димитровградска община, които имат собствен водопровод. Во
дата е ”хваната” от извора, до възобновения манастир ” Св. Спас” 
в Горпо Градинье, срещу развалините па някогашното училище.

До манастира и днес има чешма, построена по турско време. 
Градипчали и ремонтираха така че се ползва и като водопой, за 
добитъка.

са сред седемте села в

На няколко кра от тази чешма има още едпо малко изворче, 
чиято вода според преданието е ” светеца” и има лечебни свойства, 
особено за очите. Винаги по дъното на кладенчето има монети като

подчерта, че ако се стигне до разделяне на 
здравеопазването в окръга въз основа на зак- 
оновн разпоредби, то стационара няма да бъде 

здравеопазването, Медицинският център нас- закрит, поне не от Медицинския център, а 
тоява Управителния отбор на 'Кпмуналац” да съдбата му ще мипе в ръцете на общината, 
се съобрази с това и към стационара да приложи С ъщото би се случило и със стационара в 
цената на питейната вода, която е за гражданите, Бабушница. 
т.с. от 10 динара, за едни кубически метър.

оставяни от хората ползвали водата.
Благодарение на градипчанина Ратко Петров, конто от десет

ина години рабои в Швеция, тези дни малкото кладенче е капти
рано, оградено и покрито, за да не могат животни да го замърсяват. 
За целта Ратко Петров даде около 500 ДМ. Предстои още да се 
направи похлупак.

по-висока от тази за населението. Като има 
предвид материално-финансовото положение на

А.Т.
А.Т.
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в БОСИЛЕГРАД БЯХА ОТБЕЛЯЗАНИ КРЪГЛИТЕ 

годИШ„ИН„нНЛ ДЕТСКОТО и нл ™™НОТо

СПЕКТАКЪЛ ЗА 

ЮБИЛЕИТЕ НА ’ * 

"ДРУГАРЧЕ" И "МОСТ"I '=»»ДЕЯв|ЯВяЕ2*-
По повод 40-годишнината на детското списание "Другарче” и 35 

списание Мост Ш -годишнината на
.......... . , 8 киносалона на Култтурния център в Босилеград в понеделник

рта беше организирана кутурно-художествена програма. Организатори на 
тържеството, в което участваха видни културни деятели и литературни творци от 
нашето малцинство, бяха издателство "Братство" и Центърът за култура, а пок
ровител - Оощинската скупщина в Босилеград.

Пред събралите се любители на поезията и белетристиката се представиха авто
рите Миле Николов Присойски, Милорад Геров, Милка Христова Станоевич, Радко 
Стоянчов, Арсо Тодоров, Мила Басов, младата босилеградска поетеса Наташа Кон
стантинова, творещите ученици от основното училище и гимназията, както и 
членовете па декламаторските секции към двете училища. Най-дълги и наистина от 
сърце аплодисменти получи най-малкият декламатор, първокласникът Драган 
Божилов, за безупречното, изпълнение на Ботевия ” Хаджи Димитър”.

За юбилея на " Другарче” и извървения през отминалите четири десетилетия път 
говори главният редактор Денко Рангелов.

- Детето трябва да се уважава от всички, а всеки, който работи за децата - той и 
самият трябва да се чувства като дете, подчерта Рангелов и добави,
Душко Радович е основният девиз в редакцията на ”Другарче”. Той добави, че 
всички афирмирали се досега литературни творци сред нашите сънародници в 
Югославия са направили първите си творчески опити именно на страниците на 
„Другарче”, за да продължат да печатат произведенията си и на страниците на 
”Мост”. Поради това й

че тази мисъл на

двете списания представляват един своеобразен вид
огледало на духа на българското малцинство в Югославия, подчерта главният редак
тор на списанията Денко Рангелов.

- Повече от три десетилетия и половина списапието за литература, изкуство и
общестгвсни въпроси ”Мост” се старае да изпълнява достойно най-важната си 
задача - да стимулира и да афримира творческите сили сред сънародниците ни, каза
Ванче Богоев в обзора си върху юбилейната книжка на списанието.

Освен лични творби - стихове и проза на най-изтъкнатите творци, някои от които,
за жалост, вече не са с нас ( Стойне Янков и Детко Петров) в тази книжка са
поместени литературно-исторически и литературно-критически очерци за най-из
вестни съвременни автори не само в Югославия и България, но и в света, с което
”Мост” разкрива хоризонтите не само на читателите си, но и на своите сътрудници,
за да видят те какви височини вече са овладени и какво трябва да се направи за
евентуалното им догонване.

Културно-литературната програма се съпровождаше 
изпълниха младежкият рок-състав ”Нашинци” и народните певици - сестрите

от музикална, която

Снежана Тодорова и Светлана Миленова.
Публиката в изпълнената почти до последния стол зала се въодушеви и от 

изпълнението на Владимир Спасов, който на традиционния за Босилеградското
краище древен струнен инструмент кемане изсвири няколко народни хора.

Красимира Велинова
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ПРЕЗ ЮЛИ Т.Г. 

БОШКОВИЧ 
ЩЕ УЧАСТВА Ш 

НА ИЗЛОЖБА 1 
В ПИЗА 1

НОВА КНИГА НА 
ИВАН НИКОЛОВ

босилеградските и кюстендилски
ФОЛКЛОРИСТИ ГОСТУВАХА ВЪВ 

ВОйВОДИНА

КОННЕРГИ ВЪВ БОЙКА и 
НОВИ БАНОВЦИ

4

оV

ЛПрофесионалният 
димитровградски живописец ■ 
Браиисляв Баис Бошкопич ще Ц 
участва за втори пореден ггьт Щ

международното бианале Ц 
на миниатюрите, което през В 

ще бъде организп- ^
италианския

Ш
фолклорният ансамбъл и членовете на музикалната секция 

К1.Л1 Центъра за култура а Босилеград миналата седмица 
изнесоха концерти пъп Бойка .. Попи Банопцн пъп Воиподина. 
Заедно с босилеградчани пъп Вонподмна се представи и тан- 
цопият спстап "Пауталпя1 от Кюстендил. ЖлкЩШШш

излезе от 
пя И пя и 

"Българите
- последните

пе рея й ски зягоч е н и ц и".
Изданието е печатано от 
Софийска издателска къща. 

Иван Николов е известен

Неотда в ма
книгатапечат 

Николов 
Югославия

- пав

ЮЛИ Т.Г. градрамо в 
Пиза.

"Италианците ми изпра- 
от миняло-каталог тазгодишната изложба. Ще

ни 30-
тихапоег и журналист, предсе- 

филиала на КИЦ 
"Цариброд" п Босилеград и 
главен
стпейото босплеградско пе

ел исанис

покапа за участие па
спои малки тпорби", информира

актива си е записал
годишната и

дател па изпратя две 
год и ш и и ят ж и во п и сец,

няколко колективни
колективни изложби в страната.

и върху сътворяването

който досега в
изложби, организирани вредактор на едип- учястия в 

чужбина и много
В момента той е ангажиран 

п съседния Пирот.
нариодично

"Бюлетин". муралиСимволичното заглавие 
основната тема

Б. Д.
подсказва 
па книгата - положението 

българите п Югославия В ДИМИТРОВГРАД
СКАТА ГАЛЕРИЯ

КАРТИНА ОТ 
ПЛЕНЕРА 

СИЧЕВО 2001"

на
нарешениетослед

версайскмте миротворци от 
1919 г., както и перспек
тивите им през XX 
Авторът има за цел да 
разгледа положението на 
българското малцинство в 
Югославия, "за да се

Босилеградчани се представиха с. народни хора от Бос и ле- 
градско и Лескопашко, както п с народни песни от нашия край, 

кюстендилци изпълниха народни танци от различни
пек.

докато
краища на България.

О р гя 11 и зато рът
босплеградския Център за култура Любен Глигоров заяви, че 
участниците в концертите са изключително доволни както от 

организация на проявите, така и от сърдечното 
Бойка и Нови Байовци.

културно-художествената програма вна

оптималнинамерят Димитровградската 
събота бе

Вгосто- решения за нашето нор
мално развитие, паралелно 
и според изискванията на 
съвременния спят".

Книгата е разделена ма 
тематично

самата
приемство на жителите на

Гостуването на нашия танцов състав във 
продължение на културното сътрудничество между. 
Нови Банопцн и Босилеград, тъй като през април 
новобановчани гостуваха в нашия град.

галерия миналата 
открита изложба на картини, 

МИ”
Войводина е 

Бойка, 
войчани и

сътворени по време па
художественналогодшнния

пленер "Сичево 2001". Този път 
в пленера, който в страната ни 

за един от най— 
реномираните, понеже се ор
ганизира в продължение на 
почти 100 години, са участвали 
11 професионални художници о

Откривайки изложбата, димитровградската журналистка 
Зорпца Милева между другото каза: "Участнците в пленера по 
възможно най-добрия начин продължават приемствеността 
на идеите и вечния спомен на родоначалника на този пленер, 
както и на родоначалника на съвременната живопис в 
простори — нашата известна художничка Надежда Петрович".

глави,пет
свързани помежду см. В тях 
Николов чрез умел ис- 

анализ

К. В. се счита
торически 
проследява 
положението 
Малцинство 
различните периоди 
началото на двадесетте 
години на XX век, когато се 

държавата 
Югославия, през годините 
на Кралска и Федеративна 
Югославия до нейното

В КРАЯ НА ЮНИ В БОСИЛЕГРАД ипътя
на нашето 

през•>МЕЖАУНАРОАЕН 
ЕКОЛОГИЧЕН КЪМПИНГ

от

създа па тезиОт 28 юни в продължение па една седмица п Босилеград ще бъде 
организиран международен екологичен къмпинг, оповести предсе
дателят па Изпълнителния отбор па ОС Горан Стоянов. Очаква се 
на това п ърво такова начинание в общината да пристигнат деца и 
ученици от Югославия, България, Македония, а 
дойдат и техни колеги от Гърция и Албания.

- Организатор е тукашната Общинска скупщина, която очаква 
финансова помощ и съдействие от Балканския скологичсскп съюз, 
от екологични сдружения от България и Македония и от други 
донори, каза Стоянов, конто е дипломиран пнжинер но опазване на 
околната среда. Целта е, подчертава топ, децата да получат нови 
знания от областта на екологията. Те ще посетят тукашни терени, 
ще изучават флората н фауната н е помощта на възрастни ще 
изготвят проект за защита на природната и жизнената среда на 
Босилеград.

Организаторите оповестяват, че гостите участници в това 
начинание ще бъдат поместени в ученическото общежитие в 
Босилеград.

Б. Д.
разпадане през последното 
десетилетие на миналия 
век. В последната глава 
"Българското малцинство в 
XX век", изхождайки от 
съвременните

е възможно да

НАЙ -ТИХИЯТ 
КОМПЮТЪРсветовни

тенденции в решаването на 
нациопалките проблеми, 
Николов

Японската фирма "Нипои 
илектроник" произведе пер
сонален компютър, който 
изпуска само 20 децибела

предлага 
възможности за развитие 
на българите в Югославия. звук.

К. Велинова Първият персонален 
компютър, произведен поВ.Б.

• , г$з шаНИШАВСКИ
тровод 11 ч

1
ВПо повод донорската кон

ференция, а и като една вече 
установена традиция, на 24 
май в Димитровград се про
веде поредната среща на 
фолклори и ансамбли от Ди
митровград и градовете от 
съседна България.

Този път, освен домаки
ните се представиха и уча
стници от градовете Драго
ман, Годеч и Своге, както и

Габер Р България. Пра- Участншрппе в празненството дефилират по главната улица на 
зненството започна с. дефиле Анмнтровград
на участниците по главната
улица на града, което напомни за далечните години, когато тук по повод рождения ден на 
Тито, се провеждаха манифестации, в които участваха представители на почти всички 
малцинства в Сърбия. Празничното настроение, което участниците в манифестацията 
създадоха на сцената в двора на основното училище, беше малко помрачено от проливния 
дъжд, който се изля над Димитровград и принуди танцьорите и публиката да се преместят 
в залата на Центъра за култура.

тV

1 ■

Ш..^тттшттш,

от село

принципа "всичко в едно" с процесор "ТМ 5800", вече е във 
витрините в 
Ма1е"
сравнение с другите подобни компютри е в това, че е много 
по тих от тях.

Гова е така, защото "N00 Ма1е" няма вентилатори,пито 
съоръжения за зареждане. Твърдият диск и вентилато

рите се намират в отделна, добре изолирана кутия.

японските магазини. Уредът е назован "№е 
и работи на 900 мегахерца. Единствената разлика п

пък
А.Т.
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КЪМ ИНИЦИАТИВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАТИЦА НА БЪЛГАРИТЕ
В ЮГОСЛАВИЯ

КАТО МАТКАТА ПЧЕЛИТЕ, 

КАТО РЕКАТА ВОДИТЕ
„ ^!!имирагк'"<0 "" "“"рявителствг.па и е първа необходилгост

Сформираният

ГИМНАЗИСТИТЕ В БОЙНАТА 

АНТИФАШИСТКА СЪПРОТИВАнепартийна асоциация па сънародниците ни в Югославия

В изминалите броеве на в-к " Братство" с помощта на богат фак- 
тологичен материал бе разказано за възникването и дейността 
босилеградската пшназия.
Но нищо не беше споменато за участието па средношколската 
младеж в бойната антифашистка съпротива в Босилеградско, за 
участието па тази младеж в обновлението на Югославия и Сърбия, 
за участието па тази младеж в политическия и културно-просвет
ния. живот на околията,..

В следващите броеве на "Братство" би трябало да 
повече за- това, може би като поредшщ от материали.

Какъв с приносът па средношколската младеж за бойната антифаши
стка съпротива в Босилеградско?

През 1944 година в Босилеградско съществува силно антифашистко 
движение под влияние на редица партизански отряди: Кюстендилски, Тръ- 
нскн, Средорсчкн, Ирански, Църнотравски. •

В Босилеград съществува околийски комитет на Българската рабо
тническа партия (комунисти), начело с политическия секретар Крум Бай- 
тошев и секретаря Евстратн Илиев от Долна Любата, както и Работниче
ски младежки съюз.

В град Враня антифашистката съпротива се ръководи от Окръжния 
комитет на ЮКП, начело с политическия секретар Сланолюб Петронич - 
Джсра и ог Окръжния комитет на Революционната комунистическа мла
деж, начело с Александър Вндсновнч - Цалс.

Влиянието на това антифашистко революционно движение се възприе
ма 1гьрно от някои ученици в гимназията.

Първите гимназисти, които напускат училищната скамейка и минават в 
нелегалност, са Дими тър С. Димитров - Сугарсто, Атанас Харалампнсн - 
Правдата, Александър Т. Николов - Сашо и Петър Стоименов, всичките 
от Босилеград.

И май Инициативен 
комитет за създаване на Матица на бълга
рите в Югославия

на
принципи и норми ще заживеят на практика, 
зависи преди всичко от дееспособността и 
организираността

на

уточни графика за 
на основните 

на учредително 
асоциация (края на

на малцинствените иизготвяне на проектите етнически групи.
Въпреки неимоверно

документи и за свикване 
събрание на 6'ьдещата 
юни т.г.).

В условията па прехода към пълната

големия духовен 
капацитет и високото ниво на нросветеност, 
българското малцинство в Югославия е едно

:=:г,'г;......... ■—...у ™нлурализ км, сформирането на една и единна общини - Босилсградс 
асоциация на българското малцинство в 
Югославия -

с.е напише

Де

ка и Димитровградска, 
са отдалечени географически и админметра- 

неправителствена и непартийна гивно едно от друго и почти неудържимо се 
организация, която конгину прано да се обезлюдяват, 
грижи за подобряване на положението и 
възобновяване

Ролята на обедшшиащо българите у
на руинираната идентичност звено досега се опита да играе ДСБЮ, но още 

на малцинството ни, чрез тачене и развитие

нас

от създаването си гой беше посрещнат ”на 
съществените белези, които от една група щик и на нож”, както от сръбските надион- 

хора нравят националност - майчишшт език
па

алисти, така и от някои наши сънародници, 
напънали се, заради личните си късогледи 
интереси, да се покажат но-големи католици

и ежедневната му употреба в комуникира
нето между отделните индивиди, както и на 
индивида с обществото и институциите му, в от римския Пана. От друга нък страна взаим- 
образованието, информирането, култур 
богослужението, тачене и опазване на 
обичаите и традициите е първа необходи
мост. Защото току-що загърбихме един не

ата и иите разпри и чести пререкания между от
делни негови членове, намаляваха ефектите 
на едно такова начинание.

Поради това именно, неотложно се 
национал- налага да бъде създадено едно малцинствено 

истическа еуфория, през който малцин- обединение на българите в Югославия, 
стените нрава бяха изтласкани на марш- което, като матката пчелите в кошера или 
пата на живота, а хората доведени почти в като ма гицата (коритото) на река водите във

водослива, да с'ьбмра сънародниците ни без

дълъг период от време на

положението на второстепенни граждани.
Гласуваният през февруари Закон за пра- оглед на политическите, идеологически и

вата на националните малцинства в незпам си какви други мпроиъзрения, 
Югославия но нов начин регламентира ре-, убеждения и предубеждения, да сплотява 
дица съществени въпроси за положението на силите и възможностите им за добруването 
националните малцинства и го в съзвучие с на малцинството, на всеки югославски 
общо приетите международни принципи, българин отделно, за просперитета на 
промоцирани в Общата декларация за държавата, в която живеем и за доброто

съседство между Югославия и България,
Па 28 юли 1944 година те излизат от Босилеград 

партизани п босилсградскни отряд ”Г. С. Раковски”, чийто командир с 
средношколецът Васил Апостолов от село Дукат.

След тяхното включваие в организираната антифашистка съпротива, 
по същия път тръгват и много други средношколци. Когато Босилеград е 
освободен от моиархофашнетката власт, средношколците се завръщат от
ново през есента на 1944 година, а с тях е и командирът им Васил Апосо- 
толов. 'Гой е преподавател в гимназията и първи председател на Околий
ския съвет иа Отечествения фронт до 3 октомври, а след това става пър
вият народен представител в Съюзния парламент.

Бившите партизани сега са организирани в Съюза иа комунистическата 
младеж на Югославия в гимназията, начело със Средношколския комитет 
и първичната партийна организация на ЮКП. СКОК) се ръководи от 
Околийски комитет, чийто политически секретар е ученик - Иваи Карад-

нелегално и стават
човешките нрава, рамковата конвенция на 
КС, Хартата за регионалните и малцин- като им помогне за по-бързото извървяванс

на пътя към цивилизирана Кврона.стисни езици в Европа...
Дали и този закон ще си остане мрътво 

слово на хартия или утвърдените в него
Миле Присойски

1Г Л1Ш Шт тш щш жииов от село Яреппшк. * -
Всички политически организации са йод ръководството на Околийския 

ЮКП в Босилеград, чийто секретар е Павел Фомичов от К.

У Ше.\
К : #5 комитет на

Фея, а след това Милачко Констаитшюв от село Радичевцн.
В антифашисткатасъпротива участват следните младежи срсдпошкол- 
Евстати Илиев Стаменов от Долна Любата, Стоян Гсргннов Велинов 

от Буцалево, който е и началник щаб на о тряда, а Евстаги Илиев е коман
дир па чета, Александър Веселинов Димов от Дукат, Александър Давитков 
- Сашо от Буцалево, Александър Джонсв от Бранковци, Александър Ко
стадинов Станчев от До ли а Лиснна, Лиани Йордаиов Костадинов от Бу- 

Арсо Стоянов Стоименов от Гложис, Асен Андонов от Брсспица, 
Атанас Миланов Тасев от Райчиловцн, Борис Михайлов Петров от Брое
ница, Борис Тодоров Велинов от Зли дол, Вене Сотиров Апастасов от 
Църнощица, Борис Михайлов Петров от Броеница, Борис Тодоров Вслн- 

Зли дол, Вене Сотиров Апастасов от Църнощица, Владимир Б. 
Яначков от Млскомиици, Владимир Костадинов Гешев от Горна Любата, 
Владимир Янев Спасов от Бистър, Георги Василев Сотиров от Босилеград, 
Дамян Илиев от Млскомиици, Дамян Тодоров Велинов от Зли дол, Даие 
Сниров Христов от Буцалево, Димитър Стоянов Димитров (Сугарсто) от 
Босилеград, Драган Гигов Йорданов от Горно Тлъмино, Драган Йордаиов 
от Буцалево, Драган Лазаров от Рикачсво, Евтим Стойнев Динев от Дукат, 
Кирил Борисов Илиев от Радичевцн, Костадин Анастасов Костадинов от 
Горна Любата, Любен Тодоров Найденов от Буцалево, Миле Андонов 
Бойков от Горно Тлъмино, Саве Стоянов Велинов от Църнощица, Симеон 
Стоичков Митов от Райчиловцн, Стончко Христов Иванов от Рикачсво, 
Стойне Стаменов Трайков от Босилеград, Стоян Серафимов Петров от 
Горна Любата, Цанко Любенов - Цане от Млскомиици, Янко Василев 
Иванов от Рикачсво и още други.

Тази средношколска младеж от гимназията е ядрото, сърцето и душата 
на отряда, който действа в Босилеградско.

От редовете на тези младежи ио-късно израстват редица командири па
участват в обповява-

/ГУI, ; т цн:

ЗАЩО САМО 
ДВАМА? цалево,

УРемонтът на босилеградската Щ 
гимназия се проточи повече от 
една година. Още през миналата 
беше надзидан втория етаж и но- 

педоимък ш
-■

НОВ ОТ/ я№ штУна средства, 
направиха ттШради

майсторите 
сравнително дълга пауза, до като

У:т V

Штшш
не я покриха.

Министерството на просветата в 
обезпечи средства за дограмата и 1 

мазилката. Иа I 
моментът, Е

започнасега шжсе виждаснимката 
когато строителите иривършват 
първия слой но южната фасада. 
Както се вижда обаче, тона го 
правят само двама майс тори.

Колко време ще трябва сами да 
част? А

ЩI -Ш. ' шшт
"У:Г-Ъи остана.'!атазавършат 

|гътре1ниата мазилка? Нима още 
една учебна година босилеград- 
скнтс димназисти ще се блъскат с 

в основното училище?
В.С.Б.

Еж мледежките трудови бригади от гимназията, 
нсто и изграждането на Югославия.

конто

учениците Васил Станчев

.(В следващия бройгБосилеградскитв
обновлението и изграждането на Югославия)

гимназисти в
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НАУЧНИ МОСТОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (4) пИЛИИАвА

СРЕЩАТА В ЦАРИБРОД • ВАЖЕН ЕТАП В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
* Факелът на взаимната помощ продължава да гори * Приемуществата на М°РИ^Р'^ \ШШЖ. ^
домакин на симпозиума * Ориентировка към съвместно съвременн р |
и практически проблеми
Миналия път проследихме пай- 

ителннте но значение н обем 
конто в миналото

Юго-западна България въ флористично отношение.внуш 
дейности, 
свързаха естествениците от Бъл
гария и Сърбия - тсренскитс изс
ледвания н книгоиздателството. 
Изтъкнахме и други видове общу
ване, също заченати през 19 п. -

1 ■’}

Отъ А. Тошолъ. щ №>•(иродглжопис).

ПГ.
преподаватели,ангажиране 

школуване на български юноши в* 
Белград, преписка на Панчич с 
български естественици (съхра
нява се в Белградската ботаниче
ска градина)... Тоя, да го наречем,

па
ОТеоЪуТейопеае. 

I. ТЬа1атШогае. Академик д-р Иван Ъурсш, 
един от най-видните 

български естественицикласически период във взаимоот
ношенията кулмннира с участието 
на нроф. Стефан Петков с доклад 
в работата па I Конгрес на сръб-

Чуждестранен член на 
Българската академия на 

науките: д-р Божидар Чурчич 
от Белград

11лшшои1п-ссяо «Гизз.
политиците за мост,лассн от

конто свързва два братски народа.
Обаче и от редица други аспекти 
Цариброд играе ролята на своео-

Андрей Тошев върху географията и флората на Босилеградско Сразен мост. Например:
и Царибродско - Геодииамичният шев между

двете мощни балкански тектонски
единици, карпатско-балканската и езическо и Христи-
краищидиата - минава и през тори- я„скоРс^тшшщс> Пр11 роден и дух- 

рана вече десетилетие и половина торната на Царнородско (Дерску- х()всп х|)ам> п ко1-1ТО посетителите 
павето па проекта ” Бподивср- поддържат едни твърде ориги- -'а), преживяват емоционална и мис-
ситстът в централната и нзточ- налеп начин на действие, наречен - Една от нан-главнитс средно- л^ш|а лустрацня. 
пата част от Балканския полуос- "Пътуващ симпозиум”. Касае се балкански долини, Нпшавската, в Най-сетне, -
тров”. С нроф. д-р Р. Димов н за периодичен подвижен симпоз- която е вместен н Цариород, и гео- 0 спо »
нроф. д-р М. Шшпмаиова той ск- иум, който до т.г. заседава в Нищ, графски, и исторически свързва се ’ .)ха Нсшково пад

Лескова.,, Пирот, Враня, Зайчар и континентите Европа и Азия; 1 къдсто „ обща костница са
Сокобапя и с течение па времето - Царнородско, гледано от се- - загиналите сръбски п

вс|) (Стара планина) към юг (Про- ‘ *..
ломът на Ерма), е б,.«географска “^лгарскн воннн през войната от

гнчпо на седмата среща, заплану- връзка между глациална (боре- ^ |« отношенията между двата
м^е™^^=ра,,ска"

те от България. Те радушно прие- - Царнородско с множеството ''"„-ьроят тс обединени.
Уверени сме, че поставените 

пред симпозиума задачи ще бъдат 
изпълнени с успех и че ще бъдат 
разработени
съвместна стратегия за опазва
нето на биогеохимпчните цикли, 
гръбначния стълб на Биосферата, 
съответно и па Балканите.

С1ешаШ Ь.
ските лекари и естествоизпитате
ли 1904 г. в Белград. ("Няколко 
морски и брактички водорасли по 
българското черноморско край
брежие от Атлимап до Дуранку- 
лае” във връзка с проумяването

българските водорасли от цип - академик В. Голсмански, д-р желович, Б. Златкович и др.).
семейство, СушшрЬусеае, X. Делчев, д-р С. Андреев, д-р Г. Нишките ботаници от споя ст- 

Благоев - координира осъществя-

Факсимиле на заглавната страница от обширния труд на между хтоничннте, земнитезвено
и небесни сили се оглежда и в ст
роежа, архитектурата, иконописта 
и живописта на Погановския ма

ца
същото
дава принос н Л. Адамовнч, 1909).

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И 
ЗАКРЕПВАНЕ НА 

ДРУЖБАТА

е ко-колкото и да 
Паметникът”, на-

лючи споразумение за размяна на 
университетски преподаватели и 
студенти.

Балканските и Първата светов
на войни забавиха, но тс не спряха 
възходящия ток па съратии- 
чеството. В най-ново време то 
прие неочаквани положителни 
размери. Най-доброто доказател
ство е жестът на

укрепна и се превърна в реноми
рана институция. Беше съвсем ло-

КАК И ЗАЩО СЕ 
ПАДНА НА

Българскатаака- ЦАРИБРОД ДА БЪДЕ 
демня па науките па юлското си плиАИии ил
заседание през 2001 г. да избере ДОМАКИН НА
нроф. д-р Божидар Чурчич от СРЕЩАТА
Белград за чуждестранен член. С 
такава чест от българска страна 
досега бе удостоен само видният 
сръбски еколог академик Синиша нроф. Чурчич, бе раздвижено ии- 
Стаиковпч.

си атрактивни палеонтоложки на-ха поканата и така съзря идеята 
симпозиумът в Цариброд да ире- ходшца и такива на ”живи фосн- 
растпе в равноправна обща науч- ли” и хронологично свързва дале- 
но-културпа манифестация на спе- чното 
циалиститс от двете страни. Про- съвременни 
грамата предвижда в последния неорганична природа;

- Едно от етимологичните тъл-

геоложко минало със 
състав на живата иУспоредно, но за съжаление и 

независимо от активностите на
запроекти

ден от заседанието да се проведе 
съвместна екскурзия до Витоша.

тензивпо сътрудничество между 
Заслугите па нроф. Чурчич за нишките ботаници и ботаниците 

даване па нов тласак на отпоше- от Ботаническия институт при 
нията между сръбските и българ- БАН София, което от първона- 
скн биолози имат историческа ди- чалми частни връзки прераства в 
мепзия. В честите си посещения в официални контакти на две иок- 
България той заедно с колегите си олсиия специалисти (Н. Рандже- 
от българските научни институ- лович, В. Стамснкович, В. Ранд-

кувапия на названието Цариброд е 
и ” царев брод”, сиреч място, 
което свързвало два бряга, и ис
торически, и географски;

- Дълбочината па обществено- 
историческата мисия на Царибро- Протоколирал: С. К. С.

ЦАРИБРОД ПОД 
ЕГИДАТА 

ГРАД-МОСТ

- Свършек -

дско като духовно, религиозноЦариброд отдавна е нровъзг-

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

11 12 13 1514

16 17 18
Водоравно: 1. Страна в Европа. 6. Насока и положение на 

линията на път, канал и пр. 11. Външна обвивка на дърво (мн.ч.). 
12. Насилие (син.). 14. Името на актьора Гибсон. 16. Стара мярка 
за тегло. 17. Стихотворение на Иван Вазов. 18. Името на актри
сата Йовович. 19. Авто— знак за Ниш. 20. жп кола. 21. Лирическ
о-поетическо произведение. 22. Възголям къс хляб. 23. 
Химически елемент, метал. 24. Град в Хърватия. 25. Мъжко име. 
27. Обхват, размах (син.). 28. Град в Черна гора. 29. Седмата нота. 
30. Модел ски от Словения. 31. Летателен апарат. 32. Дребен 
хищник с неприятна миризма. 33. Фестивален град във Фран
ция. 34. Дателен падеж. 35. Огнетечна вулканична маса. 36. Река 
в Южна Америка. 37. Музикално произведение.

Отвесно: 1. Изображение на божество или светец. 2. За
копчалки, катарами (син.). 3. Вид папагал. 4. Името на актьора 
Марвин. 5. Голям извит турски нож. 6. Престол на монарх. 7. 
Спиртно питие. 8. Мярка за земна площ. 9. Пратеник в чужда 
държава. 10. Френски футболен национал (Лоран). 13. Ехо, ек 
(син.). 15. Красиво горско животно. 17. Пустиня в Африка. 18. 
Мярка за дължина. 20. Автомобилно кормило. 21. Вид змия. 22. 
Произведения на Бора Станкович. 23. Град в Македония. 24. Вид 
колбас. 25. Град—държава в стара Гърция. 26. Пиво (син.). 27. 
Свещен град за мюсюлманите в Саудитска Арабия. 28. Сък
ращение за пътна полиция в България. 29. Нощна птица. 31. 
Българска академия на науките (съкр.). 32. Позиция в шахмат
ната игра. 34. Осмата нота. 35. Шестата нота.

19 20

22 23

24 26 26

28 29

31 32

33 34 35

37

Решение на кръстословицанш 112

18 Кя!,?ГТо ^СЛО- 7- В,Тш 12:ПаР^и-14- Визита. 15. Регати. 16. Сенегал. 17. Орачи.
28 ! ,о у Р 20. Болср°. 21. Ин. 22. Те. 23. Самари. 24. Кси. 25. 1>а. 26. Барета. 27. Пат.
28. Лалета. 29. Мания. 30. Спирала. 32. Банан. 33. Килими. 34. Шоколад.
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СПОРТ © СПОРТ ПРИКЛЮЧИ НАЙ-МАСОВОТО 
ФУТБОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ В 

СТРАНАТА

ш(НИЙ

ФУТБОЛ: 29 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ Ш 19

■т;
м Н"ЧЕРВЕНО-БЕЛИТЕ" ш 

СПЕЧЕЛИХА КУПАТА^^в*
I *Във финалния мач: "Цървена звезда" - 
1-Сартид" 1:0 Г

яВ :
ПОБЕДА ЗА ТРЕТО МЯСТО

ФК "Балкански" " Фк "Обилич" (Перутина) 4 : 0 (1 : 0)

ФК ”Балкански”

На стадиона на "Партизан" в Белград в 
сряда се игра финалният мач от 
състезанието за футболната купа на СР 
Югославия между белградска "Цървена 
звезда" и "Сартид" от Смедерево. 
"Червено-белите" бяха по-добрият 
съперник и заслужено спечелиха купата 
с попадение на централния нападател 
Михайло Пянович в 20 минута на двубоя.

На церемонията след финала 
председателят на Футболния съюз на 
Сърбия Небойша Лекович връчи трофея 
на състезанието на капитана на 
победителите Ненад Лалатович.

Това е деветнадесетата титла на 
"Цървена звезда" в най-масовото 
футболно състезание в страната, което 
тази година се проведе за 55-и път. С този 
трофей "звездашите"отбелязаха 
11-годишнината от триумфа си във 
финалния мач за Купата на европейските 
шампиони в италианския град Бари.

«ЙЯЖГЙГ’-*’11... .«V—,-);
Играч на мача - В. Пенчев.
Очаквана н убедителна победа на ” Балкански”. Гостите 

се порят да оцелеят в дивизията бяха изключително слаб 
съперник, с тази победа Балкански” се затвърди на третото 
място във временното подреждане.

В

■които
I
IшДИМИТРОВГРАД

ДАВИТКОВ ПРИЕ ШАХМАТИСТИ НИ
Председателят на ОС п Димитровград д—р Боян Давитков през 

средата на миналата седмица ирис членове на м ъжкия състав на 
ШК Цариброд” и шахматистката на този отбор, дванадесет
годишната Анита Накова.

Мз.жкият състав

1^'^ -Щ:':::

ЕЛИН ГОЛ ЗА КУПАТА: Авторът на победния 
гол Михайло Пянович сподели радостта си с 

феновете на своя отбор

на димитровградския шахматен отбор зае 
четвърто място на неотдавнашното състезание за купата на Цен
трална Сърбия, докато Накова бе четвърта на първенството на 
Централна Сърбия и шеста на съюзното първенство. Според тези 
резултати Накова се класира за европейското първенство по бърз 
шахмат, което ще се проведе през август т.г. в Нови Сад.

Председателят на ОС на срещата си с шахматистите между 
другото изтъкна, че нашата среда се гордее с такива спортисти. 
Тон подчерта, че тяхните резултати задължават компетентните да 
им обезпечат оптимални условия за по-нататъшната им работа.

Д. С.

ДНЕС ЗАПОЧВА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО
ФУТБОЛ

НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА ИГРА ЩЕ 

'ЗАВЛАДЕЕ" СВЕТАБАСКЕТБОЛ: ТРЕТИ КРЪГ ОТ ЛЯТНАТА ЛИГА
ЗАСЛУЖЕНА ЗАГУБА I •Първото световно първенство, което се провежда в две страни - Южна Корея и Япония 

•За първи път след 12 години във финалния турнир ще участват всички досегашни 
световни шампиони •На старта: Франция - Сенегал, още 63 мача до 30 юниБК "Младост" (Бела паланка) - БК "Димитровград" 74 : 63 

(18 : 9; 22 : 14; 20 : 23; 14 : 17)
Спектакъл

Бела паланка, 25 май 2002 г.
В мача от третия кръг на лятната баскетболна лига на подре- 

гиона 7 Ниш, димитровградският отбор по баскетбол загуби от 
отбора на ”Младост” с резултат 74 : 63.

Слаба игра на БК ”Димитровград”. Димитровградчани катас- кълбо! Според 
трофалпо стреляха, особено от наказателната линия (от 21 

шут реализираха само 6). Гостуващият отбор загуби 
20 точки. Съдийството па първия съдия Маслакович от Ниш 

бе лошо, по-точно казано директно бе в полза на домакините.
Отборът на ”Димитровград” игра в следния състав: Геров, окачестви цсрс- 

Д. Алексов, Петров, Д. Димитров, Виденов, Станков, Апостолов,
Р. Димитров, Велев, Т. Алексов и Велчев.

На11—ефикасни бяха Геров с 15 и Велчев с 14 точки.
След третия кръг отборът на БК *' Димитровград заема трето Ссдемнадесс- 

място в ьв временното подреждане. В следващия кръг тото световно 
димитровградчани посрещат отбора на БК Ниш-Ергоном .
Мачът ще се играе на 1 юни, а започва в 18 часа в СЦ Парк .

д. с.

за три
милиарда души 
на земното

медийните ск-
иаказателси 
чак сперти така ще 

може да се

монията по 
откриването на

първенство по 
футбол в Южна 
Корея и 
Япония, което 
започва днес 
(31 май) и ще 
продължи до 30 
юни.

БОСИЛЕГРАД ТЕ ОТБРАНЯВАТ ФУТБОЛНИЯ ТРОН: Национахитс на Франция

СФОРМИРАН Е СКАУТСКИ 

ОТРЯД ЙШ Шй Й8В
на отряда, на ятата и ротите, уругпао Бразилия, Италия, паляяковци в историята на най- Япония, 
като организационни по- Германия, Апглия, Аржентина популярната игра в света, 
дразделения според категори- и франция. Заради тези два Първенството ще започне в

факта, както и заради Южна Корея, а ще го открият

По почин па Инициативния 
съвет, съставен от преподав
атели, заинтересовани гражд
ани и ученици, във вторник в 
Босилеград се проведе учре
дително събрание на скаутския 
отряд ”Граничар”.

Според приетия на съора- 
нието Устав Скаутскяят отряд е 
доброволна, възпитателна, об
ществена и пеполитическа ор- 
гапизация за деца и вз»зрастни. 
В отряда ще има пет категор 
скаути: от I до IV и от V до УШ 
клас, младежи и девойки до 20- 
годишна възраст и скаути над 
тази възрастова граница.

организацията 
дешюстта, целта и задачите на 
скаутизма говори командирът 
на скаутския отряд ” Сима 
Погача ре пич” в основното 
училище ” Вук Караджич във 
Враня Миодраг Джорджевич.

ите.
В. Стоименов

На 8 юни т. г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от преждевременната смърт на 
непрежалимия ни съпруг, татко и зет

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 май т.г. се навърши ЕДНА 

ГОДИНА от ненадейната смърт на 
нашия мил и непрежалим

ИВАН ПЕТРОВИЯ 
(по баща от Гуленовци)

ИЛИЯ КИРОВ 
(1936-2001) 

от село Гоин дол
Времето няма да заличи болката ни 

по теб. Ще те обичаме и помним докато 
сме живи!

Панихидата ще се състои на 8 юни 
2002 г. на централните гробища в Бел
град. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

наЗа
Никакви години, никакви времена 

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

Семействата Кирови и Ян1«иевич
тга Цветанка, дъщерята Ирина, синът 
Стефан, тъщата Дукче и тъстът ПетърВечно
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КЪРЛЕЖЙЕ

^е=в~ев
ТО'Ь,ТВснГ^нГми кажеш кви су ..и трапници налетели? 
V песни кат прочето дека сте пърекдли зелената парчетия у 
градат, дворат на училището и на културният дом и мислим 
да сте напраили голему грешку. Трапниците несу само по 
траиуту! Лазнули су они насвакудс и топа отдавна. Ама 
преди да ти кажем кико да се ослободите от туя напас, очу 
.VI ти разпраим за туя белю що мучи народат. Еве, бай Ьене, 

йеднога трявника. Хрийссе године се йся си дома имам 
залепил за мене и полъка, ама сигурно ми сиса кръвчицугу. 
Кво не съм опитал да га одлепим от мене, ама нече. И още 
се сърди и нече да ми орати. После изпили йоще две-три 
травничетия. Е, она дибидуз че ме докусурс. Докига беоше 
мънечка не тражеоше млого, ама откико порасгоше, апе- 

Йедва егидзам да гьи нараним... Аматитьт ньим порасте.
нали су си мойи и су пъркнули у мой дом 
издържим! Кита гьи поразкара по друга градища, ньим се 
ггьркнуше травничетия и са, бай Пене, да немаш моюту 

надойду. Издз ьмбе ме кико циганско решето... А

некико че гьи

кожу кита
са че ти кажем за правите кърлежйе или травници, що су 
пълзнули по обществената здания. Отидем ли при ньи тека 

тека гьу затрове, та йедва се

че ще има къде да се с...е!

Умопомречение ИСТИНАТА И ИСТИНАТА ми изггию кръвчицугу, 
приберем дома. Първо ме разкарую по неколко пути да си 
идем до дома и да се върчам, оти или немаю време или су

След първия поглед бегъл 
върху финансовото ни състояние 
една от фин-инспеюпорките 
тозчас изпадна в безсъзнание!

От гимназията съвещават, че за прз.в път от Мин
истерството па образованието па България е изпратена 
официална дописка за капдидат-студспти в българските 
висши учебни заведения.

Не е вярпо! За пръв път такава дописка дойде преди 
няколко годили, след официалното посещение па 

просветен министър 
Димитров в гимназията, по се ”загуби” на дз.пото па 
последното чекмедже на тогавашния директор!

се залепили за другьи човеци, па докига ньи не утамане, с 
мене се не завачую. И да знайеш Вене, они пипаю отдалеко: 
това ти требе, онова не си донел, закъснел си, подранил си... 
И све къмто джепат ми погледжую, дали и колко се йе надул, 
че може ли да издържим таксете, порезйете и не знам кикво 
йоще. Ог разкаруванье навам-натам свесми се завийе, ногье 
ми се поткосе и йелва чекам да се завалим дома на мин-

Посъвзела се едвам в линейката 
инспекторката сърдито напсува:
- Кой ли идиот безподобен 
в донесението си анонимно 
заплатите ви средно жалки 

. прекалено високи нарисува!?!

на България Илчотогавашния

А.Т.
дерат...

Решим ли да идем къмто електричното да платим затокат, 
къмто комуналното за водуту и гюбрето, къмто пощуту за 
телипонът, съв се найежим кикотарайеж. Знам дека дибидуз 
че ме дзъмбе и че ми и си са ю и последнюту пару.

А винп»л ли си, бай Вене, кико су се замазнили и колко су 
се намложили Само те прегграчаю от йеднога до другога, та 
свак да се огребе от тебе. Я мислим, бай Вене, дека су гьи 
убаво и баш кико що требе кърегили: АД МИНИ (СЪС) СТРА 
(КИКО) ЦИЯ! Нейе случайно народат рекъл "Да те бог пази 
от нашу администрации) и американску апиацшо!"... Щом 
помислим дека требе да минем тия ад, кожата ми се из-

шшшшшДОНОРИ тшюшйтНа втория ден от работата на донорската конфер- 
епция под девиза ” какво пие можем” говориха пякои 
от потенциалните донори, между които и посланикът па 
Норвегия.

Какво Норвегия може и какво той обеща, така или 
иначе не разбрахме, гьй като той и много други от 
участниците говориха па английски, а този деп пямаше 
преводач!

ПИАНО НА СВАТБА
Преди дваестипа години един виден царибродчапин 

купил па детето сипвано, което "пристигнало” с влака. 
Повикал той един от местните раба джин да му го закараДОНОРСТВО врулси от сгра.

Не знам бай Вене да ти разпраям ли йоще за кърлежйе що 
сисаю народ, ама требе само да ти кажем, дека су се 
рпзмилели и тека су се намложили и мислим дека на туя

у дома.
От донорската конференция в краен случай 

Димитровград би трябвал» да получи определени сред
ства за устойчиво развитие на селата.

Но какви са селата ни, за някои от тях, освен пари, 
трябва да пи дадат и -хора!

—Какво е това?, попитал рабаджията.
—Инструмент, като акордеон, цигулка... 
—Убило нпструмепт, ама пе ми е ясно как детето ще 

го носи на сватба!
нашу грешницу нема куде да гьи нема, 

Еве са ми паде на памет дека с тия кърлежи по травуту 
илщ травници, некико че се опраните с пърсканье. Ама 

средства требе да се измисле за ония другьите от коми 
пати народ? Или требе да се надигне цел народ, па йеднога 
по йеднога да види колко и за кво

Синочка чу на телевизиюту бай Вене дека при комшийете 
налетели нскикви мароканскьи скакци. Ега гьи йоще там 
уншце, оти ний е си имамо наши скакци що ни бъреге й бъш 
несу ни затребали йоще мароканскьи скакци!

Ко що видиш, Оай Вене, намложише се свакикве гадинкье 
и свете се уротиле да ни отрове жипотьцът докрай. Требе да 
смо Богу прегрешили млого, щом ирача на Землюту 
кърлежйе, скакци, комърци и нс знам кикве йоще гад
инкье...

А.Т.
киква

Ш1&
■рис)тм/В Димитров

' Я Късно билош и за кога сиса...

•-/ВШйЯВйШПГ I;
/■Ц иъъинстЕ ме

■ЮГАЪА ще ги 
задържа-^

/
И ноще нещо: започнете да гьи требите одма, немой да 

чекате да се намложе млого, оти после не може да гьи 
требите кико що требе, йербо йедну 
роде..."

Еве са

/N
- ^

/Ъг.Т
Т~2 очистиш, а десет се
XГ отговор от бай Вене да 

или свиваю
чакам

напрайили, прае ли нещо 
почешаю ка гьи присърби.

видим кво су 
кожу и се само

Т
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