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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА 
СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ОТ СЛОВЕНИЯ ДЖИНДЖИЧ:

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА 
ХАРТАТА ДО КРАЯ НА ЮНИ

ПО ПОКАНА НА 
ПРЕЗИДЕНТА 
КОЩУНИЦАПОДКРЕПА ЗА 

БЕЛГРАДСКОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ
ПЪРВАНОВ 

ЩЕ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ

Сръбският премиер Зоран Джинджич очаква до края па този 
месец да бъде готов проектът на Конституционната харта с 
решения, които ще са приемливи и за Сърбия и за Черна гора.

- В разговор с представителите на Черна гора трябва най
лонова, което не е спорно”, за да намерим 

добро и бързо решение, каза Джинджич. Той смята, 
пречки за обявяване на преки съюзни избори, които се подкрепят 
и от Европейския съюз. Необходимо

напред да уточним
Югославският президент Воислав Кощуница 

срещата на президентите от Центалкноевропейската 
Словения потвърди стремежа на държавите от този регион към 
европейските и североатлантическн 
бата Европейският

че нямапрецени, че 
иницатива в

е да се постигне ясно спо
разумение за външнополитическите отношения на бъдещата 
оощност, подчерта сръбският премиер Зоран Джинджич.До края на годината бъл

гарският президент георги 
Първанов ще направи офи
циална визита в Белград но 
покана на югославския си ко
лега Воислав Кощуница. То
ва съобщи в Словения през
идентът Първанов, според 
когото визитата ще е знак за 
затопляне па отношенията, 
тъп като такава не е имало в 
продължение на половин век.

- Трябва да има полити
чески подход при разширява
нето на ЕС, като се отчитат 
особеностите на региона и 
загубите, които някои страни 
са претърпели, заяви българ
ският президент в речта си на 
деветата среща па президен
тите от Централна Европа, 
състояла се в края на ми
налата седмица в гр. Блед.

интеграции, както и потре- 
съюз да се ангажира с капиталовложения в

регионалните процеси.
След пристигането си от Словения на летището в Белград през- 

ндентът Кощуница заяви пред журналистите, че най-добра илга- 
страция на значението на подкрепата на страните в прехода е 
подкрепата, която демократическото човечество оказа на Ис
пания, Гърция и Португалия след

ДЕПУТАТИТЕ В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ 
ПРИЕХА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

КВОРУМ ЩЕ ИМА ПРИ 

ЕДНА ТРЕТА
тяхното излизане от автори

тарните режими.
Спецификата па деветата среща беше в това, че за пръв път в 

нея участваха и държавните ръководители страните, създадени на 
просторите на бивша Югославия., Той подчерта, че всички участ
ници в срещата са подкрепили гласуването на Белградското спо
разумение в югославския парламент, като посочили голямото му 
значение за целия регион.

Президентът Кощуница изтъкна, че сега е важно да се направи 
следващата крачка - да се гласува добра Конституция, за да може 
проблемът в отношенията между Сърбия и Черна гора да не бъде 
тема на някоя бъдеща такава среща. Като значимо той посочи 
ускорения прием на СР Югославия в Съвета на Европа и подпис
ването на Споразумението за асоциация през следващата година.

I- Депутатите от ДСС, СПС и ССЕ бяха против

Депутатите в сръбския парламент гласуваха Решение за изме
нение и допълнение на Правилника за работата на Скупщината. За 
измененията, предложени от ДОС, гласуваха 123-ма депутати, а 74 
бяха против.

С новия Правилник е намален кворумът, необходим при 
четенето на закопопредложеннята и другите документи, за което 
ще е достатъчно в заседателната зала да има 84 депутати, вместо 
досегашния минимум от 126 народни представители. Правилник ът
предвижда п предварително насрочени дни за гласуване, когато ще 
трябва да присъстват повече от половината депутати

^ч> (На 4 стр.)НА 14 ЮНИ В РЕСТОРАНТ БИСЕРА" ВЧЕРА В НИШ

"БОСИЛЕГРАДСКА 

ВЕЧЕР" В СКОПИЕ
РАЗГОВОР С МЛАДИЯ 

НАШЕНЕЦ ИВАН ИВАНОВ 
ОТ ПИРОТ

СТАРТ ПО
ТВ "АРТ"

шщш ©т
14-ТЕ

ИЗБРАНИЦИ 

ЗА САЩ

"‘Организатор на срещата на българите от Босилеград- 
ския край в македонската столица е гражданското сд
ружение "Босилеградско”

На 6 юни по частната телеви
зия ” АРТ” в Ниш започна да се 
излъчва програма па бз>лгирски 
език.Преселниците от Боснлеградския 

край, които живеят в Скопие, ще се 
съберат на зсмляческа среща на 14 
юпи от 20 часа. Срещата ще се 
проведе в ресторант ” Бисера в 
скопения квартал ” Аеродром” (Дом 
па пенсионерите, недалеч от казар
мата ”Гоцс Делчев”).

- Емисията, която ще се излъч
ва всеки ден в 14 часа и 5 минути и 
ще прод ължи 5-6 минути, се под
готвя в сътрудничество с Радио 
Ниш, което повече от 30 години 
има предаване на б'ългарскн език, 
заяви директорът и главен редак
тор па ТВ ”Лрт” Сречко Докнч.

Редакторът на предаването 
Вапчс Бойко» каза, че след няко
лко дни по същата телевизия щс 
се излъчва и половинчасово пре
даване на български език.

- Едва ли ще можем да запъл-

В дома на семейство Димитър и Надица Иванови, 
рентгенолог и психолог в Пиротската болница, цари- 
бродчани, които от десетина години живеят в Пирот, 
ни отведе новината, че синът им Иван е спечелил 
конкурс на амерканското правителство и това лято 
ще замине за един месец в Щатите.

Това ще б ъде първата среща на 
българите от Босилеградско в маке
донската столица, чийто брой 
съвсем не с малък. Защото първата
миграционна вълна на населението

край след Втората световна война се плъзна ^ (На 7 стр.)именно но
Скопие и други македонски градове, а процесът на преселва

нето на босилеградчани в тази бивша югоренублика продължи до 
разпадането иа предпиша Югославия в началото па 90-те години па XX

от този наш
посока на

НА 24 МАЙ В БЕЛГРАДннм вакуума в телевизионното ин
формиране на нашите сънародни
ци на майчин език след ИЗЛОЖБА НА 

БЪЛГАРСКАТА КНИГА
прекратя

ването на ”'ГВ Журнала” на Ра- 
диотслевизпя Сърбия, защото не 
разполагаме с необходимата еми
сионна техника, каза Бойко». За

пек.
От гражданското сдружение ” Босилеградско , което е ор|аниза- 

тор на срещата, съобщават, че цената на куверта е 700 декара, а занп- 
пашенци могат да внесат посочената сума натересованите за срещата 

джиро-сметката на сдружението 
Скопие, ЕДБ 4030000444830. За контакт и допълнителни информа

ции те могат да звънят па следните телефони: 02/461-882, 070/603-249 
(Гордапа), 02/458-156 (Стамен) и 02/165-913, 070/225-880 (Райчо). 
Програмата на ” Босилеградската вечер” в Скопие включва богато 

меню, неограничено консумиране на напитки, реномирана музика

24001 ШИИ)117738 в Балканска банка, * След повече от половин век по случай празника на 
славянската писменост и на българската просвета и 
култура на 24 май в югославската столица се прове
доха няколко културни манифестации, афир- 
миращи непреходните ценности на знанието, на 
градивната мисъл и творчество и над всичко - на 
диалога, разбирателството и толерантността между 
българския и сръбски народ

почнахме разговори с ръководи
телите па местните телевизии във 
Враня н Пирот, както и с радио
телевизионния център в Димит
ровград за прснзлъчванс на еми
сиите, които ще подготвяме с ТВ 
”Арт”. Предстоят разговори и с 
шефовете на новата кабелна те
левизия в Босилеград, уточни той.

иа
живо и веселие до зори.

” ПОВЕЛЕТЕ, ВК ОЧ ЕК У В А М Е!” - поръчват организаторите.
К. Г. ^ (По-обширно на 8 стр.)
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АМЕРИКАНЦИ ЩЕ РЕЖАТ 
РАКЕТИТЕ

IИЗЯВЛЕНИЕТО
КОЩУНИЦА-МЕСИЧ

гАотщ
края до пълнотоПрезидентите на С1* Югославия и на Хър- между двете държави и на 

Ш1тско Воислав Коюуиици и Огнева,, Мес........."’™~ “ ва.рху премахва

нето „а оставалите пречки, които се явяват ври 
на избягалите и

. ТоваАмериканска фирма ще унищожава българските ракети 
става ясно вчера, след като военният министър Николай Свинаров 
“ викът „а САЩ у „ас Джеймс Пардю подписаха Меморав- 

разбирателство. Документът предвижда унищожаването „а 
■от 100 български ракети СС-23, Скъд и Фрог -Амери- 

ангажира да осигури разходите за 
Най-вероятно проектът ще бъде на

подписаха в Блед съвместно изявление за зато
пли, !С „а отношенията между двете страни.

По време „а сами та „а 16-те държавни глави реализацията „а завръщането 
от Централна Европа в Блед Кощуница и изгонен» лица, при което отделно 1 ‘

„ма предвид връщането „а частната соо 
възобновяването „а разрушение

дум за 
повече от
канското правителство се

«*- <>„* .
УТ Посланик Джеймс Пардю обяви, че фирмата изпълнител има 
дългогодишен опит в успешното унищожаване па обектижакто в 
; във военния сектор не само в САЩ, ио и в

Месим имаха две срещи.
Поместваме интегралния текст па доку

мента:
” Съвместно изявление на президента на

ствсност и
къщи без дискриминация, както и решаването 

на жилище, при коетопа проблема с правото 
няма да се слагат на карта правата на лицата - 

па такова право до 1991 година.
4. Необходимо при всички случаи, за които 

има правно обосиоваиие, да се направи ревизия 
на наказателно-правната процедура, свързана с 

война, при последователно спаз- 
принципа за индивидуализация на ви-

Съюзна република Югославия и на президента 
на Република Хърватско

По време на срещата на държавните ръко
водители от Централна Европа в Блед, Репуб- 

Словенпи, на 31 май 2002 година се 
срещнаха президентът на Съюзна република 
Югославия Воислав Кощуница и президентът

Република Хърватско Стйенан Месим. В пата. 
откровен разговор те обсъдиха актуалната об
становка в отношенията между двете държави, ките нрава в 
както н обстоятелствата в по-широкия регион, ласуват с евронсиското законодателство, за д

се обезпечи защита и по-нататъшно развитие

носители
така игражданския,

Д1> ПпршГзаяви още, че очаква фирмата изпълнител да наеме 
българска фирма за подизпълнител и допълнителен персонал за 
осъществяването „а "този сериозен и сложен проект . Гои увери,

възможно иаи-безопиення и

лика
отминалата 
ванс на

че всичко ще бъде извършено нона 5. Законодателствата в областта на човеш-
съг- екологично чист начин.

Министър Свинаров допълни, че е провел доста преговори с
Пентагоиа за

двете държави трябва да се
на Държавния департамент и 
цялостното финансиране за унищожаването па

представители
Изхождайки от двустранно изразеното же

лание за по-нататъшно развитие на до-
кон-

осигуряване на 
комплексите, както и техническа и експертна помощ.

бъде внесен за ратификация
на малцинствените права.

6. Толкова желаният напредък в защитата па 
малцинствата ще бъде възможен 

на двустранните сно

пабросъседските отношения, президентите 
статнраха напредък в отношенията между две- правата на 
те държави през изминалия период изразиха след подписването

разумеиия за реципрочна защита на национал- 
малцинства, което ще може да се рсализ-

Предстои меморандумът да 
документа в Народното събрание.

Труд"
желание този процес и занапред да се развива и

НОВИ КНИГИ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА

нитсускорява, и като прецениха, че това е първото
европейските интеграции, ира след гласуването на Закона за национал

ните малцинства в Република Хърватско.
стъпало по пътя към

стратегическа външио-политнчсска 
цел на двете държави.

Президентите са съгласни с оценката, че 
само с включването II последователното про-

косто е
7. Дейтънското споразумение продължава 

да е основата, па която ще се гради между
народно признатата, стабилна и демократична 
Босна о Херцеговина, а спазването на това 
разуменне е пряк интерес па Съюзна репуб
лика Югославция и на Република Хърватско,

ДАРЕНИЯ ОТ СОФИЯ И 
ЛОЗЕНЕЦс повеждане на процеса по стабилизация и асо

циация, като крайната цел е влизането в ев
ропейските интеграции, е възможно да се пос
тигне пълна стабилност в Югоизточна Европа, както и по-широко в региона.

8. Трябва да продължи прилагането на вече 
подписаните двустранни спогодби и да започне

Народната библиотека в Димитровград скоро получи книги 
като подарък от две български читалища. Народното чита
лище ” Пенчо Славейков” от София дари на димитровград
ската библиотека около 40 книги, а от читалище ” Пробуда” 
от Лозенец пристигнаха около 300 книги. Те са от различни 
области, но най-много са белетристичните произведения.

От членския внос, събран от читателите, Народната биб
лиотека неотдавна купи 13 нови книги.

В момента библиотеката се подготвя за издаването на две 
нови книги. Става дума за обширния научно-популярен труд 
на известния учен от нашия край д-р Спас Сотиров: ”Пога- 
ново - звено между земята и небето”, както и за сборник, 
съдържащ поетични и прозаични произведения на учеимц 
Димитровградската гимназия, чието заглавие ще бъде ” Ше
пот в омагьосания кръг”.

Местната гимназия също ще участва в издаването на тази 
книга.

По време на разговорите, в конто беше пот
върдена категоричната привързаност на двете 
страни към политиката на мира и решаването подготвянето на нови, в унисон с интересите на 
на всички отворени проблеми чрез диалог, двете държави, 
президентите на Съюзна република Югославия 
и па Република Хърватско се съгласиха в след-

президент на Съюзна република Югославия 
Воислав Кощуница 

президент на Република Хърватско Стйепан
Месимиото:

1. Нормализирането на отношенията между 
двете държави трябва да продължи и да об
хване всички области, за които съществува 
двустранен интерес.

2. Особено ударение трябва да се сложи 
върху по-нататъшното облекчаване на свобод
ния обмен на хора, стоки н идеи в съзвучие с 
европейските стандарти, което трябва да 
доведе до либерализация на визовия режим

Това изявление е съчинено в два 
екземпляра, на сръбски и на хърватски 
език, и двата екзепляра имат силата на 
автентичен документ.

п от

Бърдо при Крань, 1 юни 2002 г.

Б. Д.

БОСИЛЕГРАДСКА И КРИВОПАЛАНСКА ОБЩИНА УПОРИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

УСЛОВИЕТО - ГРАНИЧЕН ПУНКТ КРАЙ ГОЛЕШ
*Д° миналата година хората от най-южната част на Босилеградска община и от Крива паланка преминаваха границата край Голеш с лични карти, 
нрнааед конфликта в Македония през нея и "пиле не може да прехвъркне". Това е допълнителна причина за откриването на официален граничен

Като съседни и крайгранични Боснлеградската 
община и община Крива паланка в Македония, са го
тови да установят сътрудничество в много области, но 
това е невъзможно докаго край Голеш не се открие 
граничен пункт, установиха на срещата си в Босилеград 
делегациите на двете общини, водени ог кметовете 
Владимир Захариев и Люпчо Петковски.

Участниците в разговора подчертаха, че открива
нето на пункт в тази част на границата е необходимост. 
Налага го животът от двете й страни, а преди всичко 
това са роднинските и редица други връзки между 
хората. В предишна Югославия жители на най-южната 
част на Босилсградско са получавали образованието си 
в Крива паланка или пък гам са работили, пазарували, 
строили къщи, свивали семейни гнезда... Младостта на 
Бистър, Долно и Горно Тлъмино, Карамаиица, Голеш и 
Жсравнно останала в Кривоналанско и други ч':.ети на 
Македония.След разпадането на преднини* ? Югославия 
границата става пречка за това и децата юче не могат 
да идват при своите родители и близки роднини.

До миналата година, т.е. до избухването 
стълкновенията в Македония нашите и македонските 
гранични власти улесняваха хората, като им поз
воляваха да минават границата само с лични карти или 
специални документи. Те се издаваха от македонските 
власти на наши хора, които имат имоти в Крива

паланка или пък получават там пенсия. Тъй като това 
беше неправомерно, а и поради военните действия в 
съседната страна, улесненията изчезнаха и сега и „пиле 
не може да прехвъркне” през границата ни. Затова 
вместо да преминат 20-те километра, които делят 
Голеш от Крива паланка, хората трябва да заобикалят 

над 220 км, за да минат през официалния 
граничен пункт ” Чукарка” край Прсшево.

Захариев и Петковски подчертаха, че ще направят 
всичко възможно за откриването на граничен пункт и 
така да решат поне част от проблемите на хората, 
живеещи от двете страни на границата. Същевременно 
те констатираха, че съществуват 
сътрудничество, особено след подписаното неотдавна в 
Куманово споразумение за формиране на Еврорсгнон 
триъгълника Югославия, Македония и България. 
Представители на 17 градове и общини, сред 
Босилеградска и Кривопаланска община 
споразумението. Беше установено, че има условия за 
сътрудничество в обастта на културата, спорта, еколо
гията, стопанството и др.

Настоящите разговори между представителите 
двете общини за откриване на граничен пункт край 
Голеш се водят вече за втори път. Първите бяха в 
началото на миналата година. За тази взаимна инициа
тива бяха осведомени министерствата

Кметовете на Босилеградска и Кривопаланска 
община, Владимир Захариев и Лупчо 
Петковски предложиха на 12 юли - Петровден 
- в Голеш, на известното Голешко плато, да се 
проведе граничен събор за хората от двете 
страни на границата. Предложението ще бъде 
предоставено на официалните органи на 
двете страни.

и изминават

работи и други официални органи на двете страни, но 
конкретни резултати нямаше. Една от причините, 
както беше посочено 
сегашните събития в Македония.

- Обстановката в Македония сега е добра и смятам, 
че въпросът за граничния пункт ще се разгледа в 
нашето правителство. Може би той ще бъде позабавен 
от парламентарните избори през септември у нас, но 
съм убеден, че той ще се реши положително, заяви 
Петковски.

Инициативата за откриването на пункта е подкре
пена и от представители на различни балкански асо
циации и на Съвета па Европа, а, както подчерта 
Петковски, тя е била възприета и от Бисерка Матич, 
посланик на СРЮ в Македония.

по време на разговорите са иусловия за

в

които и 
подписаха

на
на

В.Б.
на външните



Шшшй) 7 юни 2002

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
О

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ВРЪЧИ ОТЛИЧИЯ

СЪРБИН ОТ БЕЛО ПОЛЕ ЩЕ 

РЪКОВОДИ ЦЕНТЪРА ЗА 

КУЛТУРА

ЗА ОБИЧ КЪМ 

РОДИНАТА
I

Югославският президент Воислав Кощупица връчи в понеделник ор
дени и други отличия за храброст, проявена през Априлската воина 1941 г., 
за проявена смелост и самоотверженост в изпълнението на задачи 
свързани със сигурността на страната, както и за храброст но време на 
агресията па НАТО и кризата в Южна Сърбия.намеои0обТносНиИтЧрИпТноНоСк06ЩИНСКаТа СК™но ° Босилеград преди няколко дни се 

И=и=:Гр^ и обоснования на

Новоприетият Статут па об- 
секрстарят 

ОС Раде Станоев, е съгласу
ван с новия закон за местно са
моуправление. В него се 
вижда ОС и занапред да има 31 
отборинцн, а по-подробно 
сочени правата и задълженията 
на общината и на общинското 
управление, участието на граж
даните в местното самоуправле
ние, както и органите на общи
ната, които ще бъдат учредени 
след първите поредни избори.
Нови органи, разбира се, с нови 
задължения са: общинска скуп
щина, председател на общината 
и общински съвет. Общината

вор, като поискаха такава поща на техните места бяха избрани 
да се открие и в Горна Любата, възпитателките Боянка Йор- 
както и в други села, разбира се, данова и Латинка Арсова. Ос- 
доколкого се съгласят ПТТ вда- вобождаването, т.е. избирането 
стите. Покрай това, отборнпцп-

щината, както каза
на

пред- по предложение на рабо- 
те поискаха час по-скоро да се тещите в институцията, понеже 
възстановят телефонните ли- ”не знаеха кой е подценил въз- 
нни към селата, а на общински- питателските кадри и за члено- 
1 е служои наложиха да потър- ве на УС предложил на основа- 
сят от ТЕЛЕКОМ да изготви теля технически работници”.

ЯП ” Услуга” 
беше избран Предраг Трайков,

стана

са но-

проект за подобряване на теле- За директор 
фонизацията в общината.

На сесията бе приета иницпа-

нл
Ордените приеха лично участниците в Априлската война Нукадпн 

Йслич и Йоиан Петрович, а признанията на останалите бяха връчени на 
потомците им.

Връчвайки отличията, президентът Кощуиица каза, че днес си спом
няме за всички, които в различните исторически моменти проявиха неи
моверна храброст. Топ подчерта, че именно тази обич към отечеството и 
изключителната храброст и решителност - да се защитава родината, 
свързват и водят към помирение и онези, конто бяха разделени от полити
ката след Априлската война.

дипломиран строителен пнжи- 
на ИО да се раздвижи пер, който от няколко месеца етивата

процедура за откриване на мес- ид директор. По предложение 
тна телевизия. Но дали ще се на общинската мандатно-пму- 
открие местна телевизия и кой нитетпа комисия, отборнпците 
ще поеме разходите й все още не на сегашната общинска власт

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ "Кварц" и "Услуга". Захариев осведоми отбор- 
ниците, че досега части на ЮВ са прочистили 
пътищата в Милевци, Груинци и Извор, а ще 
започнат работа в Ресен, Млекоминци и 
Радичевци, а сетне в Караманица, Голеш и 
Жеравино. Наскоро ще започне с работа и 
общинската Дирекция, която с новата строи
телна машина редовно ще поддържа пъти
щата в селата.

Вербален дуел се разигра между Миле Ми
ленов, председател на ОО на ДС и на бившия 
Общински съвет, и Захариев. Миленов пита 
какво е станало с планираното и на времето 
подготвено асфалтиране на улици с дължи
на един километър, като обвини сегашната 
общинска власт в некадърност, намеквайки, 
че нямала контакти с републиканското пра
вителство.

СПОРЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДАННИ ЗА ПРЕ
БРОЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА

Отборникът Боян Миланов каза, че част от 
домакинствата в Добри дол нямат питейна 
вода и поиска проблемът да се реши с вода 
от градския водопровод. Председателят на 
ОС каза, че тоя въпрос се изучава - търси се 
техническо решение. Рафаел Стоянов под
черта, че и хора в Извор имат проблеми с 
водоснабдяването, като поиска да им се 
окаже помощ. Захариев каза, че не само 
това село, но и останалите села, които се 
нуждаят от вода, трябва да се обърнат към 
ОС, понеже предствители на ЮВ тази година 
ще оказват помощ и в това отношение. Иван 
Тасев се оплака, че нищо не се предприема 
за подобряване на селското стопанство, пре
ди всичко животновъдството. Председателят 
Захариев каза, че тази година Министер
ството за селско стопанство не отпуска кре
дити за животновъдство, а отборникът Ми
лан Господинов, който е и директор на "Нап
редък", подчерта, че матрапази купуват до
битък, но никой не предприема мерки да 
спре това. Вене Михайлов пък възрази, че 
"ако не са шверцерите, ние в най-южната 
част на общината няма кому да продадем 
добитъка". Раде Младенов каза, че Ветери
нарната станция не си- гледа докрай рабо
тата и попита докъде се стигна с отдавна 
оповестената акция на ЦХФ, а председа
телят на ИО на ОС Горан Стоянов отговори, 
че всички подготовки са приключили и че в 
Долно Тлъмино, сетне в Дукат и Горна Лис- 
ина ще започне изграждането на пътища. 
Имаше затруднения, но сега вече е известно, 
че изпълнител на работата ще е босилеград- 

"Изградня", а в работата

С 12 ПРОЦЕНТА 

ПО-МАЛКО 

ДНМИТРОВГРАДЧАНИ
Първите частични резултати от проведеното в началото на април т.г. 

преброяване на населението в Димитровградска община поначало са
лоши, ио и очаквани.

Доказаната тенденция към намаляване броя на жителите, изразена нри 
почти всички преброявания от Втората световна война досега, продължава 
и това е лошо. Но и очаквано. В сравнение с.прсброяването от нреди десет 
години Димитровградска община е намаляла с 1598 жители и сега те са 
общо 11 722 (през 1991 г. - 13 320).

Броят па домакинствата е намалял с 415, а данните сочат, че нрез 1991 
г. техният брои е бил 4 925. При последното преброяване е имало 4 510 
"живи домове” . Но на практика вероятно те са но-малко, тъй като в 
много домове само наследниците идват един или два нътн в месеца.

Намалява и броят на домашните животни, което също е трайна тенден
ция, регистрирана още преди 50 години. Преди десет години на тернто- 

общината е имало 10 510 овце, а сега общият им брой е намалял

- Ще асфалтираме, каза Захариев, и повече 
улици, отколкото са планирани, а с пра
вителството начело с Джинджич поддържа
ме коректни отношения и то ни оказва по
мощ. Отборникът Емил Пейчев, който е и 
директор на Ветеринарната станция, поиска 
от общинското ръководство да съдейства за
установяване на сътрудничество с ветери
нарните служби в Кюстендил и Крива па
ланка, понеже сред добитъка на територия- 

общината все още присъства болестта рията на
с 3 472 и в момента те са само 6 538.

та на
син език. Каза, че някои журналисти неточ
но информират за решенията на ОС, като 
например за иска й тежко болни от об 
ната да получават спешна медицинска по
мощ в България. След като разбра,

дума за журналисти на "Братство", не 
посочи "виновниците".

1991 г. е ималоПо-малък е и броят на едрия рогат доби тък: дока го през 
4 100 говеда, нри последното преброяване броят им е намалял на половина 
и сега са само 1972.

щи-

Официалнитс данни за националния състав на населението, вероиз
поведанието и нр., все още не се съобщават.

че не
става

А.Т.

ще се включатска
БЕЛЕЖКА

назначиха Люубое Пейович, ис
торик с виеше образование от 
Бело поле, за директор на Цен
търа за култура. Славчо Влади
миров, който от името на коми
сията съобщи предложението, 
но не гласува за него, не каза 
нищо повече за новия директор.

е известно.
Отборнпците, които преди 

няколко месеца разформираха 
комисията за подготовка и реал
изиране на програма за обуче
ние на български език, която 

година беше избрал

има свои ден, се казва в доку
мента, но топ ще се определи 
със специално решение на ОС. В 
органите на общината в служеб- 

сръбски и бъл-

СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА
Общинското ръководство пи Димитровград тези дни сс завърна от 

Белград, където води разговори с представители на Фонда за развитие 
на Сърбия за ползване на средства от този фонд. Трябва да се подчер
тае, че Димитровградска община не може да ползва средства 
фонд, тъй като това право сс полага само на 18 неразвити общини в 
Сърбия.

От казаното излиза, че Димитровградска община е развита, 
исимо от факта, че вече години наред се нарежда на края 
за заплати; че официалната и действителна безработица

че... Нима е възможно?! - питат сс димитровградчани. Възможно

на употреба са 
гарски език и писмо, а на двата 

печатът на общи-
от тозиминалата 

тогавашният Общински съвет, 
избраха нова. Тъй като такава 

формирал и ИО на

езика ще е и 
ната. Основният общински до- Представители на опозицията 

задаваха въпроси, както тоя 
”нима в общината няма хора, 

водят културата” и

, незав- 
на таблицата

кумент ще бъде печатан 
български език.

Отборнпците особено внима- 
посвстиха на договора ме-

и на
комисия е

е много ви-ОС в Димитровград, двете коми- 
нмат задачата обстойно които да 

констатираха, че ” ДСС няма ка
дри” и е принудена да ги търси 
извън общината.

- На трима души от Центъра, 
които изпълняват условията, 
предлагахме поста, но никой не 
се съгласи да го поеме, каза пре
дседателят на общината Влади
мир Захариев.

В края на сесията отборни- 
цнте взеха решение ОС да от
пуска нари за заплата на едно 
лице с виеше образование, кое
то ще ръководи 
клуб ” Младост”.

сока;
с, защото неразвитите общини сс определят въз основа на закон от 
1996 г. А тогавашните ръководители на общината всекидневно се 
хвалеха, че са успили да ” измъкнат” общината от списъка на нераз
витите общини!? И тогава, и сега всички се питат въз основа на какво 

това. И какво спечели общината стопа? Оощииата 
”кадри” вероятно са спечелили евтини

сии ще
да изучат съществуващия проб
лем в обучението и на просвет
ното министерство да предло- 

общо решение. Преди това

ние
жду ПТТ Враня и ОС за откри-

” договорна поща-гише 
канцелария в До-

ване на
към местната 
лно Тлъмино. В гова отношение 
имаше различни предложения, 
даже и от страна на отборници- 
те от селата в южната част на 
общината. Докато някои насто
яваха в селото да се открие по- 

конто

жат
предложението им ще обсъдят и 
верифицират двете общински

и как са направили
иочти нищо, но някои 
политически точки за своята кариера. Ръководителите на много по- 
богати общини от Димитровградска, обаче и не помисляха да извадят 
общините си от списъка на неразвитите. Причината е съвсем обяснима 

неразвити, тези общини имат определени предимства нри полз
ването на средства от споменатия фонд. Невъзможно е то| авантите 

го знаели това. Знаела го е и държавата, но за

скупщини.
Бяха приети и няколко пер- 

решения. Дирекцията
- като

сонални 
за строителни площи и пътища, 
която ще работи

управляващи да не са
е по-добре да има една община но-малко, за която да отделященско гише, други, сред 

и Кроне Николов от Д. Тлъми
но, който поиска да присъства 
на разискванията, предлагаха да 
не се приеме договорът 
вопостроения 
се открие обикновена поща. По- 
вечето от общинските съветни
ци приеха предложения дого-

като явно нея
допълнителни средства.

Критериите, според 
общини, са дефинирани не само 
е разбираем стремежът на сегашното ръководство да използва и 
някоя други критерии, за до получи определели средства от Фовда. 
Но, както казва нашият народ, след дъжд качулка...

предприятие, вече има седемч
ленен Управителен, както и 
тричленен Надзорен съвет. От 
длъжност са освободени досега
шните два члена на Управител- 

съвет на Детската градина

които Фондът отпуска нари на изоставащите 
в споменатия закон от 1996 г. и затова

шахматнияи в по
за това обект да

А.Т.В.Б.пия
от състава па работещите там и
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КВОРУМ ЩЕ ИМА 

ПРИ ЕДНА ТРЕТА ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ ЗА 

КООПЕРАЦИЯТА ПЕНСИОНЕР(От 1 стр.)

Според повия Правилник председателят на Парламента може 
да накаже некоректните депутати с 90 дни, вместо досегашните 20 
дни отстраняване от заседателната

отбор на СПИ, койго е и у нрав- 
ителсн орган на кооперацията, е 
сключил

От откриването на нотре- 
” Псн- частнатадоговор с 

” О пета пак”, въз ос- 
койго ” Пенсионер” ще

бнтелската кооперация 
сионср” към Съюза на пснсион- 

инвалндност (СПИ) 
никога не е

зала.
хлебарница

ИЗБРАНИ СА ЧЛЕНОВЕ НА 
КОНСТИТУЦИОННАТА 

КОМИСИЯ

ерите по
през 1999 година тя 
работила така, както пие бихме 
желали. Затова една от иай-зна-

нова па
дава брашно, а хлебарницата ще 

хляб. Пропорцията е 
килограм брашно - един

връща
един
хляб.чителните задачи на организа-

Броят на членовете на СПИ, 
от който в крайна сметка зависи

ие-цнята ни през предстоящия 
рпод ще бъде магазинът 
операция да бъде снабден с въз
можно

Депутатите в Народната скупщина на Сърбия избраха в 
сряда делегация на сръбския парламент в 
Конституционната комисия за подготовка на 
Конституционната харта на бъдещата общност на 
Сърбия и Черна гора. В тази комисия са включени девет 

шест от които са от ДОС, а трима от ДСС.

на ко-
и финансовото състянис на коо- 
перация "Пенсионер”, според 
Допило Джорджевич, варира 
много:

- Докато разпределяше хума
нитарни 
около
когато СПИ не разпределя па-

новече стоки за широко 
требление, заяви пред ” Брат- 

” лидерът на СПИ Данило
по
ство 
Джоржсвич.

Той добави, че кооперацията 
не е работила според очаквали- 

иа СПИ поради простата

представители,

помощи, СПИ имаше 
860 членове. Сега обаче,

канило Ажоржевич
Депутатите от опозицията и ДСС изнесоха редица критики по 

адрес на предложените изменения. Джордже Мамула (ДСС) каза, 
че това са мерки ”за укротяваие, а не за дисциплиниране па депу
татите, конто няма да са чиновници, а наемни войници . Драган 
Йованович (СПС) каза, че е предишните две изменения беше оп
овестен упадъкът на парламентаризма, а последното изменение 
представлява истински срив. Той посочи, че постепенно 
беше мачкан рейтингът на Парламента н същевременно предста
вителите на правителството се представяха като ” добри момчета 
па добрия път по Сърбия”. Крайната цел е да се гласува такъв 
Правилник, е който на ” лошите хора в Парламента ще се отнеме 
правото да контролират добрите момчета в Правителството , 
каза Йованович.

ята
причина, че организацията, ръ
ководена от него, не е имала до-

вич. кети, броят на членовете му спа- 
300 души”, казваСега в единствения в града 

” Пенс- дна на около 
той.магазин на кооперация 

ионер” членовете на СПИ мо
гат да си купят само хляб. Це-

статъчно нари:
-Ние не успяхме да се пребо

рим с конкурентите, т.е. с мест
ните обществени и частни тър
говски фирми, които са по-за- 
можпи от нас, а имат и превозни 
средства за снабдяване на магаз
ините си”, подчерта Джорджс-

За кооперация ” Пенсионер” 
членовете 
членския внос по 20 динара го-

п на етапи
на СПИ отделят за

пата му е както и в другите град
ски магазини, а изгодата за ин
валидите пенсионери е само в 
това, че могат да плащат хляба 
разсрочено.

дишно.

Б. Д.
Изпълнителният

ГСС В ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИЗИРА
НЕОЧАКВАНА ПОЛИТИЧЕСКА БУРЯ В БАБУШНИЦА

ЛЕТУВАНЕ В АХТОПОЛКМЕТЪТ ПЕТЪР ЙОНЧИЧ Е
ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЮЛ

Общинският отбор на Гражданския съюз на Сърбия в Ди
митровград за пръв път организира летуване за своите чле
нове и за всички останали заинтересовани граждани от об
щината в известния български черноморски курорт Ахтопол, 
в близост до границата с Турция. Градчето е любимо място за 
почивка на семейства е деца, тъй като има достатъчно място 
за игра.

Пълен дневен пансион със закуска, обед и вечеря струва 
само осем ЕВРО на човек.

За гостите от Димитровград фирмата ” Валтер и Корона” 
предлага специални намаления от 30-50% при ползването на 
допълнителни услуги. За подробни сведения заинтересовани 
граждани могат да се обадят на тел. 363-890 в Димитровград.

А.Т.

8Й *Общинските отбори на ЮЛ и ДХСС настояват да бъде отнет отборническият мандат не 
само на Йончич, но и на още трима отборници, които също са отлъчени от редовете на 

у Югославската левица

Неочаквана политическа бу
ря връхлетя Бабушнишка общ- 

” Епицентърът” и е в Об
щинския отбор на ЮЛ, конто те-
нна.

изключи от партиятазн дни
председателя на Общинската 
скупщина и директор на конфе
кция ”Лисца” Петър Йончич. 
От партията на Мира Марковпч 
са отлъчени и трима общински 
отборници.

СИНДИКАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

"НЕЗАВИСИМОСТ" И В 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
Както се посочва в решение

то на Общинския отбор, Йои- 
чнч е изключен от ЮЛ, защото 
неговото поведение не било в
унисон с устава на левицата: 
вместо да допринася за повиша
ване авторитета на партията си, 
той го е накърнявал.

След изключването му от ЮЛ 
Пе тър Йончич може да загуби и 
кметския си пост, понеже него
вите довчерашни съпартийци 
категорично настояват да му 
бъде отнет отборническият ма
ндат, като се позовават на Зак
она за местното самоуправле
ние. ОО на ЮЛ настоява да бъ
дат ” наказани” но същия начин 
н тримата отборници, които бя
ха изключени от партията заед
но с кмета.

Оставката на бабушнишкия 
кмет искат и ръководителите па 
Общинския отбор на ДХСС, 
които също се позовават на Зак
она за местното самоуправле
ние.

На 29 май т.г. в основното училище в Димитровград се проведе 
учередително събрание на отрасловия синдикат ” Независимост”. 
В присъствие на представители на този синдикат от Пиротски 
окръг, за повереник на новосформираната синдикална органи
зация в основното училище бе избрана Лена Маркова.

Напоследък Независимост” в Димитровград става сериозен 
конкурент на "редовния” синдикат, понеже

ЩЕ БЪАЕ ЛИ СВАЛЕН КМЕТЪТ: 
Центърът на Бабуитица

ците от ЮЛ не са били съгласни ца в Белград спечели поне толк- 
с изключването на Йончич от ова гласове, колкото е спечелил 
партията и затова се готвели да отборът на ЮЛ в Бабушннца. 
минат в ,СПС, независимо от то
ва дали при смяната па партий
ната "фланелка” ще загубят 
мандата си.

Развръзката на най-новия по
литически случай в Бабушннца 
все пак ще зависи от станови
щето на централата на ЮЛ в Бе
лград, която може и да не прие
ме решението на Общинския 
отбор. Защото между Дирекци
ята на ЮЛ и бабушнишкия от
бор на партията и досега няма
ше голяма "партийна любов”, 
което потвг рждара и един анек
дот от координаторското” 
време на Иван Марковпч. Ко- 
гагс той идвал в Бабушннца да 
раздава уроци 
” юловци”,
уста с циничната забележка, че 
това той може да прави само то
гава, когато Югославската леви-

п има свои организации
в Балкан и Свобода , както и инициативен комитет в”гума- 
рата”.(В. Н.)

А.Т.

ПОЗИЦИЯ
РАМКА ЗА ВСИЧКИ

/^т едни месец се говори и мише за идеята та г-ьз- град н (шш) в Димитровград.
V-/даване па Матииа па българите в Югославия, г>Освен това Матнцата ще трябва да обединява 

и съществуващите вече неправителствени сдру
жения и организации на сънародниците пи, както 
дружествата Цари брод чани” и ” Божичапи” в 
Ниш..., а добре би било към пея да се приобщят и 
членовете на гражданското сдружение ” Босиле- 
градко” в Скопие, което след

Преди всичко, защото идеята е тази асоциация да проведе своя "земляческа 
стане рамка за всички граждани на бивша Югосла- 

с български произход. Това е разбираемо, за
щото половин век нашенци се заселваха в

неправителствена и непартийна организация, която 
да сплоти всички българи в нашата страна. Почти е 
сигурно, че бъдещата общност на територията на 
сегашна Югославия ще смени сегашното 

Защо тогава Инициативният 
” Матица на българите в Югославия”?

си име. 
комитет настоява за

На проведените през 2000 г. 
местни избори коалицията СПС 
- ЮЛ спечели 34 от общо 37 
места в Общинската скупщина, 
а при коалиционната подялба 
”юловците” получиха Юотбор- 
ннческн мандата. Осведомени 
източници твърдят, че отбории-

едиа седмица ще
среща .

Не бива също така да се отминат и банатските 
българи, с които Боснлсградека община установи 
тясно културно, а надяваме се, наскоро и иконо
мическо сътрудничество.

пияна местните 
те му ” запушвали” различни

краища на СФР Югославия ”От Трнглав до Гсв- 
гелия” и нормално е Матнцата да е и тяхна, 
иснмо от това, че седалището й щс бъде в Боснлс-

незав-
В. Богоев
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ТУРИЗМЪТ НА ВЛАСИНА И ПЛАНОВИЦИТЕ

о

ПРИРОДНИТЕ КРАСОТИ ИСКАТ НОВА ПОЛИТИКА
неизползвани, но природните красоти останаха 

и програми не са достатъчни да привлекат вниманието на туристите
Има ли шансове -.а високоразвит цеви и забраните 

турцгьм аа Власииа? На готи вт.в- тслс-гво. 
рос досега сурдуличнни пипаш от
говаряха положително, но общипа-

за такова стронг |

Преди месец и половина 
Общинската скупщина в 
Сурдулица сформира 
туристическа 
организация, която 
пряко ще се занимава с 
туристическа дейност.
На последната сесия 
бяха избрани и 
управителни органи, а 
и.д. директор Гордана 
Кирова казва, че 
Власина, която с 
природните си красоти е 
далече по
привлекателна от други 
туристически места в 
Сърбия, скоро ще стане 
много по-привлекателна 
за туристите през цяла 
година.

Дпнмнч оповестява, че през сле
дващия месец се очаква на Власииа 

та не успяваше да създаде условия да започне изграждането 
за това. Преди години съществуваха 
някакви планове, но след като всич
ко се оказа безрезултатно, Общин
ската скупщина и акционернотодру
жество „Ен

на търгов
ско-жилищен център, които ще има 
23 апартамента, всеки от конто с 
площ от 25 до 70 м2, както и 20 де
лови помещения,

ергопроект, урбанизъм и площ от над 1000 м2.
’' от Ьелград сформи- Кой ще носигурн необходимите

разположени на

архитектура 
раха съвместно предприятие „Ен- 
ерго-Власина”. От него се очаква да 
планира п да изготвя проекти, както 
и да строи туристически, иифрас- 
труктурнн обекти и системи на Влас- 

и кран Власпнско го езеро. Бел- 
градчапи притежават 51 %

пари за строителството на обекта?
- Част от средствата ще набавим 

чрез банкови кредити, но много

нна На Власина е езерото и 
в нейното подножие се 
произвежда ток, а 
именно тук все още не е 
регулирано всичко, 
свързано с
електрозахранване. Ще 
решаваме проблемите 
според техните 
приоритети, казва 
Динчич, но една от 
основните ни задачи е 
да решим този проблем. 
Във връзка с това се 
налага да реализираме 
решението на 
отборниците на ОС в 
Сурдулица за 
регулиране на 
отпадъчните води на 
Власина.

■ШРШ_____ -
ИДВАТ ДНИ НА НОВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОАЕМ: 

Хотелът на Власина

от кпнн-
тнла на новосъздаденото предприя
тие, а сурдулнчапн - 49%. В Упра
вителния съвет па предприятието, 
състоящ се от седем души,трима са 
от Сурдулица, председателят 
съвета е от Белград, а директор ът на 
фирмата - от Сурдулица.

- Пай-цацред се налага Общин
ската скупщина и Сурдулица и Пра
вителството на Сърбия-да приемат 
териториален план за Власииа и ок
олностите й. Документът вече е го
тов и се надявам до две седмици да 
б ъде приет, след което да започнем • 
дейността си - казва Драган Динчич, 
директор иа „Кнсрго- Власииа”, ко
нто с и председател на ИО па сур- 
дулишката ОС. Ще се знае, точно 
какви туристически и други обекти 
е в ъзможно да се строят па Власииа, 
като.същевременно ще бъдат уточ-

на !повече очакваме от заинтересовани 
лица п фирми. Затова скоро 1це 
обявим конкурс за финансиране па 
изграждането, т.е. за предварителна 
продажба на апартаментите н де
ловите помещения, отговаря Дни- 
чич.

ваща чистата природна среда. Раз
чита се па първичното селскосто
панско производство, преди всичко 
на производството па екологично 
чиста храна.

- На Власина сьщеетуват усло
вия за изграждането на ветрени п 
водни централи, конто ще бъдат ту
ристическа атракция, по щс допри
насят и за производството па елек
троенергия, която 
доста тъчна за тази част на страната. 
Предвижда се изграждането па 100 
ветрени централи, както II иа някол
ко малки водоцентралн. От изграж
дането п на едните, п па другите от

сега са заинтересовани не само на
ши; но и чуждестранни инвеститори, 
заяви Динчич.

Директорът на ” Енерго-Влас
ина” и председател на ИО па ОС 
уточнява, че в плана за развитие на 
туризма пи Власина са включени н 
части от общините Дърпа трапа и 
Босилеград. Туристически 'обекти се 
предвиждат и кран Лисннското ез
еро.

По-късно трябва да бъдат пос
троени представителни туристиче
ски н угостителски обекти. На Влас- 
ниа и в околностите щс се строят не 
само търговски, туристически п уго- 
стнтслски обекти, но се очаква тя 
да се развива п в стопанско отно
шение. При това ве ще се допуска да 
се развива промишленост, замз.рся-

нес още не е

В.Б.

шшштшюн
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕД 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВО МЕСТНО 
САМООБЛАГАНЕ

ПРИСЪДА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В 
БОСИЛЕГРАДГЪБА^СКА

ТРЕСКА ЧЕТИРИМА ПОЛИЦАИ
ВЪРНАТИ НА РАБОТАМИЛИОНИ ЗА 

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА И 

НОВИ ОБЕКТИ

Бабушпишкитс села и особено Звон- 
ският край са завладени от истинска гъба- 
река треска. Въпреки че сега с главният 
сезон за селскостопанските работи, из го
рите са плъзнали хора с кошници, и тор
бички, дори и с чували, които берат ма
натарки. Преди една седмица манатарки
те се изкупваха но 120 динара за един 
килограм, но в резултат на масовото пред
лагане цената им спадна на 50 динара.

Но, тласнати ог възможността да до
бавят някоя нара към семейния си 
бюджет, хората мърморят срещу изкуп
ваните и продължаватда обикалят горите 
и баири те.

Нормално е в такива условия да се 
явят и матранлзите, които прибират кай
мака.

Общинският съд в Босилерад анулира решенията за увол
нение н наложи на МУ П на Сърбия да в ърне на работа четирима 
полицаи отбосилсградскня ОВР, които бяха уволнени,тъй като 
са отказали да заминат в командировка в Косово и Метохия.

Дисциплинарният съд на МУП през декември 1998 година е 
констатирал, чс полицаите Мнлорад Нпколич, Богослав Сток
ов, Стоплко Стоянов и Александър Веселинов са допуснали 
тежки нарушения иа трудовата дисциплина. Преди това спо
менатите полицаи многократно са били в Космст и са решилн, 
че решението на началниците им било противзакойно.

Съдебният съвет, начело с ъс съдията Драган Янев, подкрепи 
становището, че полицаите са уволнени неоснователно, не само 
поради пропуски в дисциплинарната процедура, а и поради на
рушеното им здравословно състояние. Д-р Александ ър Весели
нов от Враня, в свойството си на вещо 
констатирал, че здравословното 
те не са били в състояние да работят при затруднени условия, а 

вс ъщност са били те тогава в Косово и Метохия.
Петият полицай от ОВР Марин Стоянов, конто беше увол

нен но същото време II поради същи причини, вече в горн месец 
е па работа.

*Ако приемат самооблагането, гражданите от местната 
общност в Сурдулица ще подсигурят до средата на 2007 
година над 63 000 000 динара

Жителите иа Сурдулишка община са пред въвеждане 
годишно парично местно самооблагане, което трябва да Подобри живота 
им. Общинската скупщина взе

решение за провеждане на референдум иа 6 юли.
Разяснявайки общинските решения, секретарят иа ОС в Сурдулица 

Воислав Костич казва, че всяка от 22-те местни общности самостоятелно 
самооблагането. То ще бъде в ъведено в онези местни общности, 
фнеме мнозинството пълнолетни граждани. Костич е уверен, че 

всички ще подкрепят тоя начин за'събиране па средства, необходими за 
наболели комунални и други проблеми.

на ново пет-

нсобходомите за това решения,
включително и

медицинско лице, е 
им състояние било влошено и

Зачестилите напоследък дъждове са 
благоприятни за гъбите и г ъбарите, но, от 
друга страна, забавят селскостопанските 
работи. Берачите обаче не се тревожат 
много, защото: ”3а всичко си има време - 
здраве да е само!” Скоро ще дойдат горе
щините, ще сскнат гъбите.и хората щс се 
в ърнат на нивите и ливадите.

ще гласува 
в които го I

тикивирешаването па
Според предложеното решение за самооблагане работниците щс от-

- 5 % от кадас-дслят 2 % от брутните си заплати, земеделските стопани 
трал пия си доход от селскостопански и горски площи, занаятчиите и 
останалите жители, които имат своя самостоят елна дейност, ще внесат 5% 
от доходите си, а онези, които не живеят и определена МО, а притежават 

0,15 % от стойността му.

В.Б.
К. М.

имущество в нея - по
При условие че гражданите приемат самооблагането, независимо от 

ще бъде за цялата община или за отделни местни общности, 
от 1 август тази до средата на 2007 --------------------- РЕАГИРАНЕ

НЕ РЕФЕРЕНДУМ, А РЕДОВНИ ИЗБОРИ
това дали то
средствата щс започнат да постъпват 
година. Сумата, която щс бъде събрана през този период, ще зависи от броя 
на хората, които подлежат па самооблагане. В Божица например се 
ОЧПК1Ш да бъдат събрали около 524 хиляди динара, докато в Сурдулица 
63 милиона.

- над
| ("РЕФЕРЕНДУМ НА 7 ЮНИ", "Братство" 31 май 2002 г.)

I Според плана 20% от събраните в местните общности нари щс се 
използват за подобряване иа здравеопазването в общините, а оставалите - 
та решаването на разви...... . инфраструктурни и комунални проблеми.

шсно да се проведат редовни избори за Скупщината, 
която да излъчи Управителен съвет от.специалисти,

шанс па

В момента иа последната битка за оцел 
”Автотранспорт” във вестник "Братство”
пяна дезинформация, според коятф редовните избори които да поведат решаващата битка за оцед> ^ 
се провъзгласяват за вот на недоверие, с което се предприятието. При това, като едно от наи-доорите 
внася смут сред хората. Поради гова от името иа венч- решения за положението, беше посочена трапсфор- 

работници в предприятието протестираме п тър- мацнята му от обществено предприятие в акционерно 
сим прозрачност за пълната истина.

Истината е следната: Сегашните състави па Скуп- след това реши иа 7 юни да се проведат редовни из
питата н па Управителния съвет иа предприятието бори, а не референдум за гласуване на недоверие, 
бяха избрани „а извънредни избори и мандатът им Следователно не става в ъпрос за недоверие „а се- 
изтича на 7 юли т.г. Според Статута па нредирняти- I нишата Скупщина п на Управи 1елпия съвет, а за 
СТО, в срок от 60 дни преди тази дата трябва да се редовни избори ,.о нормален път, както е във всички 
обявят редовни избори. Поради това па редовно злсс • демократични общества, 
динне на Скупщината, състояло се на 21’май и преде е; 
дптелствано ог работника Стоян Стоянов, беше ре-

явапе на 
се поя-

В.Б.

ки
Шестнадесет лекари и 
зъболекари от 
димитровградския Здравен 

дом тези дни получиха факУимилета с т. нар. ид номери, 
което означава, че занапред само те ще могат да пишат 
рецепти на пациентите.

Управителят на Здравния дом д-р Милан Йовичич заяви, 
че благодарение на ид номерите, ще се въведе повече 
ред в този сегмент на здравеопазването.

дружество.
Избраната от работниците Избирателна комисия

Васил Станчев 
юрист-консулт в "Автотранспорт"

Б. Д.
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РАЗГОВОР С ИЗВЕСТНИЯ ДИМИТРОВГРАДСКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЙОРДАН МАРИНКОВ

НАЙ-МНОГО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ДОБРА
ОРГАНИЗАЦИЯ

Йордан Маринков, пенсиониран селскостопански елециапи ст ^ °^вои горското,дело, е събеседник, какъвто
— да^поР^« Г^ата" Селскостопанската дейност в Димитровградска община .

ст. Но работната ръка, особено 
е концентрирана 

предимно в града. Всички сме 
свидетели, че някои димитров
градски промишлени предприя
тия направо рухнаха.

Поантата е в това младата 
работна ръка да се мотивира да 
се завърне в селата и да започне 
да се занимава с интензивно сел
скостопанско производство, т.е. 
с печелившото фермерско и 
илан гажио производство.

* Преди известно време канце
ларията на "Г 17 плюс" в Ди
митровград излезе с програма 
за възстановяване на димит
ровградските села, в която са 
залегнали идеи, за-които име
нно Вие пледирате.

то зачрез деловото сдружение,
своите нужди взимаше макси- по-младата 
малките 2 процента.

селскостопанска територии, които са почти идеа
ла селско-ровградската

продукция в страната ни и в чуж- лни за производство 
бива за периода от 1955 до 1965 стопански изделия с дскларацн- 
Iоднпа. През този период в ята "Здрава храна , които мо- 
Гърция и в Белград ежегодно са гат да се продадат навсякъде, 
се продавали по около 50 тона чужбина при купуването на та-

капа храна не дискутират много 
за цената й.

На мнение съм, че трябва да 
се пристъпи към сформиране на 

на сслскостопан-

'] + Но как младите да се мо- 
| тивират да се преориенти- 
| рат към селскостопанската 
^ дейност ?

- На тях трябва да се 
обезпечат подходящи 
кредити,
възпроизводствен 
материал, да им се 
гарантира, че 
продукцията си утре ще 
има къде да пласират. 
Следователно, този, да 
го наречем процес, 
трябва добре да се 
осмисли от страна на 
сериозни и способни 
специалисти, на които 
това ще бъде първична 
и основна дейност.

в наша-снрснс, произведено тук 
та община. През 1963 година 

| * Г—н Маринков, как оценява- например в САЩ са били нла- 
Н те настоящата обстановка в справи около 100 тона овчи каш- 

димитровградското ■ селско кавал. Юнцн са продавани в Гър- 
у стопанство ?

— Кратко казано, обстановка- месо е пласирано в Гърция, Бос- 
В Димитров- на и Херцеговина, Черна гора...

* А що се отнася до растител
ното производство...?

организации
ските производители. Дали 
организации ще се наричат ко
операции, асоциации или друго
яче това сега и не е толкова

тезиция и 1} Италия, овчо и шилешко

та е много лоша. 
градска община са налице отли
чни услови)! за развитие на сел
скостопанска дейност, но тези

важно.
След това трябва да се сфор

мира една организация, която 
ще бъде общ сервиз на селскос
топанските производители и ор
ганизациите им. Казвам сервиз, 
защото тази организация би 
имала задължение на произ
водителите и организациите им 
да помага при набавката на 
производствен материал, да им 
дава кредити, да търси пазари и 
да пласира произведените от тях 
селскостопански продукти и т.н.

Ще ви припомня, че през 60- 
те години на 20 век е съществу
вала една такава организация, т. 
нареч. делово сдружение. То 
работеше в полза на тогаваш
ните земеделски кооперации. 
От съвкупния тогавашен обо
рот на селскостопанската про
дукция, която се пласираше

- Сведенията говорят, че са 
продавани и значителни количе
ства житни кулури - дори но 
1000 тона годишно, какго и го
леми количества сливи, ябълки, 
малини и други овощия. Същев
ременно са продавани и големи 
количества лечебни билки. За

условия, тези изключителни по
тенциали се ползват твърде 
малко, особено в частния сек
тор.
Л * Можем ли да направим съпо- 
| ставка между димитровград- 
п ското с,елско стопанство от 

преди
е 6 момента?

- Ами, аз вече се произнесох 
във връзка с тази програма, си
реч оцених я като добра, и съ
щевременно апелирах тя да се 

Това беше успешен период за реализира час по-скоро. Тази 
димитровградското селско сто- програма трябва да бъде подк- 
панство. Деловото сдружение репена от страна на всички вли- 
вършеше голяма работа. Има- ягелни субекти в средата ни, за- 
ше пари и за него, и за коопер- щото тя може да създаде здрави 
ациите, и за производителите.
| * Как стоят нещата, когато 
; ; става дума за работната ръ- 
}) ка?

години и това, каквото разлика от днес, откупването на 
. билките тогава е било много по- 

- Разбира се, че можем да на- добре организирано, 
правим такава съпоставка, но * От какво се нуждае димит

ровградското селско стопан
ство днес?

ако я направим, ще стигнем до 
обезкуражаващи изводи. В Ди
митровградска община преди 
две, три или четири десетилетия 
селскостопанската продукция е 
била няколкократно но-голяма 
в сравнение с днешната. Ето, на* то исчс казпх, са налице. 1 ова са 
пример, аз разполагам със свс- територии, конто са извън т. 
делия за продажбата на димит- ,,аР* ”замърсени зони”, сиреч

основи, върху които ще се въз- 
селскостопанскатастановява 

дейност в нашата община. А от 
тази дейност ние някога имахме 
голяма финансова полза, което, 
за жалост, днес не е случай.

— От добра организация пре
ди всичко, а след тона и от фи
нанси. Природните ресурси, как* - Освен природни потенциа

ли, Димитровградска община 
има и работна ръка за занима
вано със селскостопанска дейно-

Разговора води: 
Б. Димитров

овце, което означава, че само тия двама 
скървеничани са имали над 2500 овце!

В списъка на селищата и броя на до
макинствата в района на Пирот, Ниш п 
Знеполе предвид облагането с данак 
джизие - обобщен списък на неверни
ците във вилаета Изнебол от 25.10.1623

ндши сад СКЪРВЕНИЦА (1)№
■Т-; \г/Д

На петнадесетина километра от Ди
митровград се намира село Скървеница, 
граничещо със следните села: Горна Не- 
вля, Врабча, Искровци, Драговита и 
Барне. Мерата на селото заема повър
хност от 9 км", а по-големи местности 
са: Арбаиас, Асанов присад, Бабин дол, 
Бабинтрснкьин въртоп, Баловица, Бели 
камик, Бубупькьс, Бумбак, Върговица, 
Гмптровскьи кърс, Голема чука, Горньи 
камик, Гробища, Градище, Долньи 
камик, Драганица, Дълбока падина, 
Жудов дол, Зайедница, Збеище, Излак, 
Кавгалия, Касапница, Ковачев камик, 
Криви бор, Кълн, Ливадье, Лице, Мала 
чука, Меча валога, Острушка, Орей, 
Перша, Рибни дол, Ръсовица, Стари 
дол, Света Троица, Селище, Село, 
Тумба, Туркул, Трънски ан, Чешлье, 
Църна вода, Циганско лице, Щърбан и

ствсност на скървеничани, но на една 
Коледа коледари от Скървеница и 
Врабча (сега в България) се сбили и 4 
врабчански момчета били убити. Като 
наказание за това врабчани взели онази 
част от скървенишката земя, къдего 
сега се намира югославският дял на 
Врабча, наричан Провалил.

С идването на турците селото се 
разселило, понеже било близо до тур
ския друм за Трън. Една част се 
заселила в местността Селище-Гради
ще, а другата - във Вуния, в Рибни дол. 
Затова в турските документи срещаме 
Мала и Голяма Скървеница. Години 
след това скървеничани основали село 
на сегашното му място, което е скрито, 
трудно се вижда от по-далече и 
вероятно затова селото е получило им
ето си Скървеница. В турските докуме
нти селото се споменава под име Искра- 
вениче, Исигровсниче, Искорнпчс.

В списъка на тимари в Софийско, 
допълнен през 1446-1455 година, а на
правен по-раио, селото се споменава 
като Искравениче, спадащо към кааза 
Изнебол. Това е най-старият документ, 
конто съм открил и в който се 
енава село Скървеница. Селото е имало 
2 пр иш бащини и 6 настанени 
Б ниша на Джордже Станислав, задъл
жен под формата на макту с 1025 ак- 
чета, изпълнил службата си; бащина на 
Радослав Милко, под формата на макту, 
задължен с 1025 акчета, и изпълнил 
службата си; бащина на Стоян Ннколин, 
задължен нод формата на макту с 1025 
акчета и изпълнил службата си; бащина 
на Илия Стоян, нод същите условия за-

др.
Скървеница е село от разбит тип и се 

състои от следните махали: Банкова, 
Гарванска, Полина,- Ковачева, Коджа- 
инска, Кошарска, Лъиурска, Рогожар- 
ска, Серивунска и Шевульинска.

Според легендата, селото се нами
рало на Скървеничко поле, в местно
стта Бумбак, няколко километра южно 
от сегашното си място. Това е било още 
преди идването па турците. Тогавашно
то село, според някои легенди, се на
ричало Аралиново или само Ралиново. 
Имало своя черквичка, наречена ”Св. 
Петка”, която се намирала източно от 
селото и затова хората понякога нами
рали там черковни предмети: кръстове, 
кандила и пр. Почти цялата мера на 
сегашното село Врабча е била соб-

Част от панорамата на Сгсървеница ■

спом- дължен със същата сума, но не из- - 13.10.1624 година 
пълнил задължението; бащина на Про- Скървеница с 19 ханета. В по-нов 
дан Тодор, задължен с 825 акчета, не документ, турски списък на десетака в 
изпълнил задължението, и бащина на Знеполнето от средата на XIX век, се 
Станко Илин, задължен под формата на споменава Скървеница със задължение 
макту е 10-5 акчета, не изплатил задъл- от 127 глави добитък п то: 10 кози, 103 
жението. овце - майки и 10 агнета, което ще рече,

В джслепкешанския списък от 1576- че в Скървеница са отглеждали повече 
/7 година Скървеница се споменава с от 1270 глави дребен добитък, 
две джелепкешански домакинства:
Чуро Дойче, задължен с 60 овце дже- " 
лепкешански данък и Чучс Момин - с 40

се споменава село

и то:

-Следва-
Цветко Иванов
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РАЗГОВОР С МЛАДИЯ 

НАШЕНЕЦ ИВАН ИВАНОВ ОТ 
ПИРОТ

ОТ 6 ДО 9 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАД

СИМПОЗИУМ ЗА 
ФЛОРАТА В 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ

I!

к :ЕДИН ОТ 

14-ТЕ
ИЗБРАНИЦИ 

ЗА САЩ

Vш III
Вчера в Димитровград започна Седмнят международен

научен симпозиум, посветен на флората в Югоизточна Сърбия ! 
и съседните територии. Участие в мероприятието взеха учени 1 
от нашата страна, България, Македония, Босна и Херцеговина 
и Унгария.

Симпозиумът завършава на 9 юни, а организираха го 
съвместно Природо—математическият факултет от Ниш, Би- I 
ологическото дружество ” д-р Сава Петрович” от Ниш, Инстн- | 
тутът за ботаника към Българската академия 
Българското дружество по ботаника.

ага

тт
■

В дома на семейство Димитър и Надица 
Иванови, рентгенолог и психолог в Пиротската 
болница, царибродчани,

на науките и ; 
Б. Д.които от десетина 

години живеят Пирот, ни отведе новината, че 
им Иван есинът спечелил

амсрканското правителство 
замине за един месец в Щатите.

В апартамента на Иванови в центъра на Пи
рот веднага се забелязват много книги, 
списания, грамофонни плочи, дискове, албуми 
с фотографии и компютър. Под звуците на под
брана музика водим следния разговор с Иван, 
третокласник в Пиротската гимназия:

конкурс на 
и това лято ще Тазгодишният десети норс- 

художестпеи пленерден
”Погановски манастир 2002” ще 

бъде международен в пълния смисъл па думата, съобщиха от Сьвета 
градската галерия в Димитровград. Според думите им, в проявата 

би трябвало да вземат участие художници от нашата страна, 
България, Македония, Гърция и може би Англия.

Членовете на Съвета на градската галерия вече са установили 
контакти с редица живописци, потенциални участници в пленера. На 
художниците, които 1а се съгласили да участват в ”Погаповскпя 
пленер” наскоро ще бъдат връчени и официални покапи.

на

Сега малко му отстъпвам, защото той 
новният ми ” спонсор” за Щатите. Когато 

Иване, разкажи ни нещо човече за този доволна от мен, майка ми се заканва, че ще 
конкурс!

ме
подложи на тест за интелигентност и след това 
ще ме изпрати в специално училище...!?

* С оглед на факта, че си спечелил конкурса 
американското правителство, излишно 

е да те питам за учението , но все пак...

Б. Д.—Конкурсът се провежда вече две години и 
названието му, в свободен превод, ”Обучение 
по лидерство (водачество) на младежи от 
Югоизточна Европа”. На

на СЪБРАНИЕ В ПИРОТ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
ПРИЕМНИ ИЗПИТИняколкостотин 

младежи от цяла Сърбия беше 
изпратен обширен въпросник на английски и
талантливи —Ученик съм в трети клас в гимназията в 

Пирот, която е с дълбоки традиции, както и 
след получаването на отговорите (пак на царибродската. Отличник съм, който познава и 
английски), бяха избрани деца за тестуване по вкуса на четворките. Предупреден съм навреме 
английски език. Около 50 деца, издържали този (познайте от кого), че не мога да си позволя 
тест, бяха през един уикенд на

ОПРЕДЕЛЕНИ СА 
ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ

финалния училището да ограничи образованието ми 
изборен камп в Бачки Петровац (Войводнна). въобще.
Тим след определени програми и съревнования, 
американските организатори избраха 14 деца за 
в Щатите. Аз имах късмета да бъда между тези 
14 деца от Сърбия. По същия начин са избрани 
младежи от Черна гора, Косово, Македония,
Румъния и България. В края на този месец 
всички се събираме в София за три дни, 
откъдето ще отлетим за Америка. Там ще 
бъдем един месец (юли) и то в околността на 
Балтимор, къдего ще се проведе обучението.
Между другото ще имаме щастието да посетим 
Вашингтон и Ню Йорк.

В понеделник в Пирот се про
веде специални среща ни директо
рите ни всички основни и средни 
училищи от Пиратски окръг, ни 
която ирксъстиихи н ирсдстипите- 
ли ни локилнита симоупрпии, 
кикто н председателите и подпред
седателите ни изпитните комисии 
и надзорниците за училищата.
Срещата бе организирана от Мин
истерството на просветата, а цел
та й е да се уточни начинът на 
полагане на приемните изпити и 
записването в средните училища.

Ма срещата са определени мнтровград отправят апел към 
учителите, които ще бъдат дежур- всички осмокласници до 15 юни да 
ин по време на приемните изпити се явят за записване в средните 
на 17 и 18юни. Решенията затова училища. За целта те трябва да 
кой от тях в кое училище на тори- попълнят специални формуляри, 
торнятя на окръга ще бз.дс дежурен, които са едни и същи, независимо 
ще б ъдат връчени точно на 17 т.м.

Що се отнася до материалите зованпс кандидатстват осмоклас- 
за приемните изпити, директори- циците, 
те па училищата ще ги вземат 
лично също на 17 юни 
окръжната изпитна комисия.

От основното училище в Дн-

От120 осмокласници в 
основното училище в

ад с отличен 
7, с много 

добър са 47, а е тройка - 
29 осмокласници. Класа 
са "изкласили" с двойка 
само 7 ученици. 
Средната оценка е 3,96 
или много добър, 
Повтарящи и на 
поправителен изпит 
няма.

* А има ли и момичета в групата за САЩ?
—Понеже те са известни като но-прплежни 

в учението и като ненадминати зубрачки, има и 
момичета и те са повече от момчетата. Ако 
питате дали са красиви, отговорът е - ДА. А 
това още повече увеличава значението на пре
стоя ни там!

Димитроогр 
успеха са X

* Имаш ли свободно време и как го из
ползваш?

—Завърших Начално музикално училище, 
отдел Акордеон. Значи отлична квалификация 

* Каква е идеята на този конкурс и на за... - китара. Вкъщи имам три китари и засега 
цялата програма? ми стигат. Въобще музиката е на голяма почит

в нашия дом, макар че вкусовете са различни.
най-много време прекарвам пред 

компютъра. Баща ми често ми предлага излети 
в Стара планина. Може би в неговите години..., 
но засега предпочитам града, който ми е по-ин
тересен, особено през уикенда и нощем (по
глежда към часовника).

* Ти си роден в Цариброд, двете ти баби са 
там. Ходиш ли при тях?

—Основната идея е запознанството на млади 
хора от Югоизточна Европа, развиване на-дух 
на толерантност, разбирателство, на мултикул- 

както и създаване на уменията за
от това за коя степен на обра-

тура,
локална, местна инициативност, изучаване на

Заявленията за желаното 
от средно училище се подават на 22 и 

23 юни.

принципите на гражданска политическа кул
тура... Балканите до скоро бяха регион на 
дълбоки икономически,.културни, •

А.Т.политически и идеологически разделения, кул- 
минпращи дори в кървави военни конфликти.
Младите хора са тези, които трябва да направят разредих посещенията си, но те не ми се сърдят, 
възможна, логична и реална интеграцията на защото знаят, че там, където е домът ти, там са

и проблемите ти.

—Като малък ходех по-често, а сега но-

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ПЪРВИ ОФИЦИАЛНИ 
КОНСУЛТАЦИИ ЗА 

СЛЕДВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Балканите в просветена Европа.
* Четеш ли " Братство" ?* Как дойде всъщност поканата за участие 

в този конурс? —Да! Интересувам се от локалните теми. 
Това е начин да бъда в крак със събитията в__Избрани са деца, доказали своя талант в

определена област, деца, участвали и печелили Цариброд, 
републикански
училището в Петница (известно републиканско 
училище за талантливи деца) и др. Що се отнася 

дойде до Дебатиия клуб в

ог *3нам, че обичаш да разказваш вицове. Кой е 
любимият ти виц?

децасъревнования,

На 4 и 5 юни т.г. в гимназията в Димитровград за пръв път се 
проведоха официални консултации с кандидат-студенти за следване 
във висшите учебни заведения в България. Подобни консултации до
сега се провеждаха в КИЦ ”Цариброд”.

За условията за следване в България пред присъстващите 40 аби
туриенти говори г-н Йордан Симов, експерт при Министерството 
образованието н науката на Р България, който изтъкна, че се надява 
това да станс редовна и трайна практика.

Тази година за следване в България за завършили четвъртоклас
ници от Димитровград и Босилеград има 32 свободни места за най- 
различни специалности и още две в областта на изкуството. На 13 юли 
кандидатите ще трябва да държат изпит—тест в Министерството на 
образованието па Бз»лгария в София но български (граматичен тест) 
и по история, конто са задължителни за всички кандидати. 1ретнят 
тест зависи от спсциалиоста, която всеки кандидат има намерение да 
следва (за медицина тестът е по биология, за фармация по химия...). За 
всички кандитатн, конто издържат успешно тестовете, са гарантирани 
общежитие и стипендии както за всеки български студент.

Да напомним, че и сега от Димитровградско и Босилсградско след
ват около 150 деца, а всяка година за обучение в полувисшите и висши 
училища кандидатстват повече от половината завършили среднош
колци.

—Как се вари шопска глава. В голям съд с 
вода се слага шопска глава и един камък, но 
възможност гранит като най-твърд. Кладе се 
силен огън и след момента, когато камъкът се 
развари, главата се вари още 5 часа!

* Иване, благодаря ти за разговора. На добър 
час и приятно пркарване в Щатите.

до мене, поканата
гимназията, в който участвам от доста дълго 
време. Той е между най-добрите в страната, със 
сериозни успехи не само у нас, но и на между
народни дебитни турнири по английски език.

Както е известно, в дебатите се развива 
умението за толерантен спор по определена 
тема, умението да победиш (или, казано по 
нашенски, да ” надоратиш”) конкурента, без да 
го обидиш, а той дори и да е загубил, да не се 
срамува от това, защото и двамата знаете, че ” Иване, ти си луд, ако се върнеш тука!” 
още утре ролите могат да бъдат сменени... От През цялото време разговорът ни беше 
Пирот кандидатстваха три деца, но Фортуна бе следен внимателно от шестокласничката Алек

сандра, по-малката сестра на Иван, също пълна 
* Говориш за толерантност. Толерантни ли отличничка. Тя само вметна, че не разбира 
са твоите разговори с родителите ти? защо се вдига толкова шум около Иван, след

па

—Благодаря и на Вас, ще ви се обадя, когато 
се върна. И да ви кажа нещо, което не съм го 
казвал на баща ми. Приятелите ми казват:

благосклонна само към мен.

като тя, когато стане на неговите години, ще 
трябва да я пращат на —Марс!

—С баща ми често спорим по най-различни 
теми. Когато той прекали, заплашвам го, че 

да му откривам тайните на ИНТЕРНЕТ.
Алекса Ташков

А.Т.няма
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НА 24 МАЙ В БЕЛГРАД

НЕПРЕСЪХВАЩ Е 

ИЗВОРЪТ НА 

ЖИВАТА РЕЧ
* След повече от половин век по случай празника на славянската писменост и на 
българската просвета и култура на 24 май в югославската т ^ знанието,
няколко културни манифестации, афирмиращи непреходн ц б и

градивната мисъл и творчество и над всичко - на диало , Р Р 
толерантността между българския и сръбски народ.

* Най-напред във фоайето па Университет- Белградския и на Милица Велкович, Елена Ле; 
ската библиотека "Светозар Маркови»" в Бел- посвич, Ясмина Миленкови» и Анелия Мсепа 
град беше открита изложба на българската от Нишкия университет, 
книга, на която бяха представени около 900 По случай Деня на славянската 
единици, печатани от епохата на Българското на българската просвета и култура 
възраждане до наши дни. Културния център на Белград С™1Г™1™

На тържеството, ма което оспен управителя ктът Растко - България - срь ек , р ' 
Университетската библиотека Никола Ма- средище на голямата сръбска ишерпег и 

рковпч, ръководителя па сръбско-българската лиотека "Растко". Проскзч.т "Растко-Българня 
електронна библиотека д-р Деян Лйдачпч и е най-обемпата след националната - сръоскаг

на

п на прегледаписменост и 
на 24 май в 

и прос то издателство и приятел на ирс-на тозиТридссстгодишпииата
автентичен празник па художссг- 
всиото слово беше белязан е мно
го емоции. И Колари се бяха съ

гледа сподели за нашия вестник:
- Хубаво е, че вече 30 години не 

” Изворът на живатапа пресъхва 
реч”. Хубаво е, че тук се стичат 
творческите струи па много из
ворчета от цяла Югославия. Те ще 
свържат душите на малките твор

им живот. И това е

брали над 40 млади литературни 
творци от различни училища, пре
подаватели и родители, изтъкнати 
детски поети от страната и чуж
бина. Те изживяха много незабра
вими мигове заедно със своите до- 

спицитс от основното 
Илия Милосавлсвич

Ъ II

1лст(|, >Гррмл- цп през целия 
най-важното.

И още едно книгоиздатслско 
заслужава похвала.

ИМ)И
В ЕЛИ Гх О 1-Г\

- у;;макипп 
училище 
Коларан” и жителите па Колари. 

Иа 1 юни в Културния дом се

начНнаппс 
Става дума за книжката ”30 годи- 

Извора па живата реч”, коя- 
възможио най-подходящия 

начин отбелязва тази значителна 
годишнина. Нейни автори са Але- 
ксандър Дъиков, един от основа
телите и главен стожер на всички 
досегашни прегледи, и Радоица 
Павич, директор на 
училище в Колари.

Ето какво е написал между

БУГАРСКО-СРПСКЕ ни на
КЕЬИЖЕВНЕ И КУАТУРНЕ ВЕЗЕ то посъстоя заключителното тържест

во, което ще бъде запомнено е из
несената богата културно-литера
турна програма. Наградените мла
ди литературни творци представи
ха своите творби, а танците и цес
иите бяха изпълнени от учениците 
от основното училище в Колари 
под ръководството на преподава
теля по музикално възпитание 
Джордже Нсшич. Директорът па 
училището Радоица Павич връчи 
хубави награди на победителите, 
като пай- скъпата от тях е сбор
никът ”Хсй, изворче, здравей, зд
равей!”, съдържащ наградените и 
поощрени творби.

иШ/слЯ

основното

другото в тази книжка нашият 
поет Дъиков: - Може би това, кое
то сега ще кажа, ще прозвучи нес
кромно, по аз мисля, че поводът - 
трите десетилетия па тази пре
красна изява на детското литера
турно творчество 
право па това. Като инициатор,

ми дават за

Карта от книгата на Йован Рани " ИсторСя разнмх слабенскихь народобъ наипаче Болгарь,
Хорватобъ и Сербовъ

представители на сръбското министерство на виртуална библиотека "Растко".
Международно общество от ентусиасти (нонауката, присъстваха и учени, преподаватели и 

студенти в Белградския университет, както и същевременно достатьчно компетентни в 
университетски преподаватели, преводачи и своята област специалисти) предлага съвреме- 
служители в българското посолство, привет- нен технологичен продукт, който ни прави 
ствено слово изнесе посланикът на Република съпоставими с представителите на други кул- 
Бълга рия г-н Яни Мплчаков. тури по света. Виртуалната библиотека пред- 

След това посланик Милчаков връчи на- ставя достойнствата на националните ни кул- 
гради на авторите на най-добрите творби в тури, на азбуката (всички материали са поме- 
конкурса за превод иа съвременна българска стени като оригинални текстове на кирилица, 
поезия и проза и за написване на есе "Поглед а има й много двуезични публикации) на на
към съседа". В този конкурс, обявен от бъл- шнте творци п учени.
гарското посолство, участваха 20 студенти - 12 Денят иа славянската писменост и култура е 
оз' Белградския и 8 от Нишкия университет, избран не случайно за оз’ркпването на изложба

с български книги и на виртуалната сръбско- 
българска библиотека - идеята на всички участ
ници в този проект е да покажат, че над всичко 

чи стояз' и трябва да стоят непреходните ценно-

ЬЛладите литературни творци на сцената 6 Колари

С издаването на антологии па 
детската поезия ” Извор ът па жи
вата реч” се утвърди и като ду
ховна връзка между културите на вложих всички свои знания и ам- 
иародпте. Досега са издадени ан
тологии на

преподавател и ръководител па 
литературната секция, а по-к ъсно

които написаха три есета, 22 превода на сти
хотворения и 16 превода на проза.

За есе на тема "Поглед към съседа" парична и като директор па училището, аз
награда в размер на две хиляди динара полу 
Биляна Васич, първи курс в специалност "Сръ
бски език и литература" с втори език българки 
от Нишкия университет, а поощрителни на
гради - книга от съвременен български автор ко топа се отнася за близки народи, 
получиха Елизабета Георгиева и Ивана Стоич-

бпцпн, за да бъде винаги ”Изво- 
армеиската, българс- рът па живата реч” нспрссъхващ, 

ката, руската, румзшеката и сло- бистър планински извор на дет- 
вашката поезия за деца.

Тази година тържеството в 
Колари бе обогатено н с промо
цията на Антология на македон-

сти на знанието, на съзиданието, на градивната 
мисъл и творчество, на диалога, разбирател
ството и толерантността - особено когато всич-

ското вдъхновение и празник на 
литературното творчество на де
цата...”Д-р Ценка Ивановакова.

Парична награда от 2000 динара за превода 
си на стихотворенията "Пост скриптум" от 
Николай Кънчев, "Есенна.песен" от Екатерина 
Йосифова и "Едва ли има нещо" от Пламен 
Павлов спечели Ана Джурич - грети курс спе
циалност "Български език и литература" в Бел-

Трибпа да се подчертае, че за 
пръв път тази година па награде-ската поезия за деца, издадена

съвмеетно от издателска къща ннте ученици бяха връчени книги 
Арка от Смедерево и от ”Из- от новоучредения фонд ” Алекса- 

вор ът иа живата реч”. Книгата бе- ндър Дъиков”. 
ше представена от известния сръ-
оски детски поет Мошо Одалович и това, че и .две сътруднички 
и от Ристо Иасилсвскп, състави- "Другарче” получиха награди, 
тел на Антологията и преводач на Петокласннчката Катарнна Мн- 
творбитс от македонски на сръб-

ПОКАНА
На 29 юни 2002 г. (събота)

Босилеград ще се съберат абитуриентите от 
1972 година, за да честват 30-годих и и гш си 
юбилей и да евокират спомените си за най- 
хубавите години в-в своя живот. Срещата ще 
зайочне в 18 часа п

в гимназията в
С особена гордост изтъкваме

градския университет, а поощрителни награди 
- книги от български автори - Мария Владис- 
авлевич, Лиляна Марк^пич, Ипана Апостолова. 
Милена Дацич и Александра Сатарич о г Бел • 
градския и Иван Богданович и Елена В\,ь <ди- 
новпч от Нишкия университет.

Паричната награда в същия размер за пре
вод на проза беше връчена на Биляна Апджслк- 
ович - четвърти курс специалност "Български 
език и литература" в Белградския университет, 
за превода на "Лято и есен" от Николай Хайтов, 
а поощрителни - на Биляна Чолакович, Мая 
Недич, Елена Денчич и Любица Матовия, от

пи

лнкиспа от основното училище 
”Свстп Сава”, в Пожарепац е но
сителка на втора награда за проза 
в своята възрастова група, а ссд- 
моклаеннчката Дияпа Елсикова

училищния двор.
Скъпи съученици, заповядайте на юби

лейното ни тържество! Осведоллете за него
ски език.

Като гост от чужбина участва 
н видният български поет Кирил 
Назъров, който приветства мла
дите творци и предизвика оваци
ите на прис ъстващите със стихот
ворението си •” Изворът 
реч”, посветено на и ре лге да. Дъл
гогодишният сътрудник на паше-

всички наши съученици, на които знаете 
адреса или телефонния им номер. Своето 
участие в срещата заявете на семейство Ве- 

домашен телефон 
017/77-717 ще се обадят съучениците ви Лю- 
бинка и Васил.

от димитровградското основно 
училище получи иохпала-иоощре- 

чаживата ние за прозаичната си творба 
” Спомени”.

Д. Г-

селинови, на чийто
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КЪМ ИНИЦИАТИВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАТИЦА НА БЪЛГАРИТЕ

В ЮГОСЛАВИЯ

ДА БЪДЕМ РАВНОПРАВНИ 

КАТО ОСТАНАЛИТЕ 

МАЛЦИНСТВА
ГИМНАЗИСТИТЕ В 

ОБНОВЛЕНИЕТО И 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ЮГОСЛАВИЯ
Идеята за

^ВТ™„е°„ЗГд^^„"ГсвСоетоМЯЛЦИИ'

ГГлт ^1^ГГ™:еГ°„оГХ™цпИ=' ' Двойно, традиционно „

...г,гг„г
ва дългогодишно тежнение. И няма нужда някой - От всички

граматГТетчвГпоашш" “ °КраДС"- С Пр°- "яма ""™ ВД«» научен и културен институт, 
кумели на бъпешатч чео. " ДРУГ" °С"ОШ"' «°бв° "а Матица словашка, Хунгаролошки
в^мож^^т^ГаГноаГеТз: в^к" ” Институт за румънски езнк и литература

бкодимо шГенч Гчг 33 1>абОТа И само"аява- Нсо- - От всички малцинства само българското мал- 
лави ,7сй7тип о нч Гч°Тб МаЛЦШ,СТ“° н Югос- Н“"ство „яма ТВ-нредаване на майчин език. За 
еа.7 тчй . Съроия днес и в оъдеще сравнение: ромите вече една година
Г п“ЯРТИИ"а “ нннрнннтслствена асо- половина ТВ-иредаване всяка седмица.
ктГъи™Ггй!ГЯ "аред Югослав,,я сс “авн -От всички малцинства смао българското мал- 
каго държава е много национални малцинства и с цинство няма обучение на май..... . език.
™!С,ЙК чТа"Да|’Т "а п°лзва,,с ,,а малцинствени - От всички малцинства, само българското 
права. До каква степен оългарското малцинство е малцинство се обслужва от попове и монаси 
използвало и използва своите права е въпрос за ” посестримскага” сръбска цръква. 
оошириа научна дискусия. Всъщност дали онова, - От всички малцинства само българското
което държавата ни е предлагала, ние, българите,л цинство няма пито едно виеше или полувисше 

не сме искали , не сме смеели”, ”не ни е било учебно заведение в Югославия 
нужно , срамували сме се ’ или пък държавата кадри с български език - юристи, икономисти, 

с една ръка е давала, а сдругата-взимала” ? Фак- математици, историци и пр. Български език се 
тите и практиката ооаче показват следното: изучава само в Учителския факултет във Враня,

От всички малцинства в Съроия, само бъл- във Филологическия факултет в Белград и 
гарското малцинство е под пряк надзор ’ от Бел- отскоро във Философския факултет в Ниш. 
град в областта на образованието, културата, ин
формирането, вероизповеданието и пр. Остана
лите малцинства са под ” надзора” на Нови Сад и 
Прнщина. При което ние не сме имали възмож-

мпнало

Ние се гордесх\1с с високото равнище на социалиспшчсския па
триотизъм, с политическата зрелост и голямото въодушевление 
на л/ладежта ни след бойната, когато в лтогобройните трудови 
акции тя беше вдъхновение за един нов социалистически 
тусиазъм."
Тези думи на Тито за югославската Л1ладеж с цялото си значение 
се отнасят и за.л1ладсжта от босилеградската гимназия.

Революционното настроение в гимназията създават учениците-участ
ници в бойната антифашистка съпротива, конто след освобождението от 
фашизма се връщат на училищната скамейка.

В гимназията се създава организация на Съюза на югославската кому
нистическа младеж (СКОК)), която съществува до 1948 година, 
слива с Народната младеж. По това време пай-изтъкнатн членове на 
СКОК) в босилеградската гимназия са учениците: Драган Наксв, Владимир 
Б. Япачков, Райна Стойнева, Всрка Гсргинова, Цане Любенов, Вптко 
Аспарухов, Раде Манаснсв, Сава Стоичков, Симеон Миланов, Симеон 
Кирилов, Дарко Попов, Асен Лазаров и др. Революционният идеал на тези 
младежи е грижата за човека и неговото щастие.

Още през първите следвоенни години в социалистическа Югославия 
започва мащабно възобиовление и изграждане па разорената във войната 
страна, в което участват стотици хиляди хора. С масовото си участие в 
многобройните трудови акции младежта веднага заема първата позиция на 
големия трудов фронт и не я отстъпва да края на обновлението. В тези 
акции в пълна стенен се изявява п изключителното трудолюбие на брп-

ен-
малцинства само българското 

по- 
ин-

••
когато се

имат по час и

на

мал-

за подготовка на

тшж \ щеш
/ ... . I

1

С но-пататъшно изброяване на области и сфе
ри (политически живот, икономическо развитие, 
екология, здравеопазване и т.н.), където отсъст-
ват националните права, списъкът не свършва и 

” да надникнем в чужди къщи и дворове” и проблемите остават нерешени.
Като естествено заключение след всичко каза- 

ползват нравта си и коя е практическа но следва, че създаването на Матица на бълга- 
(не)полза от (не)ползването на същите.

- От всички народи и малцинства и във Втора, живеем: наличието на същинска демократична 
и в Трета Югославия българското малцинство обстановка в страната, освобождаване от оковите 
има най-висок процент образовани хора по отио- на страха и репресиите, съживяване на чувствата 
шепне на броя на населението. Това се сочи и от

носгта
да видим как, колко и защо останалите малцин
ства

рите в Югославия е плод на времето, в което

за пълноценност и равноправие...
Пене ДИМИТРОВстатистическите данни, и от редица научни до-

РЕАГИРАНЕ
Бригадирската легитимация па автора на статията от жп 

линията Банялука - АобойКОЙ ВСЪЩНОСТ Е АВТОР НА 
ПРОЕКТОПРОГРАМАТА ПО БЪЛГАРСКИ

ЕЗИК?
гадирнте от Босилсградско, сред конто са най-многобройни гимназистите.

На 1 април 1946 г. започва изграждането на железопътната линия 
Бръчко - Бановичи. Средношколската младеж от гимназията участва в 
него със самостоятелна бригада от 120 младежи.

През 1947 г. започва изграждането на жп линията Шамац - Сараево, в 
което средношколците от гимназията участват също с една самостоятелна 
трудова бригада. Командир на бригадата 
Райчиловцн.

През 1948 г. средношколската младеж от гимназията организира 
самостоятелна бригада, която участва в изграждан 
тралата Белград - Загреб, известна като автопът ”Братство - единство”.

През 1951 година средношколците от босилеградската гимназия 
участват в изграждането на жп линията Банялука - Добой. Командир на 
бригадата с ученикът Венко Стоилков Якимов от село Долно Тлъмино. 
Гой е политически секретар на средношколския комитет на Народната 
младеж в гимназията, секретар на първичната организация па ЮКП и член

Околийския комитет на Народната младеж на Сърбия за Босилсградска 
околия.

Уважаема редакция, от пети до осмн клас.
Във вестник ” Братство”, брой 1898 от 24 май Именно за тези учебни планове и програми даде

т.г., е публикувана статията ”ИНИЦИА 1ИВИ С съгласието си министър Г. Кнежевич. 
НЕИЗВЕСТНА СЪДБА’, в която между другото Решаването па въпроса за обучението в общи

ните Бабуннпща, Босилеград, Димитровград и Сур-

с ученикът Дарко Попов от

ето на автомагне-
сс казва:

”По предложение на просветния министър дулнца (основните училища за оългарското малцип- 
Гашо Кнежевич, който миналата година одобри ство) е общ дълг и задача за всички, които могат и 

на Учебния план и трябва да го решават.
Общинската скупщина в Босилеград формира 

нова комисия, която да работи но този въпрос, но в 
нея няма представители па предучилищното възпи
тание и е малък броят на представителите

илище. Това ясно може да се види от

прилагането и реализирането
Програма по майчин език в основните училища па 
българското малцинство, педагогическият

Дежка Георгиева изготви програма и я из
прати до министерството...”

От казаното възникват два основни въпроса: ловното уч
I Старата или попа учебна програма но бъл- състава й: Антон Тончев, Данна Стоянова н Митра 

■ арени стик е .«пратила до министерството гос- Симеонова от гимназията, Методи Минев и Пене 
ножа Дежка Георгиева? Димитров от основното училище, Дежка Георгиева

2. Ако става дума за нова програма, то може ли от Отдела на Министерството на просветата
какъвто и да е специалист, съвсем сам Враня, Васил Стоименов, финансов полицаи, 

да изготви УЧЕБНА ПРОГРАМА по майчин език ко Божилов, кореспондент на Братство -иредста-

“ — искам да ви напомня ““^Га^ид, че в иодготовнте.......те „а-
Владимир М. ралелки за децата от предучилищна възраст в Бо

силеград и Райчиловцн сс провеждат подготовки за 
обучение па български или сръбски език, а 
пито един техен представител, както и това, че в 
основното училище има 38 паралелки от първи до 
четвърти клас, а оттук също няма пито един нрсста- 
витсл, лесно може да сс заключи каква е сериоз
ността на предлагащите, както и какво е отиоше- 

оса за компетентност па коми-

съвет
ник иана ос-

Прсз 1952 г. от босилеградската гимназия е формирана самостоятелна 
трудова бригада, която се включва в изграждането на системата вод
ноелектрически централи Власина, заедно с многобройните младежки 
трудови бригади от цяла Югославия.

Младежките трудови акции са прекратени в периода 1952 - 1958 година, 
но на Шестия конгрес на Народната младеж на Югославия, проведен иа 29 
януари 1958 г., Йоснн Броз Тито осведомява делегатите, че югославската 
младеж ще продължи изграждането на автомагистралата Гсвгелия - 
Любляна. При тази новина всички присъстващи стават на крака, като към 
тях се присъединяват и чуждестранните делегации от цял свят и скандират: 
”Тито - Партия!”. Младежта от Боснлсградско е представена 
конгрес от Васил Станчев от Босилеград, член на Околийския комитет на 
Народната младеж на Сърбия за Вранска околия.

По-късно средношколците от гимназията организират самостоятелна 
трудова бригада, която носи 
българското малцинство в Югославия Иван Караиванов и чрез 1962 г. 
участва в изграждането на автомагистралата Парачип - Ниш.

Трудно с да се каже коя от бригадите на босилсградските гимназисти е 
била най-добрата. Така например средношколската бригада от гимназията, 

линията Шамац - Сараево през 1947 г., е била

във 
и Вас-

сдин човек

Във връ:
следното: Работна група 
Стоименов, просветен съветник и преподавател за 
първоначално обучение, както и преподавателите 
Верка Алексови, Драган Петков, Леопка Милчева, 
Крум Георгиев и Милан Миланов изготвиха прое
кт за Учебен план и Програма но български език 
като майчин език в основното училище от първи 

ез 1996 година и то с нре-

в състав
на този

няма

името на известния представител на

до четвърти клас още пр
поп им (-оъбски език. Това проектопредложение пието им към въир< 
беше предоставено нн Министерството на проспс- сията. Нещо се крие!? Защо?! Каква е целта на нред- 

Рейублика Сърбия и на началника за учеб- лапащите - въпросът да се решава от специалисти и 
„„ „лаиове и програма т-н Радивой Коиатар в Бел- ^^Гва^^ДНИ^-И-

"някои”, конто искат само да нравят кариера и да

работеща па жн
провъзгласена три пъти за ударна, а па автомагистралата Белград- Загреб 

1948 година босилеградската бригада три пъти е провъзгласена за 
На железопътната линия Банялука -

тата на
през
ударна и е получила две похвали.
Добой през 1951 г. бригадата на босилсградските гимназисти три пъти 
става ударна и е удостоена с ” Орден на труда - първа степен от президента 
на републиката.

град.
Друга работна група в състав: Дежка Георгис- 

ва, Пене Димитров, Пора Николаева и Йорданка си създават имидж.. 
Василева направи проектопредложение за Учебен 

и Програма за обучението по български език Владимир М. Стоименов
Васил СТАНЧЕВнллп
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ИЗЧЕЗНАЛИ СЪЩЕСТВА

ШАХМАТЕН: ТУРНИР "БЕЛО 
ПОЛЬЕ 2002"ПАНИХИДА ЗА ЕДНА 

БИЛКА ОТ ЗВОНСКА 

БАНЯ

СКУЕМ Ш10А РЬОКП 8КВНЕ
I

ИСгш I кмм.' иоиЛт гамоя! НАШИТЕ
ОТНОВО

УСПЕШНИ
|« ШГ.*л'0»^

Черпените книги ниистина са е черпени 
П ъпната глобална Чернена киш а, бе 

1975 г. бе
Червеното - знак на опасност, 
радост, любов, огън...

ресторанта ”Тройка” в Пело 
който

корици.
обнародвана 1978 г. Преди нея,ШЩШМк

омразата, сс свързват имен... с този цвят. <1 0999V.). излаза» от ..е- Червената книга па флората на
Одеждите па католнчанеките лопатара, ни Преди |рн юдшп I* ,, , Сърбия
си. Йоан Погнелон, „а мъчениците за Хрие- чат и Чернената книга а Ф»ора™ аС! рГ. 
тоната нара, също еа чернеше Черненото е н „ да продължи до Ясенов дел. Маршрутът ще
белег за огьи и напомня за Помилването на флораш ни ч.роии | 0т с интересен, но доста труден.
Светия Дух във вид на огнени езици, кацнали растения в раш А • ’ -Тогава, Войо, не ели но-добре веднага да

апостолите и дени Пет- казаното чнело »К'ен, , оД . н , оиасиое „ ш1ие раниците та утре сутринта да

затрити растения, тп е и сборник ог проток- отрони, манерките, >от 
оди за техник ннд разпространение, стенен онредединс на растенията, 
на застрашсност и други данни.

Няколко от обхванатите в Червената

На юни в
польс бе проведен турнир 
съвместно организираха 
” Цариброд”.

Участващите 14 шахматисти играха 7 кръга 
швейцарската система, а всеки играч имаше 
разположение по 10 минути за размисъл. 
Първото място с еднакъв точков аванс (5,5) 

разделиха Драгаша Йоннч, нървокатегорник, 
член на ШК "Цариброд”, Бобан Николнч, 
майстор на ФИДЛ, член на ШК "Пирот”, и 
Владимир Йоннч, нървокатегорник, член на 
ШК "Пирот. Димитровградчанинът Пезър 
Гигов ет.с спечелени 4 точки получи награда

шахмат,
ШК ” Пирот” и ШК

но
на

на
но
на

нев ърху главите на 
десетицата. С червени яйца се празнува въз
кресението на Инсус Христос, и с червено 
вшю се извършва и причастието, защото 
въплътява кръита, т.е. жертвата на Сина 
Божи за спасение па Човечеството.

като най-добър ветеран.
Както бе оповестено, този турнир ще

стане традиционен.
Червеният цвят е и предупреждение и 

символ на забрана. Кога то е кола или пеша се 
пред червеи светофар, незабавно 

свира те в ве посягате да минете кръстопътя 
или улицата, защото

ЗЛ°Интере*сно, че често н н живата природа книга видове обитават н на територията па
червеното играе подобна рола - иредуареж- Царибродеко и съседните ббщнии. 1 ........ си
дава полакомнлитс ее хищници, че някои от пример иредетнш.янн нревъртлнсата съдия 
жертвите не еа ядлааи (огнената дървеница, на заопекооаиеката папрат Космите на Всп- 
огпепатн жабка) нлн че някои растения еа ера (ЛШшШтг сарШитпет С). 
строици (божурът, макът, манатарката...)

и ключовете за
ФУТБОЛ: 31 КРЪГ ОТ НФЗозовете

ВМЕСТО 10 КМ, САМО 50 
КРАЧКИ

може да станс ШЕСТИЦА' БЕЗ 
НАПРЕЖЕНИЕУтрсдсн, след закуска, Войо предложи:

- Л бе, Кольо, не е ли по-умно преди да се 
бегъл по-снуснсм до рекичката, да хвърлим

витс наслаги под банските ФК "Балкански" - ФК "Напредък" 
(Алексинац) 6 : 1 (3 : 0)

Димитровград, 
зрители - около 200. Теренът - тревист. Врс- 

благоирпятно за игра. Главен рефер - 
Драган Симич от Мачковац - 7.

Голмайстори: Б. Иванов в 5, 27 и 69, В. 
Пейчев в 41, Соколов в 49 от дузпа и Миялковнч 
в 71 за ”Балкански”, а Тасич в 74 минута за 
” Напредък”.

ФК ”БалканскиСоколов 7, Стойчев 7, 
Стоянов 7 (Митов 6. 5), В. Пейчев 7. 5, Георгиев 
7, М. Пейчев 7, Миялковнч 7. 5,. Гюров 7, 
Станков 7, Васов 7. 5 (Чурчнч 6), Б. Ивапов 8, 
(Цспков -).

Играч на мача: Банс Ивапов.
”Балкавски” игра рутинно и без особено 

напрежение стигна до убедителна победа. 
Мрежата на гостите бе разтърсвана дори 6 
пъти. Ако димитровградчаиитс бяха по- 
съобразитслни при реализацията, щяха да 
вкарат поне още 6 гола.

С особено добри прояви бе младият на
падател Банс Иванов, който отбеляза 3 
попадения.

В следващия кръг от първенството "Бал
кански” ще гостува на ”ФИАЗ” в Прокунис. 
Мачът е насрочен за 9 юни от 17, 30 часа.

глед в ърху бигоро 
извори?

- Съгласен! Давай рапиците и да тръг-
коля и войо -

НЕРАЗДЕЛИМ ТАНДЕМ 
БОТАНИЦИ

КАКВО Е ЧЕРВЕНА КНИГА 
И ЗАЩО Е ЧЕРВЕНА

юни 2002 г. СЦ ”Парк”,
вам е...

Казано - сторено! Скочиха ботаниците, 
нагърбиха раниците, мушнаха панталоните в 

Хербарият на Естсствоизиитателния му- обущата, за да се запазят от кърлежи и змии 
зей в Белград е между нан-респективнитс ва 
Балканите. Обаче, и гой, както и други 
наш е отворен за прибавки. Ами кой друг ще 
допълва музейния хербарий освен двамата 
всеотдайни кустоси ва Музея - мургавият ТС|„‘1С» 
средновъзрастси, с дебели очила, с гъсти 

крайна степна застрашени видове растения и „ мустш(и „ цсжди д_р Войнслав Ник-
животни.

мето -
Като се има предвид символиката на чер

веното и факта, че напоследък Биосферата, 
лоното на Човечеството, е сериозно зас- и слсзиаха под бигоровата стена. А тя жъл

теникава, рошава, шуплеста, набръчкана, 
1ална вода и в подножието си 
С необикновено тревисто рас-

ви-
трашена, учените се замислиха и взеха да об
народват "червени книги”. В тях еа регне- оросспа стер> 

покрита е...?!?трирапи названията и е даден паспорта па 
завинаги, но човешка вина, изчезвали или до - Що е това бе, другар? Такова чудо до 

сега ис съм виждал - извика Кольо, нрев- 
о.чич и низкоръстпият русокос, нежен, с лице ръщайкн в дланта нежното нишковидно тре
па аскет д-р Никола Диклнч. Големи прия- ви сто с чсрио-зслена кора! 
тели п мълчаливи работници. . од аз сс чудя какъв дявол е пред нас. Я да

Бяха се заели систематично да ревидират 
и да дошъл вят с пови прибавки музейния хер
барий, зарад което години наред от ранна 
пролет до късна есен, обикаляха всички 
краища на Сърбия. Когато преди 46 години 
дойде на ред и Дсрекулът, на 18 юни 1966 г. 
те ее озоваха в Зноиска баня.

Защо е важен такъв документ? Важен е 
защото Биосферата функционира благо
дарение ва процесите и дейностите, които 
изп ълняват живите същества - мотори, лос
тове н зъбци, обезпечаващи биогеохпмнчнн- 
те цикли. Оттук идва и нашумелият призив 
за охрана па бподпверептета. Червените 
книги предупреждават, че човек, ушпцожа- 
найкн к ъсогледо и неразумно отделните ви
дове, сам си сече клопката, върху която седи.

погледнем в ключовете отдела за папрато- 
вндпп... Ето, вали ти казах, че предчувствам, 
че Звовска бавя ще пи устрои сюрприз!

Вместо няколко минути, в подножието на 
банския бнгор ботаниците прекараха почти 
цял ден и вместо заплануваните 10-12 км, 
екскурзията приключиха с изминати петде
сет крачки!- Кольо - продума по-възрастният Войо - 

сега да си отночинсм, а утре, според нашия 
адеп ботаннзиранс в едно направление два 
часа и връщане назад но друго направление О (в следващия брой: Кратък док- 
пак 2 часа! От Банята, та през долината на 
Блатъшшща, да сс изкачим па Асеново кале

ДУМА-ДВЕ ВЪРХУ 
ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА 
ФЛОРАТА НА СЪРБИЯ

Протоколирал: Сп. К.С.

лад за едно знаменито откритие)
Д. с.

Водоравно: 1. Дол (сми.). 5. Монетни парични системи. 11. 
Река и планина в Сърбия. 12. Солено езеро, разположено до 
море. 14. Силен плач. 15. Река в БиХ и Хърватия. 16. Марка прах 
за пране от "Мери ма". 17. Широк плитък домакински съд. 18. 
Авто—знак за Ниш. 19. Който отглежда кози. 20. Малкото на 
патица. 21. Подземна част на растение. 22. Строителен елемент. 
24. Град в България. 26. Парична единица в САЩ. 27. Монах, 
калугер (син.). 28. Американската тенисистка, Моника. 29. 
Лично местоимение. 30. Прозвището на легендарния сръбски 
математик Мика Петрович. 31. Подна настилка. 32. Фестивален 
град във Франция. 33. Термоелектроцентрала (съкр.). 34. Кост 
(син.). 35. Дебела тояга за бой. 36. Област в Димитровградско. 
37. Нова вест.

Отвесно: 1. Съд за къпане (мн.ч.). 2. Вид папагал. 3. Шестата 
нота. 4. Изпъкнала кост над стъпалото на човешки крак. 5. 
Арабски княз. 6. Бивш естонски шахматист, Михаил. 7. Марка 
руски самолети. 8. Който произнася реч, говорител. 9. Градин
ско цвете. 10. Планинска върба. 11. Държава ь Северна Африка. 
13. Ислямска република в Азия. 16. Мореплавател (син.). 17. 
Тънки дървени стърготини от ренде. 19 Г игант, великан (син ). 
20. Мебелна фабрика от Пирот. 21. Място за нощуване и 
почивка; стан (мн.ч.). 22. Велосипед (син.). 23. Циркова 
площадка. 25. Фамилното име па българския поел’ Гео. 26. 
Управител на факултет. 28. Плодова течност. 29. Запушалка от 
корк. 30. Кон (поет.). 31. Международен олимпийски комитет 
(съкр.). 32. Домашно животно. 34. Авто—знак за Котор. 35. 
Седмата нота.

Решение на кръстословицата 113
.. водоравно: 1. Италия. 6. Трасе. 11. Кори. 12. Терор. 14. Мел. 16. Ока. 17. "На Ком". 18. Мила. 
оо ^И'™\ВаГО”/ ?*■ Песен- 22- Комат. 23. Титан. 24. Солин. 25. Петър. 27. Мащаб. 28. Котор. 
I). Си. 30. Елан". 31. Балон. 32. Пор. 33. Кан. 34. Датив. 35. Лава. 36. Амазон. 37. Соната.
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СПОРТ ® СПОРТ СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ГОГОВ

41 Кандидат-майсторът Дра
ган Илпм, член на ШК "Цариб
род”, участва на междуиарод- 

шахматси турнир "Варна 2002”, който започна на 2, а 
приключи на 10 юни. ОС в Димитровград помогна 

Илич да се включи

В Крагуевац на 29 май т.г. 
ничсско

се проведе уче-'
първенство на Сърбия по атлетика, 

на което участва и димитровградският седмо
класник Джордже Гогов, член па мастния АК 
'Железничар”. т

Гогов спечели сребърен медал в дисцинли- Динара, 
пата скок па височина като скочи 175 санти- * В рамките на 11 кръг от футболното първенство за 
метра. Първо място спечели Йован Вукичс- млади категории в Ппротскн окръг, пионерският състав на 
вич, ученик в ОУ ” Чайка” от Тръстеник с ” Балкански” като гост победи отбора на "Йсдннство” в 
резултат 195 сантиметра. * Бела паланка с 3:0. д с

БАСКЕТБОЛ: 4 КРЪГ ОТ ЛЯТНАТА ЛИГА НА 
ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

ПИЯ

ще на
в този турнир, като отпусна 5 хиляди

"ДИМИТРОВГРАД" - 
"НИШ-ЕРГОНОМ" 55 : 73

Димитровград, 1 юни 2002 СЦ "Парк”, зрител., - 
Съдии - Япковнч и Джорджевич от Ниш.

я»
около 200. На 14 юни (петък) 2002 

година се навършват ЧЕТИ
РИДЕСЕТ ДНИ без 
ъп и незабравим баща, дя
до и прадядо

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юни т.г. се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА,

1рага майка, баба, 
прабаба
РОКСАНДА АНДРЕЕВИЧ - РОСА

Панихидата ще се извърши на 8 юни 
т.г. в П часа на димитровградските гро
бища. Каним близки и познати да ни при
дружат.

откакто 
тъща, свекърва инашия ек не е сред нас нашата д

Опечелени: дъщеря Оливер< 
Момчило, зет Душан, снаха Ми

а, син 
лена,

внуци Бобан, Бора, Станимир и Милица, 
правнуци и останалите многобройни 

роднини

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 юни 2002 г. се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на 
нашия обичан син, съпруг, баща, тъст и 
дядо

МИХАИЛ НИКОЛОВ 
ДОНЧЕВ

от с. Верзар, живял в 
ДимитровградОтборът на БК " Димитровград'

АЛЕКСАНДЪР МАРИНКОВ - 
МИНГА

роден през 1952 г.
На същата дата в 11 часа 

ще дадем панихида на ди
митровградските гробища. 
Каним близки и познати да 
присъстват на панихидата.

Загубихме нашия скъп 
родител, но винаги ще па
зим свидни спомени за не
говия благороден лик.

На 10 юни 2002 година 
ГОДИНИ

БК ”Димитровград” игри и следния състав: Геров, Станков, Д. 
Алексов, Петров, Д. Димитров, Виденов, Андреев, Апостолов, Р. 
Димитров, Велев, Т. Алексов и Велчев.

Още едно поражение на димитровградските баскетболисти, което е 
п резултат па слабата им игра. БК "Димитровград” най-лошо игра в 
началото и през третата четвърт на мача.

Броят на попаденията бе катастрофален, понеже от 60 стреляния за 
реализираха само 20, а от 24 стреляния за три точки 

реализираха само 4. Отборът загуби общо 23 топки.
Най-ефикасни при домакините бяха Андреев е 19 н Велчев с 18 

точки.

По този повод на 10 юни 2002 г. от 11 
часа ще дадем панихида на гробищата в 
с. Желюша.

С много обич от: майка Драгица, съпруга 
Мария, син Бобан, дъщеря Анита, зет Педя и внук Стефан

две точки те
се навършават 14 
без скъпата ни и вечно жи- 

ата ни майка, На 7 юни се навършват 6 ГОДИНИ от смъртта на нашата 
мила майка

вееща в съ 
баба и пра

ФУТБОЛ: 24 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
ПОД

ТОЧКА ЗА ТИТЛАТА

ВЕЛИКА
РАНЧЕВА

Р' от' Димитровград
На 28 юни се на

вършват 7 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия 
мил баща

ФК "Младост" (Полска Ръжана) - ФК "Желюша" 0 : 0
Полска Ръжана, 2 юни 2002 г. Игрището на "Младост”, зрители - 

около 100. Главен рефер: Владимир Милошсвнч от Пирот - 8. Жълт 
картон - Бошковпч от "Желюша”.

ФК ”ЖелюшаСтоицев 7, Н. Георгиев 6 (Крумов 8), Глнгоров 7, 
Бошковпч 7, Алексов 7, Стефанов 7, Джуппч 8, Костов 8, Рапгелов 7, 
Р. Георгиев 7 (Иванов 6), Трпчков 6 (Борисов-).

Играч на мача: Крумов.
Жслюшани спечелиха важна точка в борбата за първото място в 

ПОД. Те имаха превес в играта през целия мач, по изпуснаха няколко 
твърде изгодни голови положения.

Със спечелената точка в Полска Ръжана "Желюша” и по-нататък 
е първа във временното класиране с две точки повече в актива си от 
"Йединство”.

До края на първенството има още два кръга. ^ „
В предпоследния кръг "Желюша” е домакин па "Драгош” 

рот. Мачът ще се играе в неделя на 9 юни в СЦ "Парк” от 17,30 часа. 
___________________________________ Д. с.

ГЕОРГИ РАНЧЕВ
от

Димитровград
С любов и тъга ние пазим спомените за вашата родителска 

обич и грижовност, за вашата скромност, честност и благород- 
сво.

АНКА НИКОЛОВА 
ДОНЧЕВА- 

ПЛЕТАЧКАТА Поклон пред светлата ви памет!

Вашите вечно скърбящи: дъщери Василка и Добрила и 
син Борис със семействата си

Времето не може 
личи от сърцата ни не 
преданост и любов към вси
чки нас.

Опечалени: синове Руско, 
Стефан, Георги и Никола, 
дъщери Станика и Борка, 

снахи, зетове, внуци и 
правнуци

за-
ата

да
!ЙН

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 11 юни 2002 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ безот Пи-

ТОДОРКА ПЕЙЧЕВА 
от Димитровград

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
На 3 юли 2002 г. се на

вършват СЕДЕМ ТЪЖНИ ГО
ДИНИ, откакто почина наша
та мила дъщеря, добрата 
пруга и майка, сестра и леля

Пет години не чуваме топлия ти глас, 
пет години не виждаме твоята усмивка, 
но ти си оставаш все така скъпа за нас и 
обичта ни към т(

Панихидата ще се състои на 11 юни 
т.г. в 10 часа на димитровградските 
гробища.

Опечалени: дъщери Бояна и Зорица, 
син Стефан, зет Йордан, снаха Вера и 

други роднини

На 9 юни 2002 г. се навършват 40 
ДНИ на безмерна тъга и болка по 
нашата най-обичана и непрежалима 
съпруга, майка, свекърва, тъща, баба и 
прабаба

е все така силна.съ-

ЦВЕТАНКА ИВАНЧОВА 
(1921 - 2002) 

от с. Ярешник
Каним роднини, съседи и приятели 

да присъстват на панихидата, която ще 
се отслужи на 9 юни (неделя) от 12 часа 
на гробищата в Ярешник.

В нашите дълбоко скърбящи сърца и души вечно ще живее 
споменът за твоята безпределна любов, доброто и 
Твоите мъдри майчински съвети винаги ще бъдат н 
житейски пътеводител за нас, твоите 8 чеда, 3 снахи, 5 зета, 17 
внуци и 7 правнуци. Ти не си вече с нас, но нашата обич и 
благодарност към теб ще бъдат все така безгранични.

Почивай в мир!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 юни 2002 г. се навършват 15 

ГОДИНИ от смъртта на

МИХАИЛ МИЛЕВ - МИКА 
ДЪРВОДЕЛЕЦА 

от Димитровград 
Поклон пред паметта му!

хуманност.
ай-добрият

САРА АТАНАСОВА- 
ЦАНКА 

(1948-1995) 
от Димитровград, 
омъжена в село 

Луковица

От най-близките: съпругът Иван и децата Фроса, Лиляна, 
Цонка, Павле, Владимир, Райчо, Стоянка и Винка със

семействата си Семейство Ташкови

На този ден ще 
цветя на гроба й на гроби
щата в Луковица.

Твоята преждевременна 
смърт ни остави непреходна 
болка и тъга, семейството ни 
остана без утеха, а синът ти 
без майчинска закрила.

Поклон пред светлата ти

положим На 14 юни т.г. се навършват 10 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
мил и непрежалим

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юни 2002 г. се навършват 8 

ГОДИНИ от смъртта на

АЦА КОЛЕВ
студент от Димитровград
С много обич и тъга се прекланяме 

пред светлата ти памет!

Г
СТАВРИЯ АПОСТОЛОВ - ТАЦКО 

от Димитровград
Годините минават, но не заличават 

спомените ни за теб. Вечно ще помним 
твоята добрина. Благодарим ти за 
всичко, което стори за нас.

Поклон пред паметта ти!

От семейство Апостолови

памет!

Скърбящи: съпруг 
инча, син Деян, Семейство КолевиКостад 

майка Г|
Асен

племенница Даниела

Графинка, баща 
, сестра Данка и 1 * *



7 'гп

ЙЕДНОКОП
пекога да накаже, он му обере 

бълта! А щом га йс казал
Кажу кига Бог сака 

акъл ат, па после га пущи да 
народят - тека йе.

Тия дни прочего у йедън весник що излази у Белград 
Цариброд йе мъртав град. Горе-доле, све що йе 

- истина йе. Ама не мого да 
прочетим защо йе Цариброд линдросаи, та еве реши я да 
кажем иеколко думе за това.

Първо и първо, свикнулш да не работимо и датражимо 
леб без матику. Л тия дни баш тая лютика пи л1Лого -гребе. 
Иеколко иеделье поред сипе дъж, морузята урасоше у 
траву, а пийе с бабуту не смо кадър да си прекопамо

дека
написано у тия весник

морузат.
- Манчо! - с|хьга ме бабата йедпо готро у ребрата. 

Дъиъска кико зиайеш да зиайеш, ама да пайдеш аргакье 
да идемо да препалашкамо мангусиият моруз, оти че 
стаиемо за срам!

- Къвти срам! - опре се я. - Не видиш ли дека целото
не йе прекопал!м&еля, жтз?

ЗАТВОРЕНО СТУДИО

КЕЛЕПИРЪТ плье йе у расло у траву, никой йоще
- Ти защо се мериш с тия що не су прекопали, защо не 

погледнеш опия що су прекопали? За педелю-две опи че 
загъртаю, а нийе йоще не смо прекопали.

- Па че му прайилю йеднокоп!
- Море че ги дадем я на тебе йеднокоп! Че ти напраим 

и на тебе йеднокоп засва времена! Лйде уриисуй се и иди 
да тражиш аргакье!

- Па куде да гьи найдем кига свак гледа да си завърши 
своюту работу?

- Че идеш па Павлийончето, белкьим там се сьбираю!
- А бабо, умре това време кига аргакье на булюци 

чекаоше там, па отидеш и си узпеш колко ти требу 
дъньска! Съга там йе иапрайегг парк с клупе и народ иде

Днес без келепира. 
и вятърът не вей, 
тоз, който го намира, 
той славно си живей.

Днес разни депутати 
в Брюксел отиват там 
и всички са устати - 
ах, как не ги е срам.
Пият и гуляят,

• говорят все за мир 
и всичко тук го правят, 
да.падне келепир.
Хей, че без келепира 
и вятърът не вей, 
тоз, който го намира, 
прекрасно си живей.
Келепира, келепира. 
не всеки го намира.

Преди няколко днп по Радио Цариброд бе 
излъчено предаването ”Отворено студио”, в 
което участваха директорът на ” Комунални,”, 
председателят на Изпълнителния отбор на ОС и 
представител па стачния комитет на ”Кому- 
палац”.

Добре, ама една ”дреболия” се измъкна на 
водещата: не съобщи иомерата на телефоните, 
на които гражданите могат да задават въпро
сите си. там да се одмори!

- Айде-айде, не дърнкай млого, ама се облачн и излази!
А кига бабата севне с очи, по-добре йе да вой се 

померил!, оти може истина да стане йеднокоп! Отидо на 
Павлийончето, повърте се навам-натам, ни где ни абър от 
копачйе, па улезо у "Гациното". Тамън седо на масуту, те 
ти га Мирои. И он тражи копачйе. И тека докига чекамо, 
рекомо си да не седимо залуду, па айде по йедну по другу 
чашку, па айде да повторимо, да потретимо и после 
манумо да бройимо. Не сечам се све за кво ора'гимо, ама

А.т.

СТАРОВРЕМСКА СМЕШКА
ГОСПОЖА И 

ПРИСЛУЖНИЦА
Госпожа X. има прислужница, която е твърде 

ленива. Навея къде из къщата се е образувал де
бел слой прах. Госпожата иска да й даде добър 
урок и я накарва да пипне с пръст праха. После

разговорът за границуту помним.
- Бог ни наказуйе, Манчо! - рече Мирон. - Обра ни 

акълат! убаве паре си узимаше опщи пата от таксе, ама 
заинатише се коджабашийете, почеше да се иадмудрую 
кой йе по-памегьн и изгубише парете! А с тея паре, 
Манчо, могли су да ни купе насвакога по йедпо пърпкало 
що бразди морузята и пийе не би съга чекали аргакье, а 
сами би прекопали!

- Гека йе, 'Мироне! Ужкьил! се прайимо на млого 
паметни, а испадомо иай-голел1е будале!

- лбе, айде и да разберем тия що се боре за влас! Свак 
гледа да се намърда у во гелю и да раздава акъл!

- Е, кво да раздаваю кига га. немаю ни за иьи!
- Имаю ли, немаю ли, не знам. Знам само дека ни 

докараше на последньото место у държавуту, а кико иду 
работете, може да слезнемо и по-надоле!

Па кико че слезнемо по-иадоле кига слю последпьи?
- Може-може, дибидус може да се затрийемо!
- Значи да се напрайи йеднокоп за цел град, а?
- Не чуйеш ли камбануту свако ютро кико бийе на 

умрело? А

казва:
- Гледай, мога да напиша името си върху тази

маса.
Без да се трогне, прислужницата отвръща 

кротнчко:
- Ех, госпожо, хубаво нещо е образованието!

Записал: Никола Аврамов 
Сурдулица

ИШЙ
р*суЧ»: вЛимигров 'ЖД&У

и у весникат пише дека тройица умираю, а 
само йедън се раджа! Ако узнеш плайваз, 
метнеш кига че изумремо...

- Море я се мани от завикуваиье и немой да трубиш на 
иенапрайена гробища. Кажи

може да прес-

кво че прайимо сми
морузат, заватила га йе трава до колена!

- Епа Манчо, нали зиайеш: "Лозйето 
а матику!" Лйде да бегамо 
бабичкьете

не тражи молитву, 
и да гьи вачамо за опаш, оти 

истина че пи напрайе йеднокоп!
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