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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА РАЗГОВАРЯ С УЧАСТНИЦИТЕ В 
МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА

РЕГИОНАЛНА МИНИСТЕРСКА СРЕЩА В 
БЕЛГРАД

ДА ПРОМЕНИМ НЕГАТИВНАТА 

ПРЕДСТАВА ЗА БАЛКАНИТЕ
ЗА НАЧАЛО ЧЕТИРИ 

АКЦИИ
Югославският президент Воис

лав Кощуница прие в Палатата па 
Федерацията участниците в Бел
градската министерска среща па ст
раните включени в Процеса за сът
рудничество в Югоизточна Европа, 
с които разговаря за възможнотитс 
за по-нататъшно разширяване на 
сътрудничеството между страните 
в региона през едногодишния пе
риод, през който Югославия е пред
седателстващ Процеса.

Участниците в срещата подчер
таха значението на създаването на 
условия за възможно по-бързо ин- 
фрастру кту рно взанмосвързва не 
на пазарите на страните в региона, както и съвмест- регион твърде скоро ще се включат пълноценно в 
ното противопоставяне на всеки вид тероризъм и Европа, за чиято история, култура и традиция са дали 
организирана престъпност, с което не само ще се неизмерим принос.

* Първа голяма международна среща след 12 годиниускори интеграцията на нашите ст
рани в ЕС, но и ще се промени нега- 
товната представа за Балканите ка
то източник на постоянни конфли
кти и на дезинтеграция.

Президентът Кощуница изрази 
удовлетворението си от това, че с 
различните форми на регионално 
сътрудничество се откриват нови 
страници във взаимоотношенията 
между балканските държави. Съ
щевременно той изказа п надежда
та си, че при уважаване на разли
ките, които са истинско богатство и 
при опазване на националната си 
идентичност, народите от нашия

Председателстващите 
Продеса досега са ор
ганизирали и "среща 
на най-високо 
равнище". Както оп
овестиха от СМВнР, в 
началото на 2003 
година Белград ще 
бъде домакин на кон
ференция на 
държавните или 
правителствени ръко
водители от страните в 
региона.

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ОБОСНОВА ПОПЪЛВАНЕТО НА 
КАБИНЕТА СИ

В сряда в белградския хотел ”Хаят” започна министерската кон
ференция на страните членки на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа. Това е първата подобна среща в нашата столица 
след 12 години. Последната голяма международна среща в Белград 
беше Самитът на необвързаните страни през 1989 година.

Югославия, която през март пое функцията председателстващ на 
регионална инициатива, уточни четири приоритетни области за 

сътрудничество па Балканите - свободна търговия, свързване на елек
троенергийните системи, транспорта и телекомуникациите и борба 
против организираната престъпност и тероризма.

Сега всички страни имат демократични правителства и се стремят 
към ценностите на демокрацията, каза в уводната си реч югославският 
външен министър Горан Свнлановнч и подчерта увереността си, че 
съществува готовност за разширяване на взаимните отношения и ук
репване на стабилността в нашия регион.

На срещата в Белград присъстват външните министри или техни 
заместници от балканските страни - Албания, БиХ, Македония, Ру
мъния, България и Гърция, включени в Процеса за сътрудничество 
Югоизточна Европа, както и на Хърватско в качеството па наблюда
тел.

тази

Премиерът Зоран Джинджич 
предложи на Парламента на Сър
бия пет нови членове на Прави
телството. За вицепремиер е пре
дложен Миле Исаков, а за минис
три Родолюб Шабич - на локал
ното самоуправление, Томнца Ми- 
лосавлевич - на здравеопазването, 
Анджелка Михайлов - на еколо
гията и Кора Удовички за минис
тър на енергетиката.

Досегашният министър на ен
ергетиката Горан Новакович обо
снова оставката си с думите, че та
къв бил договорът му с премиера, 
но едвам сега била намерена адек
ватна замяна.

в

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
АГЕНЦИЯ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСЕТИХА 

БОСИЛЕГРАД
СЛЕД КЛЕТВАТА:

Министър &желич честити па новите си колегиДепутатите в 
Скупщината на Сърбия 
със 133 гласа "за" и 37 
"против" избраха петте 
нови члена на
републиканското 
правителство/ 
предложени от 
премиера Джинджич.

Пре депутатите 
новоизбраните членове 
на Кабинета дадоха 
клетва и така 
официално поеха 
фукциите си в 
правителството на 
Сърбия.

ОБЕЩАХА ПОМОЩ
1 * При положително решение средствата ще бъдат от- 
1 пускани догодина и подогодина

Представители на Европейската агенция за реконструкция 
тиха Босилеград и разискваха с представители на Общинската скуп
щина възможностите и условията на тази неправителствена асоциа
ция да отпусне парична помощ па икономически изостаналата община. 
Председателят на Общинската скупщина Владимир Захариев осве
доми гостите за мпогобройните проблеми, пред които е изправена 
общината, преди всичко в областта на комуналната дейност и инфрас
труктурата, като подчерта, че поради острото безпаричие общината не 
е била досега пито в състояние, пито пък сега има възможност да ги

най-малките и най-евти-едно от
нитс в света, като подчерта, че не
говият бюджет е само двойно по-

Опознцията каза, че няма да
гласува за предложените промени, 
понеже става дума само ”за коз
метични промени”, които преди 
всичко са

голям от бюджета на югославския посе-
резултат на” политичес

ки днл”.Социалистите поискаха 
оставката на министрите Джслич, 
Кнежевич,' Михайлович и Батич, 
понеже ” нищо не са направили”, а 
ССЕ поиска оставка да даде и са-

президент.
- Що се касеа за медиите, те са 

независими и никой отнапълно
властта не е налагал да се добави
едно или да се изхърли друго.

Премиерът отправи сериозна 
критика към правосъдието и по
лицията, които трябва да подпо
могнат борбата против организи- 
раната^престъиност.

мият премиер.
В отговора си на отправените 

забележки премиерът Джинджич 
каза, че правителство

решава.
Миомир Сербисон, който оглавяваше делегацията на Агенцията, 

9 милиона свра за помощи на 10 - 12
с 25 члена е

каза, че тя е запланувала около 
общини в южната и югоизточната част на Сърбия. Според него изо
станалата Босилеградска община изпълнява критериите на асоциа
цията, понеже не е получавала пари от спонсори, освен около 98 хи
ляди германски марки, получени миналата година от същата агенция 
за подмяната на азбестовите гърби на част от водопровода от с. Извор 
към Босилеград.

При условие че общината заема 
донорските средства ще бъдат отпускани догодина и но догодина.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ

ОТ УТРЕ - ВСИЧКО НА ХАРТИЯ
* Мичуиович: Ако по утрото се познава деня - добре е * Жижич: Все пък нещо се се 
разтяга * Вукович: Не сме избирали председател

място в схемата на агенцнятя,

В. Б.(На 3 стр.)
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мшши
ПЪРВАНОВ ВОДИ 

БИЗНЕСМЕНИ В 

СЛОВАКИЯ И 

ПОЛША

О ШршуШ стапитсли на 16 български фирми, съобщиха отгадил с пред

^Спогодби за сътрудничество в пощите и телекомуни
кациите и на международните автомобилни превози на път- 
цици и товари бяха подписани в Словакия.

В Словакия българския президент разговаря с неговия 
колега Рудолф Шустср, с председателя на парламента Йо- 
зеф Мигаш и с кмета на Братислава Йозеф Морадчик.

По време на официалното посещение на Георги Пър
ванов в Полша на 19 и 20 юни беше подписано двустранно 
споразумение за сьтрудничссгво в борбата срещу престъп
ността. Специално за неговото подписване с президента 
пътува министърът на вътрешните работи Георги Пет
кано,,. Програмата на президента в Полша включва срещи 
с полския президент Александър Квашневскн, с маршала 
на Сейма на Полша Марек Боровски, с маршала на Сената 
Лонгип Пастушак, с премиера Лешек Милер.

ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА ЕС:

СПЕШНО ДО 

ХАРТАТА
Министерският съвет на Европейския съюз 

в понеделник в Люксембург, че дого- 
бъдещата общност на Сърбия и Черна

прецени 
ворът за
гора е предпоставка за започване на преговорите 
за стабилизация и асоциация с ЕС.

Шефовете па дипломациите на Европейския
па Сно-съюз подчертаха, че бързата реализация 

разумението Белград-Подгорица и особено ” хар
монизирането на търговската и политиката по 
обмитяване за установяване на единен пазар” ще 
бъде решаваща за това през идващата есен да се 

” студия за осъщсствнмостта” и да се

Бизнесфоруми лце има но време на официалните 
щения на президента Георги Първанов в Словакия и Пол
ша, конто започнаха на 17 юни, с него пътува бизнееделе-

посе-

СВЕТОВНАТА 
БАНКА ДАВА 

$7,5 МЛН. ЗА 
ЧЕРНО МОРЕ И 

ДУНАВ

подготви
даде мандат за откриване на преговорите относно 
споразумението за стабилизация и асоциация на 
Сърбия и Черна гора с ЕС.

Това се посочва в проектозаключенията на 
министерската среща на Европейския съюз в 
Люксембург, на която бсию разгледана за обста
новката в Западните Балкани.

ИЗПРАЩАТ С ВОЕННИ 

ПОЧЕСТИ ДОБРИ ДЖУРОВ
|: Словакия, идва за погребе-Мнннстрнтс поздравиха напредъка в реали

зацията на Споразумението между Сърбия и 
Черна гора, особено учредяването 
Конституцноната комисия, но същевременно те 
искат "подготвянето на новата Конституционна 
харта да започне веднага и без отлагане.

Министрите на европейската пстнайссторка 
подчертаха, че ” пълното и навременно прила
гане на Белградското споразумение е ключовият 
елемент за откриването на европейските пер
спективи за тази страна”.

” Европейският съюз е готов да подкрепи це
лещите това усилия”, подчертава се в заключе
нието.

Първанов поднася съболезнования от 
ниетопа
Бившият военен министър Добри Джуров, който почина в понеделник 

вечерта, ще бъде погребан с военни почести. Това съобщиха от военното мин
истерство. Генералът, който командва повече от 30 г. родната армия, най- 
вероятно е бил покосен от инфаркт, заявиха лекари. Джуров се почувствал зле 
в банята, където паднал внезапно. Пристигналият на място екип на Бърза 
помощ” констатирал смъртта. Съболезнователна телеграма до семейството и 
близките на бившия министър изпрати президентът Георги Първанов.

- С активното участие и името на Джуров са свързани промените на Десети 
ноември и развитието на България по пътя на демокрацията, подчерта дър-

Световната банка отпусна 7,5 млн. 
долара за екологичен проект за Чер- 

море и Дунав, съобщава официал
ният интернет-сайт на институцията. 
Проектът, наречен ” Възстановяване 
на влажните зони и намаляване на би
огенното замърсяване в Дунавския и 
Черноморския басейн”, ще позволи 
на България да управлява средствата 
и да докаже как земеделието може да 
подобри прехраната..

Обекти на проекта са природният 
парк ” Персина” в заливната низина 
около Белене и Свищов, включващ и 
няколко Дунавски острова и блатата 
Калимок и Бръшлен близо до Тутра
кан.

но

жавният глава.
Съболезнования изказаха още военният министър Николай Свинаров и ше

фът на Генщаба ген. Никола Колев. Телеграма до опечаленото семейство 
изпрати и лидерът на БСП Сергей Станишев.

- Напусна ни един от най-изтъкнатите политически и държавни дейци в 
новата ни история, написаха в некролога ВС на БСП и ПГ на левицата.

Последното обществено появяване на генерала бе на 45-ия конгрес 
летиицата преди 10 дни. Според факс от ”Позитано” 20 поклонението ще се 
извърши в петък от 9,30 ч във фоайето на МО.

В документа се посочва, че напредъкът в уто
чнените на неотдавнашната среща па Консулта
тивната работна група ЕС -СР10 области ” 
съдбовно значение за откриването на прегово
рите за стабилизация и асоциация към края на 
годината. Това се касае преди всичко за хармони
зацията на търговската и политиката на обми
тяване и за установаването на единен пазар, което 
е много важно”.

има

на сто-

ОФИЦИАЛНА ВИЗИТА НА СЛОВЕНСКИЯ 
ПРЕМИЕР В СРГО

жТ^ ОТ ПЪРВАТА СРЕЩА НА БОСИЛЕГРАДЧАНИ В СКОПИЕ

ПРЕКРАСНА ВЕЧЕР ПОД 

ЛИПИТЕ НА РЕСТОРАНТ 

"БИСЕРА
ПОРЕДИЦА ОТ 

СПОГОДБИ БЕЛГРАД 

- ЛЮБЛЯНА VI* ЬОСШШТДАСХ» СРШД 
еквай. 1903

Сбъдна се дългогодишната мечта на бълга
рите от Босилеградския край, които живеят и 
работят в Скопие: на 14 юни в ресторант 
сера” се проведе първата ” Босилеградска ве- | 
чер”! 285-те нашенци, които са успели да купят 
билети, и гостите им от посолството на Репуб- I 
лика България в Скопие, от Босилеград, от 
Ниш и от София преживяха прекрасни, въл
нуващи и незабравими мигове, увлечени в при- '! 
ятелски разговори, нови запознанства и нести- 
хващо веселие. А в чудесната вечерна атмос
фера под цъфтящите липи на скопския ресто
рант царуваше дълбоката и непреходна обич 
на нашенците към родния край.

Срещата на нашите земляци и сънародници | 
в македонската столица беше открита от Гор- 
дана Иванова, председател на гражданското сд
ружение ” Босилеградско”, което отбеляза с 

проява втората си годишнина. След това 
приветствени слова изказаха Стамен Арсенков 
и Борис Стоичков от Организационния 
тет, българският посланик Александър Йор
данов, босилеградският кмет Владимир 
риев, председателят на сдружението ”Наши- 
нец” от Босилеград Драган Андонов, предста
вителят на КИЦ и ДСБЮ от Босилеград Алек
сандър Димитров и главният координатор на 
Конфедерация ” Българи” от София Николай 
Василев.

Своеобразен символ на земляческата среща 
в Скопие беше традиционната босилеградска 
шарена торба - подарък от сдружението ” На- 
шинец”. Благодарение иа тази шарена торба, 
каза Драган Андонов, всички вие сте изучили и 
станали преуспяващи специалисти в най-раз
лични области 
нова среда. Тогава тази шарена торба трябва да

” Би-
I
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бъде символ на всички ваши успехи и като та
кава винаги трябва да бъде пълна, каза българ
ският посланик Александър Йорданов и пръв 
пусна банкнота в нея. След това Александър 
Димитров сложи в шарената торба подаръците 
на КИЦ, ДСБЮ и кабелната телевизия ”Ко- 
дал”. Сред подаръците беше и една фланелка 
на ФК ”Левски”, а Димитров пожела на скоп
ените босилеградчани да създадат едноименен 
футболен клуб.

Поздравявайки преселниците от Босилегра
дския край в Скопие, председателят на ОС в 
Босилеград Владимир Захариев обеща да дой
де на следващата среща заедно с боенлеград- 
ските фолклористи.

И така - богата трапеза, сърдечни разгово
ри, изблик на свидни спомени и благородни чув
ства за родния край, родни песни и безспирно 
хоро до зори. Накрая - вълнуваща раздяла и 
общо пожелание: ”Да се видим на следващата 
среща догодина!”

_ - (Фоторепортож в следващия брой)

ТОСТ СЛЕД ПОАПИСВАНЕТО: Премиерите /дърновшек и Пешич
тази

Първото двудневно (18 и 19 юни) официално посещение на словен
ския премиер в Белград след срива на бивша Югославия беше повече 

-от успешно. Това е съвместна оценка па премиерите Янез Дърновшек 
и домакина му в Белград Драгиша Пешич, след подписването на ня
колко междудържавни спогодби.

Гостите от Словения разговаряха най-напред със съюзния премиер 
Драгиша Пешич и група югославски министри - Миролюб Лабус, Горан 
Свиланович, Божидар Милович, Зоран Живкович..., а след това ви
сокият гост от Любляна разговаря с югославския президент Воислав 
Кощуница и с премиера на Сърбия Зоран Джинджнч.

Във вторник преди пладне премиерите Пешич и Дърновшек под
писаха споразумение за насърчаване и защита на инвестициите.

Югославският вицепремиер Миролюб Лабус и словенската 
истърка на стопанството Теа Петрин подписаха спогодба за сътруд- 

в областта на туризма, а шефът на словенската дипломация 
Димитрии Рупел и съюзният министър на транспорта и телекомуни
кациите Божидар Милович подписаха спогодба за сътрудничество на 
пощите и в телекомуникациите.

- С това посещение окончателно

коми-

Зах-а-

мин-

1ШЧССТВО

отваряме нова страница в нашите 
взаимоотношения, каза Дърновшек и пожела Югославия час по-скоро 
да допит Словения из пътя на европейските интеграции.

и уважавани граждани в своята
С. Велинов

. >
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ОТ УТРЕ - ВСИЧКО НА
ХАРТИЯ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ЮВ

'Ъ (От 1 СТр.)

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ВОЙСКАТА
И * Честитейки празника на личния състав на нашата войска, аз съм твърдо убеден, че и 
В занапред, както и досега, мирът ще тържествува в тази част на Европа и на света, заяви 
| началникът на Генщаба на ЮВ генерал Небойша Павкович

Обединени в съюза за съвместна борба против нашата армия изпълни всички най-важни задачи 
турците през 1876 г., войските на Сърбия и Черна при опазването на боеготовността и стабилния си 
гора вече 126 години непрекъснато и съдбовно морал. През последните няколко месеца успешно 
свързват двата братски народа. Идеите на реализирахме цялостна реорганизация на нашата 
някогашния таен договор за съвместна борба войска. Отменени бяха армиите и другите 
против турските завоеватели, подписан във . стратегически формации и преминахме към кор- 
Венеция, бяха и си остават непресъхващ пусно-бригадна организация. Чувствително е 
източник на вдъхновение за съвместен живот на намален и броят на единиците, но въпреки това 
сръбския и черногорския народ, а по-късно и на сега нашата войска е по-добре оборудвана и пред- 
всички славянски народи в тази част на Балкап- ставлява един модерен състав. Следвайки държа

вната политика на СР Югославия за включването 
ват й в международните процеси, нашата войска 

даде забележителен принос държавата ни да 
бъде призната в света, каза генерал Павкович 
като изрази надеждата си, че мирът ще надделее 
и в тази част на Европа и на света.

От името на града домакин градоначалникът 
на град Ниш Горан Чирич честити празника на 

войниците, офицерите и подофицерите, като им 
пожела и занапред да укрепват сътрудничеството 
с населението, институциите и местните власти в 
тази част на страната.

На тържеството беше прочетена поздравител
ната телеграма на югославския президент Воис
лав Кощуница и указите на президента и на 
началника на Генщаба за присъждане на отличия 
и произвеждане на офицери и подофицери в по- 
високи чинове.

От първата среща на Комисията

Във вторник в Белград се проведе първото заседание иа Конституцион
ната комисия, която през следващия един месец трябва да напише Консти
туционната харта. След двучасови разговори зад затворени врати 
ясно, че е избрана шестчленна работна група, която трябва до днес да 
предложи Правилник за работата на Комисията. Следващото заседание е 
насрочено за утре, когато започва съставянето на най-важният правен 
документ па бъдещата държавна общност на Сърбия и Черна гора.

С нсскрит оптимизъм Драголюб Мичунович заяви след това , че, ”ако 
дпят се познава по утрото можем да се надяваме, че успешно ще завършим 
работата си”.

Членът на Комисията от чсрпогорския парламент Мнодраг Вукович 
каза, че не бил избран неин председател. Те предложили всяка ^>упа от 
трите парламента да си избере свой координатор, който ще се ротира и на 
председателското място. Също така те са предложили заседанията на 
Комисията да се редуват в Белград и в Подгорица.

Членът на черногорската делегация Зоран Жижич заяви, че въпреки 
подкрепата, неговата идея за сформиране на миииекип, който до утре да 
подготви основите на Хартата, не била реализирана.

- Тук нещо се протака, а ние искахме само да ускорим работата, комеп- 
тира Жижич.

ите.

стана По случай 16 юни - Деня на Югославската 
войска началникът на Генералщаба ген
ерал-полковник Небойша Павкович 
положи венец на Гроба на незнайния воин 
на Авала.

Това заяви началникът на Генщаба на ЮВ ген
ерал-полковник Небойша Павкович на централ
ното тържество по повод 16 юни - Деня на 
Югославската войска, състояло се в казармата 
” Панталей” в Ниш.

- И днес Югославската войска изразява бли
зостта, споделя съдбата на своя народ и му вдъх
ва сигурност, каза генерал Павкович и добави, че 
въцреки всички трудности, личният състав на

ДИМИТРОВГРАДПРЕДЛОЖЕН Е РАБАЛАНС НА БЮДЖЕТА НА СЪРБИЯ

СКРОМНИ
ТЪРЖЕСТВА

ПОВЕЧЕ ЗА ПЕНСИИТЕ
1 * Увеличават се средствата за електростопанството и здравеопазването, а данъците 
I се намаляват

Депутатите* в Скупщината па Сърбия приключиха Фонда за пспенопно-инвалидни осигуровки, 500 мил- 
в сряда чстспето на предложенията на Правнтелст- йона динара от бюджета да се отпуснат за здравеопаз- 
вото за измепення и допълнения в Закона за бюджета вансто, а еднократният социален фонд за застрашс- 

в Закона за дапъните за финансови ните граждани от Косово н Метохня да получи 400 
транс-акции милиона динара.

Министърът па финансите и икономиката Божи- Освен това е едни милиард динара се увеличава 
дар Джелич се обоснова, че предложеният ребалканс траизициопният фонд за работниците, докато субеи- 
па бюджета на Сърбия е необходим заради гласу- диитс за Електростопанството ще се увеличат със 
вапия омнибус закони относно компетенциите на 750, а за ремонт иа железницата ще дадат отпуснати 
Войводнпа, според който трябва да се осигурят 8,7 доп ълнителни 700 милиона динара, 
милиарда динара за бюджета на Покрайнината, след Когато става дума за измененията в Закона за да- 
това новите министерства и преразпределяне на ра- пъците за финансови трансакции министър Джелич
ботите помежду им. каза, че “«Д “Рсмс тои щс 6ъдс 0™с1'с‘| |,а|,ъл|,°" а

Министър Джелич поясни, чс Правителството е сега се премахва само за определен вид трансакции.
предложило допълнителни 1,4 милиарда динара

Тази година Денят на Югославската войска - 16 юни, в 
Димитровградска община, както впрочем и в цялата страна, бе 
отбелязан изключително скромно.

В частта от границата, която защитава 23 граничен батальон, 
към който са и поделенията на територията на Димитровградска

за тази година и

община , централното тържество се проведе в граничната зас
тава ” 1 май” край село Йеловица, Пиротско. За значението на 

подполковник Емир Бегович, комендант на 23 
Освен офицери и подофицери, на

празника говори 
граничен батальон, 
тържеството присъстваха и представители на общините Пирот, 
Бабушница и Димитровград, от името на които войниците бяха 
приветствани от д-р Боян Давитков, председател на ОС в 
Димитровград. На най-добрите войници бяха раздадени награди.

На граничната застава край с. Долни Криводол по традиция 
дойдоха гости от МИН от Ниш, които поднесоха скромни по- 

войниците. Присъствието на лекар сред гостите бе

1П,И

ПЧИНСКИ ОКРЪГ СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО

даръци на
използвано от малкото присъстващи от близките села, предимно 
стари хора, да им бъде измерено кръвното налягане и да им бъде 
даден някой полезен съвет за здравето, или насърчение, което 
е най-доброто лекарство за стария човек .

май

БЯЛАТА ЧУМА Е НАЙ-СИЛНА В 

БОСИЛЕГРАДСКО
А.Т.

БОСИЛЕГРАД\
отколкото преди десетилетие. В тази първи гости -

МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ
г;,п,

Пчински окръг сега живеят 227 693 жители, т.е. жават 8030 жилища, 44 коня, 3278 говеда, 2421
8670 души по-малко, отколкото по време на овце, 3517 свине и 18 795 кокошки. и
'ппебиояваието през 1991 година. Статистите- Проценно погледнато, бялата чума пап
ските данни показват, че в седемте общини на силно е върлувала в Босилеградска община, в 
омтъга сега има 69 206 домакинства, които раз- която преди десетилетие живееха 11 593, 
олагат със 79 392 жилища и които отглеждат 9850 души! Тукашните 3582 домакинства при- 

1171 коня 31 929 говеда 34 785 овце, 26 033 тежават 5095 жилища и отглеждат «3 коня, 
св1ие и 227 987 домашни птици. 4315 говеда, 2973 свине, 11 239 овце и 11 333

лит”е^с 2'%е-Лсе отВ.штасамо Гобщина Враня. По-малобройна от Босилеградска община е 
През 1991 година в нея имало 85 423 жители, а Търговище. Преди 11 години тя имаше 7114 
сега - 87 155. В останалите общини бялата чума жители, а сега 6354.

--„и В оповестените статистически данни не се
е °™:лест„ се усе'ща и в Сурдулишка об- посочва националният състав на населението.

в която сега живеят 22 070 души, т.е. 2352 В.Б.

Тазгодишният 16 юни- Ден на войската на Югославия - беше 
ознаменуван тържествено на всички гранични застави на терито
рията на Босилеградска община. И сега, както винаги, първи при 
войниците дойдоха селяните - най-близките им съседи, които 
споделят с тях живота на границата. Войниците получиха 
поздравления и от своите приятели, както и от представители на 
местното самоуправление.

Денят на войската беше подходящ момент да се припомни още 
веднаж съюзничеството между сръбската и черногорската войска 
от края на по-миналото столетие, както и значението на сегашната 
армия при защитата на суверенитета на страната.

а сега

В.Б.щина,
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ОЩЕ ЕДНА КАМПАНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ГРАЖДАНСКА 
ИНИЦИАТИВА

О ШштШ
МАРШИЧАНИН

ПОСЕТИ
ДИМИТРОВГРАД

ВЗЕМИ ГРАДА В 

СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ
Подпредседателят па ДСС и бивш председател на Скуп- 

Сърбия г—II Драган Маршичании в края на ми- Организирана от Комитета 
за гражданска инициатива от 
Ниш, в 19 града в Южна и Из
точна Сърбия, включително и в 
Димитровград, неотдавна за
почна кампания под название 
” Вземи града в собствените си 
ръце”.

Кампанията, която ще трае

палата седмица посети Димитровград. Посещението, както са
мият тон изтъкна, е реализирано в рамките на редовната дей
ност на ДСС. По време на престоя си в Димитровград Мар- 
шичанин се срещна с председателя на ОС г-н Боян Давитков 
и беше гост на локалната телевизия.

Както изтъкна но телевизията, той е доволен от работата 
на Общинския отбор на своята партия и от участието му в
локалната власт.

Преди посещението си 
посетил Бела паланка, а от Димитровград замина за Бабуш-

А.Т.

в Димитровград г-н Маршичании е до 7 юли т.г., между другото има 
за цел да пропагандира идеята, 
че влиянието на местната власт 
трябва да бъде пълно и безпого- 

че то не може да бъде
ЗАМОУРКАУАница.

ИК НА МАТИЦАТА НА БЪЛГАРИТЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

ворно И
ограничавано от друга, централ- Пропагапдният плакат па кампанията
на или регионална власт.

” Пътищата към Европа са 
настилани с европейски пр 
и принципи. "Местните” пъти
ща не са странични, пито пък са 
по-незначими от магистрални
те. Нашата задача е да започнем 
да се движим по тези пътища с

цел по-бързо да стигнем там,-организация Балкан клуо , 
в обще- която е координатор на кампа- 

” Вземи града в собстве-УЧРЕДИТЕЛНО 

СЪБРАНИЕ НА 6 ЮЛИ
авила където се запътихме - 

ствого на модерните и развити нията 
европейски страни”, заяви пред иите си ръце” в Димитровград. 
” Братство” Предраг Димитров, 
лидер на неправителствената Б.Д.

В непълен състав (нет от 11 члена) Инициативният комитет за 
учредяване на Матнца на българите в Югославия разгледа миналия 
четвъртък в Ниш проектите на най-важните документи на бъдещата 
асоциация - Статута и Програмната рамка. СЪОБЩЕНИЕ НА ОС 

НА ДСБЮ В 
БОСИЛЕГРАД

По повод 43-та годишнина на Вашия и 
наш
Общинската организация на ДСБЮ в 
Димитровград най-искрено Ви честитя 
годишнината.

Пожелавам Ви и занапред, както и до 
сега, да информирате българите в 
Югославия на майчин език. По 
времето, когато езикът ни се учи само 
два часа седмично, вестник "Братство” 
остава почти единственият, който пази 
този основен белег на малцинството ни.

вестник "Братство” от името нана Ини-Участниците в срещата предложиха следващото заседание 
цнативния комитет да се проведе на 29 юни в Димитровград, когато 
трябва да бъдат уточнени окончателните текстове на документите, 
които ще бъдат предложени на учредителното събрание.

С оглед на предстоящия сезон па годишните почивки, необходимо е 
на следващото си събрание Инициативният комитет да има кворум, за 
да може да уточни проектодокументитс за учредяване на Матицата, 
което е предвидено за 6 юли в Босилеград. Поради това те апелираха 
към останалите членове на ИК да покажат ио-голяма отговорност 
при изпълнението на доброволно поетата от тях задача. В противен 
случаи реална е опасността тази несъмнено благородна инициатива да 
се проточи до есента и дори да се провали.

На заседанието си от 14 юни 2002 г. Общин
ският съвет на ДСБЮ в Босилеград разгледа 
актуалннте политически, икономически и кул
турни проблеми от живота на гражданите в Бо- 
силеградска община и взе решение да издаде 
следното съобщение:

Участниците в заседанието остро протести
рат срещу решението на Общинската скупщи
на в Босилеград, с което г-и Любивое Пейович 
е назначен за директор на Културния център в 
Босилеград. Общинският съвет на ДСБЮ в Бо
силеград смята, че намючаването на г-н Пейо
вич за директор на Културния център в Босиле
град е грубо нарушение на малцинствените пра
ва на българите в Босилеградско поради след
ните причини:

* Г-н Пейович не познава културата, исто
рията, традициите и обичаите на българ
ското малцинство в Югославия.

* Г-н Пейович не владее майчиния ни български 
език.

* Г-н Пейович не е предложен за директор от 
колектива на Културния център, нито пък 
от който и да било друг релевантен фактор 6

| общината, а е доведен от "горе" на принципа:
| "Подобен, а не способен!'.

* Г-н Пейович е специалист, чиито колеги от Сърбия. 
Босилеград с години чакат на Трудовата 
борса.

С пожелание за още много успешни 
години и плодотворна работаВ.С.Б.

д-р Ангел Йосифов 
председател на ОО на ДСБЮ ДимитровградБОСИЛЕГРАДСКИЯТ ОТБОРНИК МИЛАН 

ГОСПОДИНОВ ПИТА: шиба на Културния център и човешките взаи
моотношения в него.

На ключовия пост в бюджетната сфера об-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, ЗНАЕТЕ 
ЛИ ГРАНИЦИТЕ НА 

ОБЩИНАТА?

щинското ръководство довежда специалист 
от вътрешността с цел духовността на българ
ското малцинство да бъде контролирана от ие- 
българнн, т.е. да получи сръбски приом. До- 
като в стопанската сфера - там, където от ме
сеци, а и години не се получават заплати, об
щинското ръководство се срамува да доведе 
” специалисти” от вътрешността, които да по
могнат на предприятията и да ги избавят от 
тежкото икономическо положение.

-Председателю, почти винаги казвате, че в Босилеградска 
община пристигнала мобилната телефония, че хората в 
общината имали радиостанция, че в общината ще се прави 
това, онова... Услугите на мобилната телефония обаче могат 
да ползват само босилеградчани, понеже такава мрежа не е 
прокарана по цялата територия на общината, а местната ра
диостанция също така покрива само малка част на общината. 
След всичко това не ми остава нищо друго освен да ви попитам 
дали знаете границите на нашата община?

Тоя въпрос отправи няколко пъти досега Милан Господи
нов, член на ИО и отборник в общинския парламеннт, към 
председателя на ОС в Босилеград Владимир Захариев. Пред
седателят отговаря в стила, че знае географията на общината 
и винаги добавя: ”3а доброто на хората ще положим усилия 
сигналите на мобилната телефония и радостанцията да се 
приемат на цялата територия на общината.”

-Кога ще стане това? - пита Господинов и чака отговор.

Общинското ръководство прави такива и 
подобни гафове с цел българското малцинство 
да бъде заличено от етническата карта на

Общински съвет на ДСБЮ в Босилеград 
председател Миле Ненов

Ц * Г-н Пейович не познава ситуацията 6 колск-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТОВОТО НА ОССС В ДИМИТРОВГРАД

СТОПАНСКАТА ОБСТАНОВКА Е ТРЕВОЖНАВ.Б.

В края на миналата седмица (ОССС) в Димитровград, на 
бе проведено заседание на Пре- което присъстваха и представи- 
дседателството на общинския тели на синдикалните организа- 
Съвет на съюза на синдикатите ции в местните фирми.

Разглеждана бе актуалната 
обстановка в димитровградско
то стопанство, след което бе ко
нстатирано, че тя е твърде теж
ка - ГИД и "Свобода” не ра- 
ботят, ”Цнле-Украс” роботи, 
но не на желаното ниво, ”Гра- 
дня” не може да използва целия 
си капацитет, ”Кожара” е в^ 
много тежка ситуация, в ” Кому- 
налац” има стачка...

Заключението от заседание
то на Председателството на 
ОССС ще бъде предоставен и на 
републиканския Съвет на съю
за на синдикатите.

ДАВИТКОВ ПРИЕ 
СИНДИКАЛИСТИ ОТ 

СВОБОДА
Членовете на Изпълнителния съвет на синдикалната организация в 

димитровградската конфекция ” Свобода” неотдавна се срещнаха с 
председателя на ОС в Димитровград д-р Боян Давитков и го помолиха 
да се включи в инициативата за бързото откриване на фалитна проце
дура в това предприятие. С това предложение е съгласен и ид дирек
торът Тодор Георгиев.

Давитков обеща ръководството на ОС да разговоря с предста
вителите на Търговския съд в Ниш, който е компетентен при ре
пето па тези въпроси, и посъветва синдикалистите от ” Свобода” пред
варително да запознаят всички работещи в това предприятие с всички 
последици от фалитната процедура.

шава-

И ДОС за Цариброд не отмина годишнината на " Братство" Б. Д.Б. Д.
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УСИЛИЯ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ФИРМА ЗА 
ОБРАБОТКА НА ДЪРВО ПРОДЪЛЖАВАТ ПЕРИПЕТИИТЕ В ГИД

ДИРЕКТОРЪТ 

ОТНОВО МОЖЕ 

ДА ВЛИЗА ВЪВ 

ФИРМАТА

?? БОР" ОТНОВО РАБОТИI Дълговете на предприятието възлизат на над 6 милиона динара
След едномесечен неплатен отпуск работни- поверителите. Фирмата ще съсредоточи 

усилията си за набиране на парични средства, за 
да деблокира банковата си сметка. В момента те

ния с
ците ^ в дървообработвателното предприятие 

Бор в понеделник отново задвижиха машини
те. Това стана след решението на синдикалното 
събрание, на което беше обсъдено финансовото 
състояние на фирмата и възможните

кат преговори за осигуряване на суровини от 
СЪРБИЯ-ШУМЕ”, както и от няколко частни 

лица. Пред Агенцията за Iначини за приватизация е поста
вен и въпросът за приватизиране на ”Бор”. Пе
чатно изложение на плана на предприятието ще 
бъде публикувано във всекидневника ” Полити
ка” . До този момент не е изготвена програма за 
приватизирането на фирмата, но по какъв начин

За днес е насрочено общо събрание на работещитеизлизане от кризисното й положение. 
По искане на новия директор на фирмата Си- 

„ Йорданов бяха изчислени дълговете на 
Бор към доставчиците (на суровини, ток, рез

ервни части и др.), които според него възлизат на 
около 4 милиона динара. Освен това предприяти
ето дължи около 1 милион динара на различни 
фирми, с които е работило, а на работниците си за 
април и май - около 2 милиона динара. Още 20 
работници от фирмата трябва да получат компен
сация за неизплатени заплати под формата на ма
териали и готови продукти от предприятието. До 
този момент около двадесетина работници съдят 
фирмата за неполучени доходи, като половината

Тези ДШ1 в качеството си на председател на синдикалната ор
ганизация в ГИД Стоян Анджелкович излезе с предложение вре
менно да се отмени решението от последното събрание на работ
ниците, с което на директора на фирмата и сътрудниците му бе 
забранено да влизат в управителната сграда на ГИД.

Анджелкович даде предложението с цел работещите в ГИД да 
могат безпрепятствено да получават документи, от които се нуж
даят. Той се ръководеше и от идеята, според която ръководството 
на фирмата и работещите в охранителната и противопожарната 
служба на предприятието да получат шанс, за да изнамерят под
ходящо решение за възникналите проблеми, а на хората от ръко
водството, Управителния съвет и Скупщината на ГИД да се пре
достави още една възможност да намерят най-доброто решение за 
премахване на настоящата много тревожна обстановка.

За днес в 11 часа Анджелкович насрочи още едно събрание на 
работещите в тази фирма.

Както е оповестено, на събранието ще присъства ръководство
то на ГИД, както и членовете на Управителния съвет и Скуп
щината на това предприятие. Ще се води евиденция кон от работ
ници присъстват на събранието, а кои не.

меон

ще стане това, ще решат съвместно предприяти
ето и Агенцията за приватизация. Правят се уси
лия за осигуряване на кредити, (субвенции) от 
Министерството за стопанство и приватизация. 
Фирмата е поискала кредит на стойност от 15
милиона динара, а допълнително ще бъде уточ
нено дали и каква сума ще бъде отпусната. Кре
дитът се отпуска за пет години със 7% годишна 
лихва и гратисен период от една година.

Йорданов добави, че фирмата трябва да пре
търпи определена трансформация особено в спе-

от тях вече са напуснали предприятието.
- От понеделник всички във фирмата работят 

Йорданов. - Ръководството й ще реши 
проблема с дълговете чрез взаимни споразуме-
- заяви циализираното производство.

К. Велинова

СОЛИДАРНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАД
Б. Д.ФОНДЪТ ЩЕ СТРОИ нови 

ЖИЛИЩА
1НШЮ9МИЯЮ

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНОТО В БОСИЛЕ
ГРАД ОБЯВИХА СТАЧКА

-Фондът за солидарно жилищпо строител- граждането на една от двете жилищни сгради с 
ство в Босилеград разполага с около 1,5 мил- девет апартамента, които навремето бяха пред- 
иона динара и наскоро ще започне да строи ня- назначени за млади семейства, 
колко нови жилища, оповести Горан Стоянов, 
председател на ИО на ОС.

НИКОИ НЕ НИ 

ЧУВАВ момента не е толкова важно къде ще се
строят апартаментите, а кога ще започнем из- 

Все още не е известен броят на бъдещите граждането им, понеже голям брой работпици 
апартаменти, нито пък тяхното местоположе- в босилеградските фирми са без покрив над гла- 
ние. Стоянов пояснява, че съществуват две въз- вата, констатира Стоянов.

♦Служителите предупреждават, че напълно ще 
прекъснат работа, ако до 30 юни не се реши статутът на 
Отдела и не се премахнат проблемите в Центъра в Сур- 
дулица

Служителите в босилеградския Отдел за социални грижи, 
който от началото на 1992 година работи в състава на Центъра за 
социална дейност В Сурдулица, от 17 този месец започнаха преду
предителна стачка по един час на ден. В решението, което са 
предоставили на Министерството по социалните въпроси, на 
началника на Пчински окръг, на общинските скупщини в Босиле
град и Сурдулица, на синдикалната организация в сурдулишкия 
център и представителството на Съюза на синдикатите в Босиле
град, те са посочили основните причини за действията си.

Служителите твърдят, че Управителният съвет в Центъра 
бездейства около една година и не са доволни, че не се прилага 
договорът с началника на окръга, според който тоя орган 
трябва да започне да работи. Според тях, парите за материалните 
разходи на Отдела се харчат в Центъра и вместо да се приеме 
помощен работник в Отдела с половин работно време, такъв е 
приет в Центъра и получава цяла заплата. От кои пари се плаща 
на тоя работник, питат те, като подчертават, че той е брат на 
директорката!

В решението се казва, че предупредителната стачка ще трае до 
30 юни, а напълно ще прекъснат работа при условие, че до тази 
дата не се уточни статутът на Отдела и не се преодолеят 
проблемите в Центъра.

В.Б.можности: едната е да започне строеж на нова 
колективна сграда, а другата да продължи из-

ПОМОГНИ СИ САМ, ЗА ДА 
ТИ ПОМОГНЕ ЦЯЛ СВЯТ

. ъех*

* Подетата преди повече от един месец инициатива за създаване на Матица на 
българите в Югославия - неправителствена и непартийна асоциация на българското 
малцинство в Югославия - като че ли все още не намери желания отзвук сред 
сънародниците ни

Кои са причините за едно такова, бих казал, 
безразлично отношение към тази, несъмнено 
благородна идея?

Нима като малцинство нямаме нужда от сп
лотяване на професионалните знания и умения, 
както и неимоверно големите творчески въз
можности във всички сфери на съзидателния в които са родени тези наши земляци, пръснати 

славят сънародниците ни? Кое навред из страната.

тите в полза на колектива.
Погрешно е мнението, че Матицата ще 

афирмира само преуспяващите в духовната 
сфера. Те не се нуждаят от афирмация. Пър
востепенната задача на Матицата е да спомогне 
за стопанското развитие на селата и общините

труд, с които се 
друго малцинство у нас е дало пропорционално 
толкова доктори на науките и университетски 
преподаватели, изявени творци на изкуството, 
компетентни инженери и икономисти, преус
пяващи лекари, адвокати и юристи, прочути 
майстори-строители...?

Да, но това е едната

' Запланувано е Матицата да има различни 
съвети, съставени от истински експерти.

В икономическия съвет например ще има 
специалисти, които, изхождайки от наличните 
човешки, суровинни и други ресурси в нашите 
краища, ще подготвят качествени и преди всич
ко осъществими програми за малък и среден 
бизнес, като при сравнително малки инвести
ции гарантират добра печалба. Защото няма 
съмнение, че където и да се намират нашенци, 
те милеят за родния си край, за родното си село 
и не им е все едно, че те изостават и се обез-

В.Б.

,••••• 'и.1*
СЕЗОНЪТ ЗАПОЧНА

ЗВОНСКА БАНЯ$
- сияйната страна на

медала.
За голямо съжаление другата не е толкова 

блестяща. Напротив! Димитровградска общи- 
дълго носи фенера на заплатите в Сърбия, 

Босилеградска изобщо не успя да мръдне от 
екстремно неразвитите среди! Пос-

: ........ .......... ................... %*4 % А- Щ: -
В началото йа юпи започна туристическият сезон н Звонска баня. 

Първите гости в хотел ” Мир” нристигиаха от Белград, Панчево, 
Ниш... Естествеио хотелът не е пълен по ако се съди 
Войводини, откъдето по принцип има най-много гости, в началото на 
юли тук ще е пълно, като в кошер.

Цената иа пансиона в Звонска баня е 780 динара, а възможно е 
летуване и на изплащане до 6 месеца.

на
по заявките отлюдяват.

При наличието на един стабилен юридиче
ски съвет, основан от юристи - съдии и адво
кати, нима ще са ни необходими незнам си как
ви международни правозащитни организации, 
които да отстояват личните ни и колективни 
права? Като на хора и като на малцинство. Кой 
по-добре от самите нас ще върши това? Трябва 
само да се обединим, за да си помогнем 
Само тогава ще можем да очакваме помощ и от 
другите.

дъното на
ледното преброяване на населението показа, че 
заедно със Сурдулишка и Бабушнишка, те са 
най-засегнатите от ” бялата чума” среди в Ре
публиката!

Докога ще се гордеем с преуспяващите 
като хора, и като специалисти отделни сънарод- 

като малцинство ще се

до Звонска баня да пътуват по долинатаНа гостите се преноръ
Ерма нрез Суково,' защото пътят от Бабушннца е в окаяно 

състояние.
Политическите разпри, които дълго време се водят в Бабушнишка 

община, са главната причина за липсата на конкретни мерки за ремон
тирането на нътната мрежа. Тя е важна не само за гостите, които идват 
тук през лятото, но и за местното население.

чваСИ и на

ници, а същевременно 
оплакваме от съдбата си и ще завиждаме 

че като колектив са далеч пред нас?
сами.на

другите,
Стигнахме ли до ключовата дума: колектив/ 

Е, това именно е целта на Матицата - да обе
дини, да сплоти поединичните ни възможнос-

В. Богоев К.М.М.
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РЕМОНТЪТ НА ЧЕРКВАТА Е 

В ЗАСТОЙ

ЗАПИСВАНЕТО В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА 

БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД
В СЕЛО БРЕБЕВНИЦА (ДИМИТРОВГРАДСКО)

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 

ИЗДЪРЖАХА 

ИЗПИТА
Работите по реконструкция- 

черквата ” Свети Димитърта на
Солунски” до село Бребевннца, 
които започнаха на 8 септември 

момента са в застои по-м.г., в
ради недостиг на средства.

Както ни информира Зоран 
Димитров, член на Организаци
онния комитет но възобновява
нето на този верски обект, до
сега са изразходвани малко над 
122 хиляди динара, конто са съб
рани предимно от дарения на 
жители на селото, на хора, кон-

записване в четиригодиш-изпити за

ииа проверка па знанията по математика и сръбски език, оп
овести, че за записване са кандидатствали 82 осмокласника и 
всички са издържали квалификационния изпит.

На 21 и 24 юни учениците ще подават молби за записване в 
училищата, в които желаят да учат, като посочат и про
филите, за които предпочитат да се определят. Списъците на 
приетите ученици ще бъдат известни до 30 юни, а на 1 юли 
учениците ще трябва да подадат документите си в училищата,
в които са разпределени.

Тази учебна година в Босилеградска община осми
106 деца. Останалите 24 ученика планират да се

на Гимназията

Класификационните

то Са но потекло от това село и 
този край, както и други източ
ници.

ОС в Димитровград отпусна 
40 хиляди динара за тази цел. 

Димитров преценява, че до-
клас

завършиха 
запишат вЧастично реконтруираната черква " Свети Димитър 

Солунски . Заснел: Ноца Таков.
тригодишни училища. В първи клас 

в Босилеград има 90 места. По-голямата част от завършилите 
ученици, които издържаха класификационните изпити, ще се

сега са завършени около две 
трети от планираните работи. 
Обектът най-напред е бил сру
тен до основи и след това е ст- запищат тук.ннтерссованитс могат да внасят фирма от Смедерево (5000 ди- 

рабо- нара), както и частна фирма от 
Валсво (” Кръсманович” -3000

В.Б.роен отново с камъни. Сложен е
покрив, а сега са на ред таванът пари за продължаване 
и подът. Трябва да се нанесе ма- тите по рекострукцията на чер

квата ” Свети Димитър Солун- динара) и др. 
ски” е 42802-635-8-890. Дарите

ля
ДИМИТРОВГРАД

зилка от вътрешната страна и да 
се поставят три прозореца и вра
тата. 74 ПОЛОЖИХА, 32 

"ПАДНАХА"
След ремонта на черквата 

” Свети Димитър Солунски”,лите могат да отидат и в сгра-
” Ако до края на тази година дата на ОС, в стая № 8 н да дадат предстоя да сс реконструират 

успеем да възстановим черква- парите на Цветан Василев, кой- магернпцата и звопикът близо 
та, това ще бъде успех”, оценя- то добросъвестно записва име- до черквата, да се възстанови 
ва Димитров. Той ни информп- пата на дарителите. оградата около нея, както и два-
ра, че в момента Комитетът за Трябва да сс подчертае, че та бунара. Понеже финансови

една Димитровград- средства липсват, Димитров не е 
пито- в състояние да прецени кога 

рее към тази инициатива и не е биха могли да приключат тези

От 114 димитровградски ученици завършили осми клас, на 
квалификационния изпит са се явили 
издържали изпита, а 
обаче са се "класирали” допълнително след като са обжал
вали резултатите. Става дума за тези, които са осъществили 
само 9,5 точки и на тях Министерството им е ” погледало през 
пръсти”. Така окончателно тези, конто са положили квали
фикационните изпити по математика и сръбски са 74, а пад
налите” са 32.

Нека да посочим и факта, че пито един ученик, дори и на 
просветните работници, които преподават български език, не 
се е явил да полага квалификационен изпит по майчин език.

106. От тях 71 сапочти питовъзстановяване на черквата има
на разположение 6 хиляди дина- ска фирма не е проявила 
ра. Тъй като тези средства са не
достатъчни, Димитров напомня, дала пари за възстановяване на ремонтни дейности.

черквата. Изключение в това

35 не са го положили. Три ученика

че номерът на джиросметката 
на МО Бребевннца, на която за- Б. Д.отношение прави една частна

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ НА 
НАШЕНЕЦ В САЩ
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А.Т.ДЯДО ГЬОРА 

НА СТО 

ГОДИНИ!

г а ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ В 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ДА БЪДЕМ 

ПО-ДОБРИ ХОРА
Щй--
ЙЙШт Ш1ЙЙIНововерецът дядо Гьора, Георги Илиев 

Гъргов от с. Брайковцн, тези дни в Щатите 
ознаменува стотия си рожден ден в присъстви
ето на многобройни гости.

Както преди повече от една година писа на
шият вестник, дядо Гьора, който е адвентист, 
замина за САЩ, където са двете му дъщери. 
Там, в Чикаго, той, макар и на преклонна въз
раст, се настанява на работа в една частна бол
ница като мияч на чинии. Тъй като но про
фесия е хлебопекар, специалист за мекици и 
бюреци, бързо спечелва доверието на собст
веника и той го преквалифицира да прави за
куски за болните.

След няколко години работа дядо Гьора по-

■.лшИг.. I
■с^ Ш

|:I Повечето босилеградчани не се отзоваха на хумани
тарната акция

Центърът за култура в Босилеград и Общинската организация 
на Червения кръст организираха миналия петък хуманитарен кон
церт, на който участваха фолклорните ансамбли при центровете 
за култура в Босилеград и Сурдулнца, солисти и инструменталисти 
от двата града, както и една гостинка от Кюстендил. Концертът се 
проведе под девиза ”По-добри хора”, а събраните средства ще 
бъдат предоставени на хора, боледуващи от онкологични (ма- 
лигни) заболявання, както и на социално слаби семейства. Спон
сори на хуманитарната акция бяха ОС Босилеград, синдикатът, 
босилеградскнте частни фирми АНИТЕКС и ИБЕР, ТОНЧЕВ 
ГРАДНЯ от Сурдулица и др. Манифестацията бе подпомогната и 
от основното училище в Босилеград.

- Като организатори на този хуманитарен концерт преди всичко 
сме благодарни на сурдуличани, които се отзоваха на нашата 
покана да участват в тази хуманитарна акция - заяви Любен 
Глигоров, главен организатор на културно-художествените про
грами в босилеградския Център.

- Ние предприехме всички мерки навреме да осведомим хората 
да дойдат на концерта, но се получи така, че повечето босиле
градчани не се отзоваха. Поради какви причини - мога само да 
предполагам. Но сме особено благодарни на онези хора, конто 
участваха с пари или по друг начин в хуманитарната акция, както 
и на посетителите, които през тези два часа с удоволствие и 
възхищение, с пълни сърца подкрепяха участниците в нашия кон
церт.

1 ШИ 1 1 ш; г
Ш I м
ина гости. Тържеството организирала адвен- 
тистката църква, чийто дядо Гьора е член още 
от младини. По телефона гой казал, че се 
чувства като на петдесет години и най-голямо 
желание му е още веднъж да дойде в Димит
ровград и в родното си село Брайковцн. 

лучава заслужената пенсия, като му признават По-рано когато писахме за него, Милка и 
и работата в Югославия. Както ни осведоми съпругЬт й Снаул му бяха изпратили ”Брат- 
самият той по време на последното си ство”, а вероятно и сега ще го направят, тъй 
посещение в Димитровград преди повече от кат0 за 11сго това ще е сд|1а среща с роД11ИЯ му 
една година, пенсията му е била над 700 щатски край, а от друга пък страна негова страст е 
долара. Доволен е, беше си купил и къща, която четене па книги на български език.

И от нас честит стоти рожден ден, дядо Гьо- 
ре! Дано ти се изпълни желанието да се 
срещнем наскоро в Димитровград!

сега е продал и се настанил при една 
дъщерите си. Милка Нацкова от Градинье (той 
й е тетин) ни каза, че на тържеството по повод 
стотия му рожден ден са присъствали над стот-

от

А.Т.

Днес в димитровградския Център за кръвопреливане от Ниш.
Кръв могат да дадат всички заинтер-култура ще бъде организирана поредната 

акция за кръводаряване. Акцията е ор- есовани димитровградчани. 
ганизираиа от димитровградската чер- 
венокръстка организация и Завода за

Б. Д.

К. Велинова
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БОСИЛЕГРАД

Библиотеката ”Сава Доброплодни” от гр. 
Сливен в Република България неотдавна орга
низира литературен конкурс, в който взеха ума- 
стие и ученици от основното

За посещението си в Димитровград и Сърбия 
кметът на гр. Сливен г-н Владимир Цонев 
за ” Братство”:

”Благодарим на нашите приятели от "Брат
ство , които ни помогнаха най—напред да почув
стваме атмосферата на българщината в Ниш, а 
по-късно и за срещата с кмета на Ниш за наши 
бъдещи контакти, преди всичко културни, 
сетне да прерастват и в икономически. В Цари
брод (както и в Ниш) съм за пръв път. Тук връ- 

наградите от поетичния конкурс. Срещата 
беше много мила, понеже чухме не само стихот
ворения на български, но и химна на училището. 
Посетихме и Народната библиотека, където раз
брахме, че има много възможности

заяви

училище в Дими
тровград.

След приключване * За председател на комисията бе избрана Асжка Георгиева, 
педагогически съветник

Комисията за подготовка и реализиране на обучението по 
български език в училищата в Босплеградска община, която неот
давна формира Общинската скупщина, избра за председател на 
учредителното си събрание педагогическия съветник Дежка Геор
гиева. Председателят на ОС Владимир Захариев, който свика 
първото заседание, каза, че задача на комисията е да изучи 
въпроса въз основа на законопрсдписанията и да предложи на 
какъв език да се провежда обучението в предучилищното, ос
новното и средното образование в общината. За да имаме единно 
предложение с Димитровградска община, подчерта той, тя ще 
установи сътрудничество с комисията, формирана от ИО на ОС в 
Димитровград.

на конкурса директорката 
на регионалната библиотека "Сава Доброплод- 
ни Росица Василева, кметът на гр. Сливен г-н 
Владимир Цонев и Мария Гарсва, главен експерт 
в Агенцията за българите в чужбина посетиха 
Димитровград. На скромното тържество

които

в димит
ровградското основно училище гостите от Бъл
гария поделиха признания и книги

чихме

на класира-
конкурса ученици ог Димитровград.

Награди са получили следните ученици: Дияиа 
Миленкова, Ивана Петрова, Йелена Андонова и 
Бояна Делчева от пети клас, Соня Любенова от 
трети, Тпяна Тодорова, Сандра Нотева, Марияна 
Алексова, Ана Ангелова и Виктория Найденова 
от шести клас и Саия Иванова от осми клас. На-

литесе на

за подпома
гане дейността на българите от Цариброд - както 
на училището, така и на библиотеката, а защо не 
и с други неща, като например връзка с българ
ското издателство "Захари Стоянов”. Защото за 
мен българите са българи, независимо къде са по 
света. Още веднъж изказвам своето особеноградите, книги и списания, предаде Росица Ва

силева, директор на библиотеката от Сливен, 
която осъществява своеобразно сътрудничество 
с" Другарче”.

След това гостите посетиха Народната биб
лиотека в Димитровград, 
книги на български език. Сливснчанп се срещ
наха и с председателя на ОС в Димитровград д-р 
Боян Давитков.

Дежка Георгиева съобщи, че от началото на 
следващата учебна година в основното училище в 
общината ще започне изпълнението на програмата по 
български език, с което той ще придобие качеството на 
майчин. Това означава, че от първи до пети клас 
български ще се изучава по пет часа седмично, а от 
шести до осми - по четири часа.

удовлетворение от първата среща с българите в 
Царнбродско, както и благодарността си на хо
рата от "Братство”, където се запознах с изда
нията (тях аз ще разпространявам в Сливен). 
Това е добро начало, което според мен ще про-на която подариха
дължи.

А.Т.
Членовете на комисията единодушно заеха становището, че 

сегашният проблем, който обременява отношенията в общината и 
създава проблеми на Сърбия пред международни институции, 
трябва да се реши по цивилизован начин и без политически 
въздействия. До 1987 година обучението в основните училища в 
общината беше на български, а след това беше въведен т. нар., 
двуезичен модел. След пет години, когато трябваше да се реши 
какво да се прави занапред, тогавашните власти, включително и 
просветното министерство, се престориха на глухи и обучението 
продължи да се провежда на сръбски.

Учениците в общината трябва да научат и двата езика, кате
горични бяха всички членове на комисията. Въпросът е обаче по 
какъв начин трябва да стане- това. Една от възможностите е 
обучението в детската градина и в основното училище да е на 
български, докато в средното образование да остане на сръбски 
език. Възникна и въпросът кога да стане това, понеже до началото 
на новата учебна година има още два месеца, а няма преведени 
учебници и подготвени преподаватели. Възможно е наесен да 
започнат занятия на майчин език в детската градина, а обучението 
по български език от първи до четвърти клас - от учебната 2003- 
2004 година.

До края на месеца, когато ще се проведе ново събрание, 
комисията ще изготви конкретна програма за работа, в която ще 
уточни действията си. Очаква се тогава тя да излезе и с конкретни 
предложения.

УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ В БОСИЛЕГРАД НАЕСЕН ЩЕ ПРИЕМЕ 
ПЪРВИТЕ СИ КВАРТИРАНТИ

КОНКУРСЪТ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН 

ТЕЗИ ДНИ
Общежитието за средношколци в Босилеград наесен ще приеме първите си квартиранти, 
казват от Аома за ученици в Сурдулица, обзавел общежитието със средства на просветното
министерство.

Босилеградското общежитие, което беше го
тово още миналата година, е модерно обзаведено 
и предлага на бъдещите си жители добри условия 
за живот и работа. Засега то не разполага със 
столова, но се разчита на тази в съседното ос
новно училище. Ведомството предлага изгодни 
условия и когато става дума за материалните 
разходи на учениците, респективно 
дителите им. Родителите ще плащат за квартира 
и прехрана на децата си по около 1500 динара на 
месец, което е далече по-малко, отколкото сега 
дават за частни квартири.

Тези дни Домът за ученици от Сурдулица ще

обяви конкурс за приемане на квартирантп в 
босилеградския си отдел. Освен всички останали 
документи, кандидатите ще трябва да приложат и 
удостоверения за материалните приходи на 
семействата си, както и свидетелства от послед
ния завършен клас. От Гимназията казват, че 
досега интерес към общемщтието са проявили 
над 40 ученика от селата, но се надяват, че тъкмо 
то ще привлече наесен и деца от вътрешността. В 
него ще има места и за десетина деца от ос
новното училище.

на ро-

В.Б.

В.Б.
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Всяка честитка ни насърчаваВ организация на КИЦ Цариброд" и със съдействието 
на Столична община София и Центъра за култура от 
Димитровград, на 28 юни т.г. в село Ракита ще бъде 
организиран концерт на фолклорния ансамбъл 
"Люлин" от София.

В някогашното рударско село това ще бъде първият 
концерт и първото гостуване на ансамбъл от 
България.

позиция
"БРАТСТВО" СИ ИМА 

ПАМЕТНА ДАТА

Вече стана традиция КИЦ 
” Цариброд” през лявото 
да организира безплатни 
почивки на Черно море за 
сто деца от Дими гровград- 

и Босилеградско. 50 
деца от Димитровград ще 

летуват в базата на 
Центъра за детски отдих и 
туризъм Равда край Бур

гас от 12 до 21 юли т.г. 
Другите 50 деца от Босиле
град ще летуват в същата 

база от 22 до 31 юли. 
Средствата за летуване 
обезпечава Народното 
събрание на Република 

България. Всички заинтер
есовани трябва да се 

обадят в КИЦ "Цари
брод” и в неговия клон в 

Босилеград.

За над тристате жители на селото след дълги години в 
културния дом отново ще се заиграят танци и ще 
прозвучат български песни. Концертът започва в 20 
часа, а входът е безплатен.

На 15 юни се навършиха 43 години от излизането на пърппя брои 
нашия вестник. Толкова години Значи вестник "Братство” ин

формира югославските българи на майчин език за всички по-важни 
събития в общините, в конто живее предимно нашето малцинство, в 
страната изобщо, както и на междннародната политическа арена. 
Редовните ни читатели, особено но-възрастннтс от тях, много добре 
знаят неговата история и това с какъв успех той е изпълнявал 
значимата си обществена роля. Знаят също така, че именно вестник 
"Братство” е залегнал в основата на сегашната издателска къща, 

завидна до преди няколко години кпнгоиздателска дейност, на

ско
на

А.Т.

КОНЦЕРТ НА ОТКРИТО В 
ЗВОНЦИ със

която е дарил и името си. }> ,,
Тъй като най-напред на бяло видело излиза вестник Братство., 

а след около половин година (на 22 декември) се създава и едноимен
ното издателство, струва ми се, че е съвсем нормално рожденият ден 
1Ш вестника • 15 юни - да сс вземе за официален Ден на 
"Братство”. Та пали и "Политика”, като много по-голяма инсти
туция от нас, почти цял един век за свои ден тачи именно 24 януари 
- датата, на която 1904 г. сс появява първият брой но този вестник .

В. Богоев

фолклорния ансамбъл "Искър" отСлед концерта на 
София, който препълни залата на основното училище 
в Звонци, на 1 август, в навечерието на Илинден,
КИЦ "Цариброд" в същото село ще организира голям 
концерт на открито на две известни български поп 
групи : "Харизма" и "Мастило". Както и първия, и този 
концерт ще бъде безплатен, а очаква се на него да 
присъстват и много гости, което по това време 
посещават Звонска баня.

издателство

А.Т. А.Т.
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ИЗЛОЖБА НА художници от 

ПИРОТОПИТВАМ СЕ ДА 

НАРУША
МЪЛЧАНИЕТО ПО 

НАШИЯ ВЪПРОС
Експонирани бяха творби на 39 художници, които живеят и 

работят и Пирот или пък които по рождение са пиротчанци. 
Към тях бяха включени и творби на известните художници 
Слободаи Сотиров, Веселин Денков и Мирослав Антов, чисто 

Димитровградския край.потекло е от
Каква е съдбата на един народ, с които се е поиграла 
ръката на историята? Кой и какво предопределя пътя му. 
Само по съдба или по още нещо друго е заточен този 
народ? Това са някои от въпросите, на които се опитва да 
отговори Иван Николов в книгата си Българите в 
Югославия - последните версайски заточеници .

ж
спропейски държави, днес отделя изключително го- 

внимание за безусловно
някои* Господни Николов, новото вн 

кннго е с доста щюбокотнвио заг
лавие. Наистина ли сме заточе
ници?

- Заглавието е дълбоко свър
зано със самото съдържание 
на книгата и с разработената в 
нея тема. Българското малцин
ство в Югославия е създадено с 
Ньойския договор, който пък е 
част от системата на Версай- 
ските договори. Тази система е 
резултат от геополитическото 
и геостратегическо разпреде
ление на световните сили в на
чалото на XX век. През послед
ните две десетилетия обаче то
ва геополитическо и геостра
тегическо статукво в Европа и 
на Балканите претърпя коре
нна промяна, а Европа пое 
един съвършенно нов път на 
развитие - пътя на европейс
ките икономически интегра
ции и падане на граничните 
бариери между държавите. 
Така че много от Версайските 
договори са или ревидирани, 
или просто са станали безп
редметни.

Българите в Югославия дей
ствително са последните вер
сайски заточеници, защото 
всички други, по един или друг 
начин, се отърсиха от бремето 
на версайското наследство и 
поеха свой път на развитие. Аз 
се опитвам да разглеждам по
ложението на българското ма
лцинство от това равнище - не 
от равнището на дневната по
литика и теснопартийните ин
тереси. Ог историческа гледна 
точка ние действително сме 
последните заточеници. Зато
ченици сме не само на чужди 
държавно-политически идео
логии и интереси, но и на соб
ственото си невежество. Това е 
моето дълбоко убеждение.

* Само ли въз основа на нсто- 
те-

Съвремениа Европа има много 
позитивен опит в защитата на 
човешките права и особено на

малцинствата. На лечен хуманизъм, а заради ми-

лямо
спазване правата на малцин
ствата не заради някакъв отв-

правата на
тази осонова аз извличам свои- ра и стабилността в региона.

Това е реалността. Всеки, кой
то не е съгласен с мене, да за-

те заключения и ги предлагам 
на читателите.

* Какви са лютивите вн за напис
ването на книгата?

- В едно демократично об
щество не може да има табу 
теми, особено когато се касае 
за положението и правата на

повяда да ме оспори.
* Какви реакции очаквате в 
обществените среди както у нас, 
така и в България?

Предполагам, че тази 
книга ще бъде атакувана и от 
двете страни. Аз се опитвам дадесетки и стотици хиляди хо

ра. С тази хенига искам да пре
дизвикам обществен дебат ка- въпрос,

наруша мълчанието по нашия 
а на мнозина им се Картина на Мирослав Антов

иска да продължат да живеят скто сред самото малцинство, 
така и сред ония външни фак
тори, които пряко или косвено 
определят съдбата ни, с цел да 
се изнамерят оптималните ре
шения, които 
нашето нормално икономиче
ско, културно и политическо 
развитие паралелно и според 
изискванията на съвременния 
свят. След като светът е обхва
нат от такива големи промени, 
ние не можем да останем не
засегнати от тях. С тази книга

мисълта като че ли ние не съ
ществуваме. От друга страна, 
самите ние сме заточеници на 
собствените си стереотипи, на

В каталога, публикуван по случай изложбата на худож
ниците— пиротчанци, Милица Тодорович, художествен критик 
от Ниш казва за тях, "че те не се заемат с "велики теми”, а преди 
всичко се интересуват от пейзажи и натюрморти, 
доминират като жанрове в изобразителното изкуство .

"Без намерението да използват изкуството като средство за 
критика или водене на философски диспути, художниците от 
Пирот най-често говорят чрез картината или пък чрез скулп
турата за обкържението си, красотата, радостта, щастието... 
Ръководени от искрената и дълбока вътрешна, потребност за 
творчество, със своите творби пиротските художници правят 
средата, към 1соято принадлежат, художествено активна и 
разнообразна", изтъква г—жа Тодорович.

коитода гарантират страха, на инертността си...
* Аосега не .е обработвана една 
такава тема, която е доста 
болезнена за нашето общество. 
Как вие самият определяте кни
гата а/?

- Като разумен опит да се 
проговори за нашите пробле
ми свободно, без предразсъдъ
ци, без страх и без премълча- 

искам да дам своя принос за ване На неприятните истини. В 
демократизацията на нашите 
проблеми. Тя е и чисто моя 
гражданска позиция и аз не

едно демократично общество 
всички опции трябва да бъдат

Б. Д.

СОФИЯотворени, за да може да се 
стигне до най-рационалната.

* По какт>в начин ще се разпрос
транява книгата?

- Книгата е самиздат и е с 
ограничен тираж. Правата са

ангажирам никого с нея.
* Последната глава на книгата ПРОМОЦИЯ НА ЧЕРВЕНАТА 

ЛОКВА"
предлага интересно виждане за 
развитието на българското мал
цинство в Югославия. Изцяло ваше 
ли е това виждане?

- В книгата има най-малко изЧяло мои и аз отговарям за 
разпространяването й. Кни- В Народната библиотека ”Св. Климент Охридски” в София вчера бе 

представен преведеният на български език роман ” Червената локва” на 
писателката Наташа Йоцева-Паиич, която но потекло е от димитровград
ското село Каменица, а сега живее и работи в Пирот.

Този роман, който през 1999 година бехне публикуван на сръбски език 
от Народната библиотека в Димитровград е преведеп от българската 
филоложка Гина Кожухарова.

Произведението е преведено и публикувано на български език бла- 
гадаренис на подкрепата на библиотеката ”Св. Климент Охридски”, на 
българската издателска къща ”Корепн” и на Агенцията за българите в 
чужбина.

три различни виждания за раз
витието на българското мал
цинство. Всяхсо от тях може да Двете страни на границата. В 
се обсъжда в зависимост от по- момента обсъждам възможно- 
ведението на външните фак- стта тази хенига да бъде преве- 
тори и от начина, по който ще Аеиа на сръбски и на англий-

ски език, за да бъде предло
жена на сръбската и на све-

гата ще се разпространява и от

се решава югославската криза.
Както виджате, тя все още не е 
решена. Аз най-много се спи- т°вната общественост.

Красимира Велиноварам на варианта демократи
зация на Югославия. В такъв 
случай мисля, че нашият един
ствен шанс да оцелеем е да се 
изборим за автономен статут, 
който ще ни гарантира поли
тически и правни механизми, 
с които ние сами да поемем 
отговорността за нашето ду
ховно, икономичесхео и поли
тическо развитие. Това, според 
мен, е най-разумният компро
мис. Но това никак не е изх^яло 
мое виджане. Аз нищо хюво не 
съм измислил, това е европей
ска парктика, в която живеят 
над 120 милиона души, числя
щи се 1съм националните мал
цинства. Европейската поли- 
тичесхса мисъл вече прерасна 
либералната теория, според 
която националните права се 
слагат в частната сфера на чо
века. Правата на малцинствата 
все повече се разглеждат като 
хеолективни прага, въпреки че 
има известна непоследовател
ност в тази насока. Европа

рнчсски факти е разработена 
мата в книгата ?

- Не, не само въз основа на 
исторически факти. Въпреки 
че три четвърти от книгата е 
история, това е правено с цел 
да се поясни нашият проблем 
и да се проникне до същността 
му. Най-страшното нещо ще 
б-ь де ако просто се опитаме да 
забравиме историята си. Тога
ва сме осъдени да я повториме. 
Ние трябва да се изправим с 
лице срещу историческите 
факти, за да си извадим необ
ходимите поуки за бъдещето. 
Говоря за реалната, а не за иде- 
лологичесхси оцветената исто
рия. Но темата на книгата е 
поставена и върху съвремен
ните политически реалности в 
Европа и на Балхсаните, и върху 
между народните документи 
за положението и правата на 
националните малцинства, и 
върху съвременната европей
ска практика за положението 
и правата на малцинствата в

Б. Д.

НАЙ-МАЛКАТА КАМЕРА НА СВЕТА
■ >

Компанията 
"Фуджи 
филм" 
изнесе на 
пазара 
най-малката 

удигитална 
камера на 
света с 
дебелина

ага

вш к
ч Ь.г]щУ' Ь-й

6^ "У :милиметра, 
която 
прилича

на дебитна (кредитна) карта. Ако си 
купите такава камера, ще трябва да 
внимавате да не я изгубите.

Камерата "А]р1е}1" е голяма досущ 
дебитна карта. Размерите са й 85,6 X 
54, а дебелината й е 6 милиметра, 
докато батерията й тежи само 35 гр. 
Батериите могат да се зареждат докато 
снимките се прехвърлят върху

# ^ •
А"I

ЯгТ.--

мекинтеш" или персонален компютър, а 
между двете зареждания тя може да 
направи и запомни стотина снимки.

Фотографиите се отлагат в мемория от 
8 мегабайта във формат 1РЕС и две 
величини - 640 X 480 и 320 Х240.

като
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СКЪРВЕНИШКИТЕ 

ПОЯТИ И 

ВОДЕНИЦИ

ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА
БРАТЯТА АЛЕКСАНДЪР И 

ТОДОР ЦЕНЕВИ (1)
Втората световна бойна 

семейни драми и трагедии. Ще разкажа за 
една такава семейна драма в родното 
село Лукавица така, каюпо аз я видях и я 

почувствах.

изписа много

лш

СЕМЕЙСТВО
ЦЕНЕВИСкървеничанп са се занимавали със скотовъдство н земеде

лие, а само някои (циганите) със занаятчийство (колари, ко
вачи и т.н.). Оскъдният имот карал някои скървеничанп да 
отиват на печалба, най-често в мините в Перник и София или 
чак във Влашко.

Моят прадядо Цспс от село Лукавица - Царн- 
бродско, имал два сина: Сергн, известен в Лукавица 
с галеното си име Белчо, и Йосиф, моят дядо. Дядо 
Цсие живееше при по-малкия си син Йосиф и до
живя

равя”. Така и етапа. Майка му, баба Дука, плака от 
радост. След това вече не го видяхме. От време на 
време пишеше по някое писмо до семейството. Не
прекъснато се местеше - нямаше постоянно ме
стожителство, а след априлската война 1941 год. 
вече не чухме и не знаехме нищо за него. Бяхме 
сигурни, че е загинал.

Скървеничаннте-скотовъди отглеждали своите стада из
вън селото, на пасбищата край по-големите си комплекси 
имот. Сега в

дълбока 87-годишна старост. На синовете си 
той беше дал занаят в ръцете. Дядо Белчо и дядо 
Йосиф бяха известни занаятчии колари. Семейст
вата им живееха в добри отношения.

Дядо Белчо беше тих, разсъдлив и компромн- 
съп ругата му, баба Дука, спретната 

селска жена, висока, стройна и с бистър ум. С ком
шиите си имаха добри отношения. Отгледали са 
пет деца - двама синове и три дъщери. Синовете им 
Александър Ссргпев Цспсв, роден 1918 година, а 

родителското галено име Цала, и 
вторият спи Тодор Сергиев Цспсв, роден 1923 
година, па когото му викаха Тоца, са мои чичовци. 
Трите им дъщери Найдспка - Наца, починала, а 
Свплснка и Мария, сега са пспспонсрки.

мерата на селото няма пито една поята, 
паметта иа скървеничанп са останали ноятите

но в
на техните съ

селяни в следните местности: на Бели камик пояти на Миладин 
Денков, Станко Раденков, Алексо и Стоян Банкови и Тодо- 
ракня - Тодор Момчилов; на Впсилац козарска поята на рода 
Ссривунци; на Глътни каша поята на Тодор и Николая - Ник
ола Рогожарски; на Гувнище поята на Тончо Георгиев; 
Градище - на Стоян Миленков; па Градинищс - на Миялко и 
Лозан Лъпурски; на Голема ливада - на Сокол Йолпн; на Дълги 
рид - на Андон Петров; на Драганица - на Мита и Ннколча

ЖИВ Е МОЯТ ЦАЛЕ!"
сей човек, а Единствено майка му, баба Дука, макар че мно

го плачеше и тъгуваше по него, постоянно пов
таряше: ”Жив е моят Цалс!” Майчиният инстинкт 
и предчувствие не гассха надеждата й, че синът й е 
още жив.

Един ден през 1942 година тя извика мои и 
чичко Тоца и ни каза да отидем в Пирот в махала 
Тия бара при един бивш летец, за да го разпитаме 
дали знае нещо за чичко Цалс. Намерихме лицето, 
при което ни изпрати баба Дука и му казахме кои 
сме и защо сме дошли. Той внимателно ни изслуша 
и каза, че добре познава Александър Цспсв, защо- 
то те двамата са били в една ескадрила, в която 
Цалс бил известен като превъзходен летец изтре
бител - майстор във висшия пилотаж. На 6 април 
1941 година при нападението на хитлеристите на 
Белград една мощна немска ескадрила бомба
рдирала и летището в Земун и унищожила голяма 
част от самолетите на земята. Александър успял 
да излети, но два немски изтребителя го напад
нали, запалили самолета във въздуха и той изгорял 
заедно с него някъде па запад от Земун. Няма 
нужда да го търсите, каза летецът. На въпроса пи 
дали е сигурен в това, което казва той беше кате
горичен и потвърди, че казаното е напълно точно. 
Отчаяни, двамата с чичо Тоца се върнахме с влака. 
По пътя се съвзехме от стреса, който претърпя
хме, и решнхме, че това, което чухме от пиротчап- 
нна няма да го казваме. На баба Дука казахме, че 
другарят на чичо Цале нищо не знае за него! Тя ни 
изслуша, въздъхна мъчително и пак каза: ”Жпв е, 
жив е моят Цале!”

на
по-известен с

Шевулйнни; 
па Йолина па
дина - иа Сто- 
ица Тасев и 
Андон 
ров; на Кавга- 
лия - на Арсо 
и Рашко Ива
нчеви; на Ко- 
шарище - на 
Мила Стано- 
ев; на Крива 
падина

С ИЗТРЕБИТЕЛ ПОД МОСТА НА 
САВАПет-

Чичо Цала завършва средното си образование 
в Пнротската гимназия с отличен успех. Кандидат
ства и е приет във Военновъздушната академия в 
Белград. Завършва я с успех и става военен пилот. 
На един асромптииг в Белград се проявява с гла
возамайващи акробации. Между другото със своя 
самолет изтребител прелита под моста на река 
Сава. Получава званието летец - 
златен часовник, подарък от Крал Петър II, за 
майсторство и смелост в пилотирането.

Като военен пилот два пъти идва в Лукавица, 
през 1938 и 1939 година. При последното си идване, 
към средата на 1939 година, ни каза, че иска да 
прелети с изтребителя над селото и над родната си 
къща. Опасява се обаче, че те се намират близо до 
югославско-българската граница и по този начин 
могат да се предизвикат дипломатически усложне
ния, а той не иска да бъде причина за тях. Но все 
пак определи датата и часа и ни каза тогава да 
бъдем в тяхната нива в местността Белеш. ”Там 
над нивата, каза той, ще направя един кръг и с 
поклащане на крилата на самолета щс ви нозд-

Ми- категорня и
кльнна поята; 
на Лице - ста
ра Лъпурска 
поята; на Ло
ква - пояти на 
Мика Илиев и 
Лепоя 
гелов; на Лъ-

Ран-

пурска падина 
- на Мика, Ле
поя и Арсо 
Лъпурски; на 
Оръл - поята 
на Банковци- 

те; на Райкгол 
- на Крум Го

гов; на Ридар - на Стоян Младенов и на Рибни дол - на Никола 
и Тома Ковачеви (Дннково поятнще).

В някои пояти (Банкова, Стоицина и други бачии) е правен 
нетипично за Бурела. Майстори са били

-Следва-
д-р Данаил Ценев, София

Овчарсшвошо в Скървеница е било твърде 
разви пю в миналото «сшззшгшх>ЪПРО

}

КОЙ ПРЕЧИ НА ГИМНАЗИАЛНИЯ 

ДУХОВ ОРКЕСТЪР?и кашкавал, което е 
един човек от Болев дол, майстор Златимир от Гуленовци и 
Ефтнм Каменов от Борово, когото скървеничанп помнят по 
това, че можел да изяде най-много ” гьобек от пресните 

Добитъкът е даван на бачия ”от Дьурдьов-

надзорппк от Ниш г-жа Милка Кнсжевич с намер
ението да накаже гимназията поради факта, както 
изтъква Директорът Николов, че ”са ангажирали

За духовия оркестър на димитровградската гим
назия са написани много статии с много похвали.

погачи кашкавал, 
дън до Гмитровдън”, а редът за ползване на млякото е правен 
сутринта на Еремия, заверяван с овчарската гозба овченик, а 
по-рядко и с бел муж.

Освен дребния добитък скървеничани
магарета. Най-много магарета в Бурела

Създаден е к ъм средата на тридесетте години на ми-
от десетилетия е отличителен белег па специалист от България”!? 

културния живот в Димитровград, иа самия град.
Свирил е класическа музика па> концерти в София, в разрешение за това. Оказва се също, че г-жа Кне- 
Загрсб, в Ниш, в Пирот , на строежа 
Бръчко-Банопичи...

Сега около 60 инструмента са консервирани и 
чакат по-добри времена. Десетилетие и повече ор- гарня - осъществяват контакти, подписват спогодби 
ксстьрът вече не съществува, понеже гимназията не в духа на новото време и демократичните промени от 
е в състояние да ангажира учител по музика, който двете страни на границата. Една от тези спогодби с и 
същевременно да бъде и диригент, и ръководител на и
оркестъра. Не успя и опитът това да стане с помощта рани- Свнланович и Паси - под название Програма

за сътрудничество в областта на образованието, нау
ката и културата между Съюзното правителство на 

на СРЮ и и правителството на Р България за 2001, 2002 
и 2003 г.”

пилия пек и
Оказва се, че топа не е вярно, а само е искано

са отглеждали го- 
е имало

жепич за пръв път вижда искането на гимназията до 
Министерството.

Междувременно двете държави - СРЮ и Въл

на ж.п. линията
веда, коне и 
именно в Скървеница.

Скървенишките ниви, торени с естествен тор, са давали 
добра реколта. Произвеждани са царевица, лимъц, ръж, овес, 
белия, ечемик, фасул, картофи... Някога скървеничани са 
имали хубави зеленчукови градини, където са произвеждали 
зеле, чушки, домати, лук... За изработка на пъртени дрехи, 
ризи и черги са произвеждали коноп ” гръсници-църнойкье и 
белойкье”, а другото облекло е било вълнено.

Царевицата и житата скървеничани са млели в собствените 
си мелници - речни воденици. Почти всеки род, сам или заедно 

воденица. Така ”у реку , към Невля са били 
е била общата воденица 

воденицата на Ше-

тази, подписана от външните министри на двете ст-

на Васил Гелев, бивш член на оркестъра, а сега член 
на Белградската филхармония.

Министерството на образованието и науката 
Република България има доброто желание да 
рати в димитровградската гимназия такъв специал
ист, дори и да му плаща.

Във връзка с това явно изказано желание па спо-
българско министерство по време на офн- ература, история , музика и др.^за училищата, в които

се учи български език в СРЮ.
В алинея 4 от същия чл. 9 се казва, че ”рсалн-

изн-
В чл. 9, алинея 3 на споменатата Програма се 

казва: ” Българската страна изказва желание да изп
раща наставници и учители по български език, лнт-с друг род, е имал

подредени следните воденици: първа 
на скървеничани и врабчани, а под нея 
вульини. Шевульини са имали две воденици - в Калугьер и в 
Циганско странье. Ковачеви са имали воденица под Кодьаин 

Банковци. Под Кодьаин камик и в

менатото
циалнитс срещи между просветните министри па две
те страни, гимназията в Димитровград изпраща на 2 
ноември 2001 г. искане до Министерството па обра- зацията ще се проведе с пълно зачитане на законо- 
зованисто и спорта на Република Сърбия за разре- внте предписания и ангажиране на съответните дър- 
шепис за ангажирането на такъв музикален специал- жавни органи на двете страни.
ист. В искането се казва, че "ангажирането на такъв Да напомним още веднъж, че тази Програма е 

България е добро решение, тъй като подписана от външните министри на С1Ю Горан 
професионалист, ко|Что Свнланович и на Р България Соломон Паси. Поднис-

гнмназнята в Димитровград (петима

камик в съдружие е рода _
Селище воденици е имал рода на Полипите. Родът на Серивун- 
ците е имал воденица в Селищак, а Рогожарците в долината до 
Станци. Най-долу, до пътя за Горпа Невля, воденица са имали специалист от

едва ли ще се намери такъв
би се ангажирал в едно провинциално градче, как- 
вото е Димитровград”.

Днес, година и половина сцед това, от Мннистер- ннето и спорта
образованието и спорта на Р Сърбия няма чл.9 от тази Програма, 

отговор. За сметка на това обаче преди нз- 
време в гимназията пристига просветният

Банковците.
На Стародолската река скървеничани са имали две воде

ници: една орташка на Милко, Петър и Гроздан Миленкови, а
- Слеуиа-

алите иска на 
души), отправен към Министерството иа образова

на Р Сърбия, са имали предвид тъкмо
другата на Риста Гюров.

ството на
никакъв
всстно

А.Т.Цветно Иванов



ЕКОЛОГИЯ 7$ 21 юни 2002 г.

ИЗЧЕЗНАЛИ СЪЩЕСТВА (3)ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ НЕКРОЛОЗИ ЗА

ИЗВАДКИ ОТ ДОСИЕТО НА 

ВЕНЕРИНИТЕ КОСМИ
стръмните бигорови пластове дори до долната асфал
тирана улица, водеща към откритите спортни басейн!. 
Отгору до подножието на отвесната бигорова скала 

е около 15-20 м. Популацията на Космите

ОТКРИТИЕТО ПОВДИГНА ШУМ
Колкото и да беше тслеграфичсско, съобщението на 

Коля и Войо предизвика небивал интерес сред сръб- 
сред сръбските ботаници. Някои 

реха около ареала на необикновената папрат (дали е 
средиземноморско, тропическо 
растение). Други се питаха: 
населило при Звонци, а не и но съседните места в ст-

разстояннето
на Венера с заела част от тази окъпана с термална вода 

отново пибира струйките
сно-ските, и не само

площ, до канавката, която 
банска вода...

Значи, топлина през течение на цялата година, влага 
и сенчест подслон не липсва. Много 

и Звон-

или космополитско 
Ами откъдс-накъдс се

колкото си искаш, а
раната!? Защо?” Вниманието на третите вълнуваха М||Л||01||1 ГОДПШ1 прекарала Венерината папрат 
прагматнческн теми: ” Космите на Венера лечебна лис 
билка? Прилага ли се в козметиката или за други це
ли?”...Последваха разпитвания, прелиствания иа кни
ги, иастоявания от авторите да се измъкнат още по
дробности за находището при Звонска баня...

ска баня като в рая...
ПАСАЖЕР ОТ ТРОПИТЕ ДО ЗВОНЦИ

Звонска баня бяха благоприя-Жизнсннтс условия в 
гни за Венерините косми, ала изследваните искаха да 

и кога билката с попаднала там. Отговор
коятоТОПЛОЛЮБИВА, ВЛАГОЛЮБИВА, 

СЕНКОЛЮБИВА...
узнаят как
предлагаше съвременната геодинамика, според

Балканският полуостров допътувал 
и се прикачил към Европа от юг, от 
Африка. Как е изглеждало положе
нието преди 84 милиона години, къ
де се намирал ” материалът” за Бал
каните и Аненините, показва рисун-

Климатнческнят разбор и пос
ледвалото сравнение на находища
та, в конто виреят Космите иа Вен
ера, особено ония на Балканите и в 
Европа, доведоха специалистите до 
няколко общи зиаменателности.
Например, че досега регистрирани
те находища предимно се намират в 
близост на моретата и океаните. Тя, 
папратта, обитава влажни скали по
край атлантическия бряг на Ев
ропа, Америка, Кримския полуос
тров, Кавказкото приморие, тропи
ческа Америка, Източна и Северна 
Африка и Среднземноморието. Въ
обще краища, където има достатъ
чно и влага, и топлина, и сянка...

Добре, но Звонци е далече и от 
океаните, и от моретата. Звонска 
баня е континентално кътче. Оба
че, такива континентални находи
ща са отбелязани и в Словения,
Хърватско, България... И то или 
върху зидовете на влажни пещерни 
предверия или близо до извори с то
пла вода и ручеи, отвеждащи тер
малната вода извън изворите. Тък
мо такова е и положението при Зво- 
нцн - условия като че ли измислени за обиталище на 
Венерините косми...

Балканите и Апенините преди 84 
милиона години

Къде се намирали
ката.

Тъй като учените твърдят, че 
А(Иап1иь сарШиз-уепегй» е трониче-

гат дължина 25 и повече цм и са тънки, нежни, черни иско папратовидно, излиза, че то взе
ло билет за Европа, качило се на 
подвижна суша, която след около 50 
милиона години път на север от Аф- 

се съединила с Палеоевропа.

лъскави.
Космите на Венера се размножават със спори, които 

се образуват в размножителните органи, спорангиите, 
поставени на обратната страна на листата. Когато 
спорите попаднат във влажна почва, кълнят и от тях се 
развива т.н. проталиум, ”зародиш”, голям няколко ми
лиметра. Проталиумът е зелен и след вереме се пре- 

самостоятелна билка. Оплождането на поло- 
гамети става във водата. Следователо, водата е от

рика,
Там ”изтоварила” живия си багаж. 
Космите на Венера, значи, допъту- 
вали в Звонци от Африка!

Разгащила се гостенката на Бал
каните и спокойно живяла до преди 
около 2-1 милиона години. Тогава от 
север нахалули студове, лед, сняг. За 
топлолюбивите същества живот по

връща в 
внте
значение не само за поддържане живота, растежа и 
топлинното обкръжение, но и за размножаването.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБОБЩЕНИЕвече нямало, освен в някои укрити 
места: пещери, клисури, врела, ба
ни! По такъв начин и в Звонска баня 
тропическата папрат, Космите на 
Венера, оцеляла до наши дни...

Значи Звонска баня е релгйегно

Узнахме откъде Космите на Венера са пристигнали 
в Звонска баня. Разбрахме и какви изгоди е заварила, та 
е решкла милиони години да прекара там. Излиза, че 
Венерините косми са най-старият посетител на банята! 

. . ^ А Освен хладка вода, достатъчно топлина и сянка, имало
венеВ ис! местоп*)еоИВаЛН1це На ' и разни минерални вещества за образуване на храна. 

* " Литър звонскобанска вода съдържа към 300 мг раз-

Общ изглед на Венерините косми: 
а) лист, листна държка и 

коренище; б) спорангии

ОБЩ ИЗГЛЕД И СТРОЕЖ лични минерални соли и елементи...
До 1904 година, когато банята била отново открита 

и започнали строежи на вили, папратта вероятно е зае
мала много повече от днешните десетина квадратни 
метра.

ЗВОНСКА БАНЯ РАЙ ЗА КОСМИТЕ 
НА ВЕНЕРА Космите на Венера са многогодишно нежно тревис

то растение, което образува гъсти туфи.
Нейният подпочвен орган, коренището, е дълъг, пъ

лзящ и покрит с тесни, яйцеобразни, ръждаво-кафяви 
люспи. Листовете са дълги 10-50 цм, еднакви по голе-

Температурата на звонскобанския термален извор 
достига 28 градуса. Такава вода тече от чешмата, 
вградена в северната стена от старата къпалия, която 
хората пият за здраве. Водата изтича без прекъсване и мина, а по форма яйцевидни или яйцевидно-стрелови- 
през подземни тръби се отвежда зад входа на хотел 
”Мир”. Там, освободена от тръбите, тя се разлива из Листата са зелени, обаче дръжчиците са черни и дости-

Протоколирал: Сп. К.С.

О В следваштия брой: ИМАТ ЛИ КОСМИТЕ НА 
ВЕНЕРА ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ.дни. Листната плочка е разчланена на повече части.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14

16 17Водоравно: 1. Марка бразилско кафе. 6. Село в Зпонския край. 
11. Град в Западна Румъния. 12. Немски- композитор Карл 
Мария. 14. Воля на избиратели, изказана чрез гласуване. 15. 
Пустиня в Индия. 16. Третият падеж. 17. Маяк (син.). 18. Ехо, 
екот. 19. Строителен материал. 20. Страна в Африка. 22. 
Индийски фокусник аскет. 23. Заден план на картина. 24. 10 и 
15 буква в азбуката. 25. Първенец. 27. Петата нота. 28. Дълбок 
меден съд. 29. Химически елемент, метал. 31. Стара немска 
сребърна монета. 32. Седмата нота. 33. Безсмислено упорство. 
34. Голямо и плътно планинско възвишение. 35. Част от де
нонощието. 36. Домашно животно. 37. Мъжко име. 38. Река във 
Франция и Швейцария. 39. Малко, твърде оригинално музи
кално произведение. 40. Столицата на Сенегал.

Отвесно: 1. Една фундаментална наука. 2. Страна в Азия. 3. 
Южен плод. 4. Пъкъл (син.). 5. Мярка за дължина. 6. Силен плач. 
7. Мярка за площ. 8. Името на българския писател Вазов. 9. 
Химически елемент. 10. Кон (поет.). 12. Името на революцион
ера Левски. 13. Домашно животно. 16. Помощник на свещеник 
в черковната служба. 17. Осветителен уред. 19. Модел на 
"Фолксваген". 20. Български революционер и поет, Христо. 21. 
Журналист (син.). 23. Печатен лист, прегьнат на две. 26. Слог, 
межда (син.). 28. Метална шапка, която предпазва от 
наранявания на главата. 30. Езеро в Етиопия. 31. Вид бронирана 
бойна кола. 32. Река във Франция. 34. Стопена 
мазнина. 35. Корабостроителница (син.). 37. Втората нота. 38. 
Египетски бог на слънцето.

18 19 20 21

22

26 27

30

34

37

Решение на кръстословицата 115
Водоравно: 1. Катализатор. 11. Атом. 12. "Марек". 13. Пит. 15. Бон. 16. Савин. 17. Сара. 18! 

"Ел". 19. Колос. 20. Базел. 21. "Рапид". 22. Далак. 23. Перон. 24. Толар. 26. Сенат. 27. Моном. 28. 
Ми. 29. Екот. 30. Лимон. 31. Рог. 32. Тим. 33. Декор. 34. Тиса. 35. Независимост.

животинска
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СПОРТ ® СПОРТ
|^ЩгеОД: 26 (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ ПЪРВЕН

СТВОТО НА ПОД

ЖЕЛЮШАНИ СЕ ЗАКИЧАХА С 
ШАМПИОНСКАТА ТИТЛА

Продава се имот - къща с 
всички постройки, необ
ходими за всекидневния 

нормален живот на добре 
уредено домакинство на 

село.
Имението се състои от 

къща, стопански обекти, 
обширен двор, водопровод, 
съвременна електрическа 

мрежа и условие за телефон.
Имението включва ииви, 

зеленчукови и овощна град
ина с високодобивни сор

тове ябълки, круши и 
сливи. Намира се.в село 

Долни ВъртогоЩ, недалеч 
от гр. Враня, в котловината 
на Южна Морава, близо до

I ФК "Слободо" (Ресница) - ФК "Желюша" 1 : 3 (0 : 1)

Георгиев в 40 и 70 и Тозев в 78 минута за ”Желюша”.
ФК "Желюша" игра а следния съсшав: Стои цев 7, Н. Георгиев 7.5, 

Джунич 7. 5, Бощкович 7. 5, Алексов 7. 5, Крумов 7. 5, Костов 7. 5, 
Рапгелов 7 (1 рнчков 7), Стефанов 7, Р. Георгиев 8 и Д. Иванов 6 (Тозев ' )•

I
Й

Коли Сенегал и Аарсон 
(Швеция)Играч на мача: Райко Георгиев.

През следващия сезон отборът на ” Желюша”• ще 
Нишка футболна зона! Това

МЛАДИ КАТЕГОРИИ

ПОБЕДА т 
ОТСРОЧЕН МАЧ

се състезава в 
но след последния 
’ като гост победи

окончателно стана яс!
ьрвснството на ПОД, в конто ” Желюша’ 
а ”Слобода”.

кръг от пъ 
расничкат

Жслюшани играха рутинно, а домакините се опитаха да им се 
противопоставят с груба игра. Още в началото на срещата обаче се 
видя, че расничани нямат шанс да надиграят ”Желюша”.

Да припомним, че ФК ” Желюша” игра един сезон (през 1998/99) в 
НФЗ.

В рамките на предпоследния 
(13) кръг от окръжното фут
болно първенството за пионери 
съставът на ” Балкански” загуби 
в Пирот от отбора на ”Раднички 
2” с 0 : 5. Пионерският състав на 
”Желюша” в СЦ ”Парк” тряб
ваше да бъде домакин на ”Рад- 
нички 1”, но срещата бе отложе
на по молба на гостите.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 7 юли т.г. се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта 

на нашия мил и непрежалим

33 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ ДРАГАН НИКОЛОВ 
от Димитровград

т-::тжИ НАКРАЯ ПОБЕДА
: III

Всички ни обичаше безкрайно. Ние 
) вечно ще помним добрините му.

Панихидата ще извършим на 23 юни 
т.г. (неделя) в 10 часа на димитровград
ските гробища. Каним близки и познати да 
присъстват.

I ФК "Балкански" - ФК "Младост" (Орляне) 3 : 1 (3 : 1)

Димитровград, 16 юни 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители - около 100.
Главен рефер — Милан Минич от Ниш (8). Теренът — тревист, времето 
- слънчево и топло. Голмайстори: Панайотович в 4 и 38 (от дузпа) и 
Васов в 6 минута за ”Балкански”, а Стойкович в 26 минута за 
”Младост”. Жълти картони: Н. Кулич от ”Младост”.

ФК ” Балкански” игра в следния съсшав: Рапгелов 6, Стойчев 7,
Митов 7, В. Пейчев 7. 5, Стоянов 7, М. Пейчев 7, Панайотович 7. 5 
(Чурчич -), Гюров 7, Миялковнч 6. 5, Васов 7, Б. Иванов 6. 5 (Стайков 
6. 5).

Играч на мача: Панайотович.
При прощаването си със своите фенове футболистите на ” Балкан

ски” спечелиха три точки, побеждавайки в СЦ ”Парк” отбора па 
"Младост” от Орляне.

Двата.отбора играха добре само през първите 30 минути на мача.
Задушното време очевидецо бе виновник за по-слабата игра след това.
Домакините вкараха три гола, а можеха да вкарат поне още 10, ако бяха зациоииият му отбор. Този турнир

е най-голямата спортна манифес
тация в Димитровград.

Заинтересованите за участие в

ДИМИТРОВГРАД

ФУТБОЛНИЯТ
ТУРНИР

ЗАПОЧВА НА 
15 ЮЛИ

9 ->_
I ^Скърбящи: майка Антица, съпруга Райна,
( ] у > I. ' дъщеря Весна и син Любомир със
} / / . / семействата си

На 27 юни 2002 година се навършват 
ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща и дядо

ЛЮБЕН СТОЕВ 
професор по математика от 

Босилеград
Времето минава, а ние все не можем да 

, забравим твоята обич, добротата и 
] съветите, с които ни даряваше. Благо

дарим ти за всичко!

| Опечалени: съпруга Лиляна и синове Иван 
и Боян със семействата си

Международният турнир по 
малък футбол йод название 
"Димитровград 2002” ще започне 
на 15 юли т.г., реши органи- I

по-съобразнтелнн.
Първенството завършва следващия уикенд, когато се играе послед

ният кръг. За "Балкански” обаче първенството приключи, тъй като в 
последния кръг е свободен. В крайното^ТШасйраиге димитровградският турнира могат да се явят срещу 
отбор е трети. заплащане от 2000 дин., ако имат

спонсор, или 1000 динара по. от
бор, ако са без спонсор. Отборите 
извън Димитровградска община, 
които ие са си обезпечили спон-

. ’ - 1

На 27 юни 2002 
г. се навършват ТРИ 

: ГОДИНИ от смъртта 
на нашия мил бащаБАСКЕТБОЛ: 6 КРЪГ ОТ ЛЯТНАТА ЛИГА 

НА ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

КАТАСТРОФАЛНО 
------------ПОРАЖЕНИЕ

БК "Княжевац" - БК "Димитровград" 89 : 47 (27 : 14; 
27 : 18; 23 : 9; 12 : 6).

1 ‘ РАНГЕЛ
ТРАЙКОВсор, могат да участват безплатно. 

Очаква се и тази година покрай
димитровградските участие да 
вземат отбори от Пиротски 
окръг, от Ниш и от София.

Генерален спонсор иа турнира 
” Рнба-

а на 14 юли 
2002 г. - ЧЕТИРИ ГО
ДИНИ от смъртта на 
нашата скъпа майка

е частното предприятие 
център” от Белград, чийто соб-

ГРОЗДА 
ТРАЙКОВА 

от с. Божицастпсник е димитровградчашшът 
Благой Васов. Иаградният фонд е 
90 хиляди динара, като за пъро 
място са обезпечени 50 хиляди, за 
второ 20 хиляди и за трето 10 
хиляди динара. Покровител на 
турнира и тази година е Общин
ската скупщина в Димитровград, а 
медиен покровител РТВ "Цари
брод”.

Княжевац, 12 юни 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители - около 2011. 
Съдии А. Игнятовнч и М. Мракич от Ниш.

БК "Димитровград” игра в следния състав: Геров, Стайков, Д. 
Алексов, Петров, Р. Димитров, Виденов, Мишев, Апостолов,

истинска катастрофа от

Годините минават, но в нашите дълбоко скърбящи сърца и 
души вечно ще живеят свидните спомени за вас, скъпи родители! 
Благодарим ви за безкрайната родителска обич и грижовност. 

Поклон пред светлата ви памет!
Драган, Джордже и Борис и дъщерите Миланка, 

Драгана, Славка, Стана и семействата им ,

Иванов, Велев, Т. Алексов и Велчев.
БК "Димитровград” претърпя „

качествения отбор на БК "Княжевац .
В своя състав домакините имаха няколко високи играчи, които 

без проблеми хващаха топките и отбелязваха попадения. 
Княжевчаните отбелязаха 7 тройки и имаха отличен процент иа

От синовете

Д.С. На 22 юни 2002 г. се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от ненадейната смърт на моя синстрелянията за две и три точки. . п„..

Играч на мача бе Здравкович с 23 точки (4 тройки). При гос- 
Велев отбеляза 12, а Т. Алексов 10 точки. ЙОВАН ВАСИЛЕВСКИ 

професор от Димитровград
На 6 юли 2002 г. се навъ

ршва ЕДНА ГОДИНА от смър
тта на нашата мила и нез
абравима майка, тъща и ба-

Щ*тите И'7 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ЛЯТНА 
ЛИГА НА ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

Всеки изминал ден без теб тежи все 
повече, болката е все по-голяма. Няма 
утеха, няма забрава, раната е неизле- 
чима, а любовта към теб-вечна. Липсваш ,«

Болката не е нито в думите, нито в 
сълзите, а в моята душа. Вечно ще жи- Г Й ^ 
вееш в моите мисли и спомени.

ба а
а*ОЩЕ ЕДНА ЗАГУБА ми.

I БК "Златара” (Майданпек) - БК "Димитровград 89 : 
80 (22 : 18; 13 : 14; 28 : 21; 26 : 27). Опечалената майка Мария

Майданпек, 16 юни 2002 г. 
Бакстболпетите на

На 22 юни 2002 г. се навършват ШЕСТ
МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и зет

БК "Димитровград” претърпяха 
отбор във временното класиране. Домак- 

зи сезон.
- "Златара” имаше

поражение от последния
инитс регистрираха първата си победа през то 

Резултатът през целия мач беше тесен 
превес от 3 до 6 точки. Много грешки се правеха и на едната, и на 
другата страна. Общото впечателние беше, че срещата спечели 
отборът, който направи но-малко грешки. „

11 следващия кръг от първенството БК Димитровград е до
макин на БК "Младост-Весна” от Бела паланка. Мачът ще се 
играе в събота на 22 юни от 18 часа в СЦ Парк .

В състава иа димитропградчани играха: Геров, Д. Алексов, 
Петров, Д. Димитров, Виденов, Андреев, Апостолов, Андрсевич, 
Велев, Т. Алексов.

СТЕФАН МИЛАНОВ 
от с. Каменица, 

Димитровградско
ЕЛЕНА ВЕЛКОВА 
от Димитровград
Поклон пред паметта й! 
По този повод иа 29 юни 

2002 г. в 11 часа ще дадем 
панихида на димитровград
ските гробища.

Опечалени: дъщерите Елка и 
Дана със семействата си

Поклон пред светлата му памет!
На тази дата ще дадем панихида на 

гробищата в с. Каменица. Каним да при- ^ 
състват близки и познати.

Опечалени: семействата Миланови и | 
Николови я

;‘Я

Ш4
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О БЕЩАВАЧЙЕ
'ГЯ&&- ■■ I

Гога оди Строшеву чешму:
3‘лйдсПсшп'е!1ти се прайиш на големога атсьлиго, кажи 

А млого обещава, а нищо

сват

ми тьгай къв йе това човек дека 
изпълнява!.не клипчим я, не знам иа кво- Не знам, свате, поче да 

мислиш... Ако мислиш да съм ти обещал нещо, па не сьм 
га изпълнил, требе да знайеш да сьм у годиНкье, може да
съм га забоварил... __

- Ма не Оратим я за тебе, свате, сакам текадарасчисгим
кико сьга учевиите кажу "по принцип !

- Леле боже, знайеш ли Гоге, дека ми се смучи нещо у
било: домачииката имала убили подзе. Дете, дай мешинуту, кига чуйем туя думу! 
от весслипо... Цвръц! Заулапс додска се сетим да . Ещо бе, свате, убава дума, а и иекико тежи...
им допссем шишето с рскьията. Ка им се припие - Ещо ли? Оти кига некой каже по принцип , я се
ниво - дете, иди донеси пеньил, ка им се прияде сетим за Милесию Принципатога.
леи - дете, пращай ка че даваят рубе, ка требе да ' - Кой йе па са тия? _____
си пойдеме - дете, иди пращай гьсако че ли дава - Кой ли?! Иедьн текъв щом зинеше кига щ РУ
барут... павлямо, първата му дума беше: Я другари, очу да кажем

Работим,траим и търпим, ама у ссбс си викам: нещо по принциш, или принципно... И тека га усу1е,
” Море мамка ви че ... и я че станем майстор!” ; никой от нас не знайеше накраят кво ие сакал ^ каясе 
Ама не стас се лъспо майстор. Машите майсторйе кво Йе казал и за кво йе оратил... Бъш за това му лепнуше
са големи катилйс, место да те учат опи те спли- црекор Принципа-г. ;

-Добре де! А иде немои да ми оратиш по принцип
обещаваш, а не

IЧИРАК
Я не обичам млого да расиравлям за Маркови 

конаци, ама оная вечер бабешкьеро ме 
ядоса та те да църкпем от съклст. МахТката вой 
дърта, скумличка како куче от крива бес и све се 
репчи па мене. Я сьм бил виновън що се снемо- 
гла. Ония години, вика, ти си ойдеш у печалба и 
ти лъспо. Гледаш си само майсторията, а я тука 
закъшем със стока, със старци, с дечища и с 
триста и триссе работи. Па сега че могу? Арно 
съм и жива!

Уана ме за сърце! Рнпна како ожежен от 
кревсто, грабна шишето с рекьията из креденецо 
и ръбпа малко да ми поумине ядо. Ти си знаеш, 
викам, само твоите натлъци, а за моите те больи 
оная работа. На чуждо дупе и сто тоягьи са 
малко. Па вой развърза све но ред.

Мене ме пратил у нечлба како чирак ка йоще 
пе бе навършил дванаесс годни. Леле боже, мои 
мукьи, та ничии! От съмнуиГка до мрак с подзе до 
колена у кал и плева. Тегай немаше металици, 
исмаше количкьи, немаше дизалици. На тарга 
иосимс каменье, тугли, кал... Руце ми се олюпия

тека

кво
тат на свака крачка. Едпъш реши я да дзидам 
дзид и арно го бе закарал. Ка видели това
майсторйстскришомми олабляли копецоимойо „ ,

1 1 Г1П,;™л - Бое свате, кво те ие сватило дънъска, све некикве думедзид отишъл па екьекьср. Ка стана паитро има н. . , д ет- - ■■■■" ■ *—»~т“' “т.г,::■ ггг:натьртия да дзидам оджак. Дека новак може да и ^ .н Д « ЛА _ Маии свате> за ньи ие ми орати, сьга мене .ми се
обърну нещо у мешинуту!

- Ещо?

мислиш за теквия човеци що 
изпълняваш. Кажи ми га конкретно...

издзида оджак? Увърте се како пиле у клъчшца.
А гьсако нема нема па: иде ли майсторе? Иде,
„дс! А опо пе мърда. Сто „ута дооди а ме прашуа ди, Па кига я идсо на ра(5оту, излуче „«колко

! »“■ - ~ »-.—V»«-»--”
м 1 * 1 школе, кико после оии се палеоше: Аиде, аиде, кво че ги

ми се стъмпн пред очи, аърльи алат от покрипо, , аспраплям, я сьм завършил политичку школу, ти гея
стърча долей си збра джапааата. Па отидо у едпа -(т_ не разбирашГ А да не ги распраям кико
сиромашия кръчма та се от мука пачука до коз- минуйеОАЮ на ^йрания. Боже кига ми ти отворе оная

йоще първите дъпове, цървепици та голо месо. ирката. Ама пели дяволо пе оре и пе копа, там ме уста, па кига почну да расправлзпо от Кральи Марка, да
Ядспьсто рудо - кучка вар лиже, а ако пайдеш паиде едпа нашнпска замлатотнна и ме попикна ти Отечу... И най-важното накраят кига се запиташ кво
легло у кошара това е голем късмет. Море спали Да раешолусме плоча що я правил он и после да ^ су 0рахили; нищо! Млате празну сламу, промиваш ий |
сме и у кочаци, пусти да останат! Майсторйсте продлъжнме да дзидаме нагоре. Ка по- мозъците, а при ньи акъл ни за грамЬ
бея пашинци, ама ме акашея како 1'ърчаво клюсс распомсриме потпоркьите - да изгьипеме! - Добре-де, айде щом сакаш конкретно, требе и ти да
у вра. Дете дай кал, дете дай това, дете дай Плочата се расцсшГи друсна доле. Само един | кажеш конкретно на кво или на кога мислиш! 
онова... дай ми чуко, дай ми теслата... Раскапачия господ знае како сме тегай останали живи! - Епа да ти кажехМ, свате: мислим гга тия що ни

Па и ка етапа майстор триста ядове са ме яли... управляваш. Ако се сечащ преди да се иаположе у
И сал това да беше. Алоса додека им научим и коа зпае Докага съм тел да расиравлям за ^ вотельете, дадоше голема обещания: све че буде по де-

майсторскьийо язик, сксик да им е. Дете, гьсако! моите дупгьерскьи ядове ако бабата не беше - мократскьи, нищо нема да има скрийено, свак че кажеч
-подвикне ми майсторо, а я го гледам како не дай почела да стружс дъскьи. Що викаше една кво мисли и нема влакно от главуту му да падне... Пак 4
боже дасъммутав. А опо било задал се отпекъде комшика, бог да я прости, защо ли си арчим ду- *. че отворе вабрикьете, че има работа, а заплатете че ;
домачино та да не седнуем. Ели: фирката влачи мите ка ме никой не букари. рипну нагоре два-три пути, а може да дорипе и до десет
у бави диреци, а дете? Ела та го разбери! И що Новко Плочкьи пути!

- Е-е, и кикво от това, убаво су оратили...
- Убаво оратеоше, 

прайе сьга!
; - Кво?
| - Епа, спате, не га прекаруй, не видиш ли: н

катанци кико врата, и онея вирме що мърдаоше малко и 
оне се гасе йедна по йедна... Никой за нищо не ни 
зарезуйе: одрезаше ни и отч Белград и от Совию... Млад- ‘ 
инята мисли накуде да вача, оти тува леб нема, А ако си 
отиде младинята, нийе сгарците кво че прайимо, нали с 
йедну ногу смо вече у дупкуту...

- Айде-айде не наричай кико жена на гробища! .
- Тека йе бе, свате! Тека йе бе! Ако сакаш при ньи да 

отидеш, пред вратата им заседли пазаче кико йендо : 
време пред капийете на вабрикьете. Само им йоще 
кальишникови вале. От оная голема обещания осгадоше 
само празне думе! Айде кажи ми сьга кво мислиш, кико 
може да окаш теквия човеци,.а?

- Епа щом ми рече конкретно, айде да ти кажем и я без 
усукуванье конкретно: за теквия човеци народят каже \ 
дека су лъжци! Лъжу кико брадати циганье... . *
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