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ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ 
КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАТИЦА НА 

БЪЛГАРИТЕ

КРИС ПАТЕН В БЕЛГРАД>1\Ш' ЕС ИСКА ДА 

ПОМОГНЕ
. /; ;

Щ ‘"?3 МАТИЦАТА ЩЕ БЪДЕ 

УЧРЕДЕНА НА 6 ЮШЛ 

В БОСИЛЕГРАД

1
Европейският съюз се старае 

да помогне при намирането на 
решение за бъдещата съвмест
на държава на Сърбия и Черна 
гора, а не да го наложи, заяви 
комисарят за външна политика 
на Европейския съюз Крие Па- 
тен по' време на визитата си в 
Белград в сряда.

След разговорите си с югос
лавския външен министър 
Горан Свилановнч Патен опове- 

г еги, че слсдвани1я вторник ще се
-* * •'ЛЛ; проведе петото (вероятно и по-

следно) заседание на Коисулта- 
‘ ‘ ~ тивната работна група на СРЮ и

ЕС. След тази среща ще бъде 
открит пътят към стабилизация 
и асоциация. Общият пазар на 
Сърбия и Черна гора е едно от 
условията за успеха на прего
ворите, добави Патен.

Следващата година 
Европейският съюз е 
запланувал да увеличи 
помощта за Сърбия и 
Черна гора. От 
сегашните 195 догодина 
тази помощ, ще се 
увеличи на 225 милиона 
евро. Помощта е 
предназначена за 
реализация на 
плановете въз основа на 
Белградското 
споразумение.

* На учредителното събрание ще бъдат избрани 
Скупщина от 25 члена, Управителен съвет и други ор
гани

ОЙщ
ЙЕй Идеята за създаване на Матица на българите в Югославия

полска се придвижва към своята реализация.
Миналата събота в Димитровград се проведе поредното засе

дание на Инициативния комитет, на което бяха обсъдени редица 
практически проблеми, свързани с учередяването на Матицата. 
На заседанието преди всичко бе направено още едно редактиране 
на Програмата и Устава на бъдещата Матица. Участниците се 
съгласнуа, че е необходимо Програмата да бъде по-кратка и 
по-конкретна. Същото се отнася и до бъдещия Устав (статут) на 
Матицата, който на заседанието беше изчистен от някои неясноти 
и повторения, а до учереднтелното заседание трябва още веднъж 
да се редактира и след това да се предостави на членовете на 
учредителната скупщина.

Ч,ш
-\

ш Крие Патен се срещна със 
сръбския премиер Зоран Джин- 
джич и с югославския президент 
Воислав Кощуница.

щ
(На 3 стр.)

УТРЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАСЛУЧАЯТ
ПАВКОВИЧ ПРЕД 

СКУПЩИНАТА НА 
СРЮ

СЪОБЩЕНИЕ НА КАБИНЕТА НА 
ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 

НОВО
САМООБЛАГАНЕ

КОЩУНИЦА В ООН
Югославският президент Воислав Кощуница е приел 

на генералния секретар на ООН Кофи Аиан да говори като един 
на 11 септември пред участниците в 

заседание на 55-та годишна конференция на 
на ООН, която ще се

поканата

Пълнолетните граждани на Сурдулишка община ще гласуват 
утре на референдум ново 
резултат ще зависи дали през следващите пет години те ще от
делят от доходите си и по този начин ще подобрят живота в мест
ните общности.

Самооблагането е парично и ако се приеме, то ще е в сила от 1
че всяка

от главните оратори 
заключителното
неправителствените организации в системата 
състои в Ню Йорк.

Тема на конференцията, която 
” Изграждането на обществата, възникнали след конфликти - 
споделена отговорност”. Това е „ай-толямата тазгодишна среща 
на неправителствените организации, която се провежда под еги
дата на ООН и в нея ще участват 1700 неправителствени органи
зации от над 90 държави в света, както и официози на ООН и 
страните-членки.

местно самооблагане и от неговия

започва на 9 септември, е
(На стр. 3)

август 2002 до 31 юли 2007 година. Съществено е и това, 
от 22-те местни общности ще гласува самостоятелно и самообла
гането ще бъде въведено в онези местни общноеги, в конто сеОТ 1 ЮЛИ

ТОКЪТ 
ПОСКЪПНА 

С 50 НА 
СТО

приеме от мнозинството пълнолетни граждани.
Според предложеното решение, работниците ще отделят 2% от 

брутните си заплати, земеделците - 5% от кадастралния си доход 
от селскостопански и горски площи»

самостоятелна дейност - по 5% от доходите си.
всички местни общности приемат

а занаятчиите и всички запи-
маващи се със 
Доколкото гражданите на 
самооблагането, през следващите пет години в общинската хазна 
ще се влеят .над 63 000 000 динара.

Местните общности ще ползват парите 
предимно за решаване на наболели инфраструктури!! и кому- 

иробл^ми. Общото за всички е, че 20 на сто от събраните 
средства ще бъдат предназначени за подобряването на здравеопаз
ването в общината.

ПРИКЛЮЧИ МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ЕКОКЪМПИНГ В БОСИЛЕГРАД от самооблаганетоОт 1 юли елек

трическият ток за 
домакинствата 
поскъпна средно с 
50 процента.

ДА ЗАПАЗИМ 

ПРИРОДНИТЕ 

БОГАТСТВА НА 

ОБЩИНАТА

пални

(На стр. 3) В.Б.

ВЧЕРА ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

НАЗНАЧЕНИ СА НОВИ 

УЧИЛИЩНИ ОТБОРИСред участниците в къмпинга ояха много 
от България, Македония, Румъния и Югославия, 

на жизнената среда
екоцентър. 
средношколци

....
университет в Крайова (Румъния) и ДР* ^ (На 6

Пчспа п Димитровград се проведе десетото редовно заседание на Общинската скупщина, на 

тентиите лица и служби. (На 3 стр.)
съюз, 
екологичен



ГЪГЕЛИТЕО! БАЛКАНИТЕ Ш СВЕТЬТ 5 юли 2002 г.

1ПН1/И-П/1 ггг г;ЬЛГАРУ1;1нПЕТЕР ШИДЕР В БЕЛГРАД г
ВАЖНА ДАТА ЗА СРЮ с АК

ЦЕНТИТЕ В ПРОГРАМАТА НД ДАНИЯ, КАТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС

сесията си на 24 септември 
би могла да вземе

Както се очаква паДо края на годината Югославия би трябвало да
стане 1гьл..о,1,>апш. членка на Съвета „а Корона „ Парламентарната супи нна „„ „„„„
още през януари 21М1Л година да участва в работата решение за приемането н. >

СЪЮЗЪТ ЩЕ ПРИЕМЕ 

10 НОВИ СТРАНИ
щшшиГ СьпСета”Гкврона П«е7шшшГ™Траз- нре>з н т.рвата половина на ноември. щ[1
говорите сн е парламентаристи н д ьржапнн функ- Ь.врона иска от нае преди |
нионерн на федерацията и републиките в Белград, раме европейската ’ тнпа до.

Висшият европейски представител осведоми и Деигьпското мирно си у ’ СИСХСма
събеседниците си за процедурата „ задълженията, изграждане на законодателната и.., авов»***** 
които трябва да изпълни страната ни, за да може в страната, както и сътруднн р
най-сетне югославското знаме да се издигне пред пето на косопскня проолем. 
сградата на Парламента в Страсбург.

па Кралство Дания

г-н
дателството на

П|>СП(нл1вшпс,фнбср-Род3е1запоз;|ол българския държавен
Поишник ао р Да11ИЯ 11рсз следващите шест месеца

ЕС но

глава с ос

на
Го^ш-к^шаис на данни «а „редседатслс-гоа

изоставена или изоли-

ВЪВ ВТОРНИК НА ПАЛЕ
посланик

СФОР ЩУРМУВА 

КЪЩАТА нд 

РАДОВАН 
КАРАДЖИЧ

време
Фабер-Род това е началото на 
Европа, като България не трябва да се чувства 
рана от този пронсс. Посланикът на Дания потвърди, 
датското председателство България ще получи актуализирана 
карта” конкретна финансова помощ и техническо съдействие за уск
оряван!, на процеса на присъединяване към ЕС. В края на разговора 
президентът Първанов е пожелал успех на датското председателство.

края па 
” пътна

че в

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ СЕ 
СРЕЩНА С НЕМСКА 
ИКОНОМИЧЕСКА 

ДЕЛЕГАЦИЯ

Войници на НАТО претърсиха във вторник в 
квартала Пале празната къща на заподозрения пъп 
военни престъпления бивш президент па Република 
Сръбска Радовап Караджич при операция, замис
лена като акция срещу контрабандата.

Частите на Северноатлантическия алианс разби
ли вратата и прозорците на 15-стайиата къща п раз- 
къртнлн дюшемето, като взели компютърен хард- 
днек. Операцията па иатовските войници била про
ведена преди зазоряване, а говорителят майор Скот 
Люнди заявил, че са били открити фалшиви пас-

; \
понеже от 1997 година никой от тяхното семейство
не живее в тази кз>ща.

- Ма видеокасетите и дискетите няма нищо нитер- 
СФОР. На видеокасетите има снимки от 

или семейни случки, а на

Днес президентът Георги Първанов се срещна с делегацията на 
източната комисия на германската икономика, която гостува в 
Б ългария по покана на вицепремиера Николай Василев, информираха 
от прсссскретариата на президента. По време па разговора с българ
ския държавен глава предссдатсят на източната комисия па герман
ската икономика Клаус Манголд е споделил впечатленията си от 
проведените разговори с представители на оългарското правителство, 

оценка за бъдещето развитие па

сспо за
политическия живот
дискетите са моите трудове като председателка 
Червения кръст на Република Сръбска - 
Лиляна Зслсн-Караджич.

Тя добави, че иатовските войници хванали 
охранителя Раде Глапоинч, сложили му белезници 
па ръцете и го държали в броиетранспортнъор, 
докато претърсвали къщата им.

на
рти и огнестрелно орз>жнс.
”Не очаквахме да открием Караджич там”, до-

заявипо

пълнил той.
Съпругата на бившия президент па Република 

Сръбска Лиляна Зелеп-Караджич каза, че вой
ниците на СФОР ис са намерили Радовап Караджич,

нк-както и положителната сн 
оиомическитс отношения между България и Германия.

КОАЛИЦИЯ ЗА 
БЪЛГАРИЯ ИСКА 
ЕКООЦЕНКА ЗА 

УНИЩОЖАВАНЕТО НА 
РАКЕТИТЕ СС-23

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СУРДУЛИЦА И ТРЪН

БЪЛГАРИТЕ ПРЕДЛАГАТ СРЕЩА
рки за сътрудничество на двата региона. Българ
ските бизнесмени смятат, че съществуват условия за 
сътрудничество в областта на туризма и свързаните 
с иег

Крайграничните общини Сурдулица и Трън са 
подписали договор за взаимно сътрудничество, но 
възможностите в това отношение все още не са 
напълно използвани. Слабости в сътрудничеството 
продължава да има и след неотдавнашното форми
ране на Еврорсгиоп в триъгълника Югославия, 
България и Македония и подписания за това дого
вор в Кумаиово.

Според общинското управление в Сурдулица, те 
са готови да започнат трапсграпнчното сътруд
ничество и подчертават, че и съседите им от Трън са 
готови за това. Преди месеци ” Ждрелото” ООД - 
Трън, което се занимава и с туризъм, е поискало да 
се обсъдят възможностите за по-богато сътрудни
чество. Дружеството предлага да се организира 
среща с представители па бизнеса в Трън или в Сур
дулица, на която да бъдат обсъдени конкретни мс-

ейности- транспорт и търговия.
От "Ждрелото” са предложили представители на 

бизнеса от двете крайгранични общини да се сре
щнат през юни. В ОС в Сурдулица казват, че пред-

°д
От Коалиция ”3а България” ще поискат среща с министъра па 

отбраната Николай Свинаров и с министъра на околната среда Доло- 
рсс Арсенова, за да настояват пред тях за изготвяне на предварителна 
скооцснка за въздействие върху околната среда за унищожаването па 
ракетите СС-23 на полигона край Змеево, предаде Дарнк Радио. БСП 
ще иска и прозрачност и информация ири всеки етап от подготовката 
по ликвидирането на ракетните системи, заяви говорителят па БСП 
Ангел Найденов.

ложсписто па съседите е приемливо и скоро ще се 
договорят за мястото на срещата. Но когато става 
дума за сътрудничество в областта на транспорта, в 
Сурдулица възниква едно затруднение. Общинското 
р ъководство настоява да се открие автобусна линия 
Враня - Перник, която Да поддържат наши и българ
ски превозвачи, но все още не е ясно кой ще поеме 
лшшята от югославска страна - дали ” Единство” от 
Враня или босилсградският "Автотранспорт”. ЯПОНИЯ ЩЕ 

ФИНАНСИРА ЧАСТ ОТ 

ПЪТЯ НИШ-СОФИЯ

В.Б

ИНИЦИАТИВА ОТ БУДАПЕЩА

ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ СВЕТОВЕН СЪЮЗ НА 

ТЕЛЕДОМОВЕТЕ
СРЮ и Сърбия нс могат сами да финансират строежа на бъ

дещата автомагистрала от Ниш до югославско-българската гра
ница, но ако се приеме, че Европейският съюз и България могат 
да направят това, тогава изграждането на автопътя става но-ре- 
алпо. Зова е заявил посланикът на Япония в Белград Йошнкн 
Мине, който преди двайсетина дни посети Пирот, пише вестник 
”Слобода”. Японският

лсколибата в с. Жслюша. И двете стартираха успеш
но и продължават ползотворната си работа.

На конференцията бе взето решение за по
нататъшното разширяване на мрежата в Сърбия, 
което ще обхваща пет зони. Димитровград е в зоната 
на Източна Сърбия. За всяка зона ще се създаде 
отделна организация. Както ни осведоми координа
торът на Съюза на теледомовете в Югославия Ми
хаил Иванов, който присъства на конференцията, 
очаква се и Правителството па Сърбия да се включи 
във финансирането на Съюза. Работата на всички 
теледомове, включително и на този в Димитровград 
е оценена като успешна и е констатирано, че неп
рекъснато нараства интересът за откриването на но
ви подобни зали.

На 27 юни т.г. в Бачка паланка се проведе редовна 
годишна конференция па Съюза на теледомовете в 
Югославия, чийто член е и Телсдомът в Димитров
град. На конференцията бе изтъкнато, че акцията 
за откриване на теледомове , започнала миналата 
година, с приключила. Както е известно, тази ини
циатива е подета от унгарската организация ДЕМ- 
НЕТ със седалище в Будапеща, която финансира и 
откриването на Телсдома п Димитровград (Който се 
намира в помещенията на КИЦ "Цариброд”) п Те-

послапик е оповестил реалната възмож
ност правителството па 51понпя да финансира част от изграж
дането на бъдещата автомагистрала.

Както е известно, при приемането на генералния градоустрой
ствен план на Димитровград бе уточнено и трасето на бъдещия 
автопът. По този план трасето ще минава на север от Димит
ровград, иад солницата и извън града. В централната преса 
телевизията постоянно се говори, че предстои строеж на авто
пътя, но когато става дума за трасето му през територията на 
Димитровград,
реченият ”южен вариант”. Ако се приеме този вариант, тогава 
трасето на автомагистралата ще мине през Мъртвицата и през 
(или малко над) гробищата. Кой от вариантите ще бъде избран, 
димитровградчани все още не знаят, т ъй като официалните власти 
нс разискват по този въпрос или попе явно не осведомяват граж
даните. А въпросът за трасето е от особен интерес за гражданите 
нс само на Димитровград, но на общината като цяло.

и по

напоследък все по-често се споменава така на-
Теледомовете са места, оборудвани с 
мощни компютри, включени към 
Интернет, където всеки заинтересован 
може да представи свой проект и да 
открие възможности за реализирането 
му, да се научи да прави проекти... С 
една дума - да има отворен прозорец 
към света.

Прието е предложението на Унгария за създа
ване па световен Съюз на теледомовете,
предложението да се даде титла "Почетен консул” 
на четирима заслужили дейци иа организацията.

както и

А.Т. А.Т.
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МАТИЦАТА ЩЕ БЪДЕ 

УЧРЕДЕНА НА 6 ЮЛИ 

В БОСИЛЕГРАД

УСКОРЯВА « АУКЦИОННАТА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ Г ' .

ОТ 1 ЮЛИ

ТОКЪТ 
ПОСКЪПНА 
С 50 НА СТО

ДА БЪДАТ 

ПРИВАТИЗИРАНИ 

ХИЛЯДА МАЛКИ И 

СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

-I .

(От 1 стр.)
От 1 юли електрическият 
ток за домакинствата 
поскъпна средно с 50 
процента.
Новата цена на евтиния 
киловат в зелената зона 
е 55 пари, а на скъпия - 
2,22 динара. Домакин
ствата, които имат едно- 
тарифен електромер ще 
плащат по 1,94 динара 
за киловат. Цените на 
киловата в синята зона 
са респективно 83 пари, 
3,33 дин. и 2,91 динара, 
а в червената зона - 
2,34, 9,36 и 8,20 динара. 
В размера на цените не 
е включен данъкът, 
който възлиза на 20%.
За консуматорите на 
електроенергия, които 
са вградили лимитатор в 
електромера си 
киловатът ще е по- 
евтин, но те и по-нататък 
ще плащат т. нар. 
"ангажирана сила" - 
50,82 динара на 
киловат. Останалите до
макинства ще плащат 
само месечна такса от 

'76,23 динара за 
поддържането на 
тяхното "мерно място".

Обсъждайки предложената програма, членовете на ИК конста
тираха, че в нея трябва да бъдат включени всички области от 
обществения, икономическия и културния живот на малцинството 

то не само в две или три общини, в които живеят етнически 
българи, а на територията на цяла предишна Югославия. Оттук и 
разногласията как точно да се назове Матицата. Накрая се стигна' 
до извода, че тъй като Югославия престава да съществува като 
име, най-подходящо е тази институция да се нарече ”Матица на 
българите в Сърбия”, като в отделен член на Устава се определи 
кой и откъде може да бъде член на Матицата (целта е да бъдат 
обхванати всички българи, живеещи на територията на предишна 
Югославия). Казано бе също така, че Матицата трябва да събере 
не само афирмирани членове на малцинството, но и млади и пре- 
спективни учени от малцинството, които със знанията си да подпо
могнат на нейните цели.

и

- Навлизаме в етап на ускорена аукцнонна приватизация, за да 
може до края на годината по този начин да се приватизират 
няколко стотици до хиляда малки и средни предприятия, а през 
следващата - двойно повече.

Това каза сръбският премиер Зоран Джинджнч пред събралите 
се в белградския Сава-център представители на местното самоу
правление като ги призова активно да се включат в реализацията 
на тази цел.

На тази среща, организирана от Министерството 
ството и приватизацията и от Агенцията за приватизация, пред 
началниците на окръзите, председателите на общините и на 
общинските правителства беше представена концепцията 
орената аукцнонна приватизация, в чиято реализация локалното 
самоуправление ще играе важна роля.

на стопан-
На заседанието на Инициативния комитет в 
Димитровград присьстзаха Миле Николов Присойски, 
Рангел Игов, професор в Нишкия университет, Иван 
Иванов, юрист от Димитровград, Цветко Иванов, 
технолог от Димитровград, Пене Стоянов, санитарен ин
спектор от Босилеград, Пене Димитров, професор по 
български също от Босилеград и Александър Младенов 
от Сурдулица.

на уск-

СЛУЧАЯТ ПАВКОВИЧ” ПРЕД СКУПЩИНАТА 
НА СРЮ Договорено бе учредителната скупщина да се проведе на 6 юли

делегати отт.г. в Босилеград. Скупщината ще наброява 25 
Димитровградска, Босилсградска, Сурдулишка община и от 
вътрешността на страната. На учредителната скупщина могат да 
присъстват и всички заинтересовани, разбира се, без право да 
приемат решения. На скупщината ще бъдат избрани Управителен

СЛЕДВАЩАТА 

СЕДМИЦА АНКЕТНА
комисия съвет и други органи.

А.Т.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДПредседателят на Съвета на че Анкетната комисия е необ-
гражданите в югославския пар- ходимост. 
ламент Драголюб Мичуновнч 
заяви, че на извънредна сесия на кратическата партия на Сърбия 
тази камара , която би трябвало (ДСС) Александър Правдич 
да се проведе следващата сед- настоя в Съюзния парламент да 
мица ще бъде сформирана Ан- бъде сформирана Анкетна 
кетиа комисия за случая ” Павк- комисия, която да проучи обви- 
ович”.

И подпредседателят на Демо- СЪГЛАСИЕ ЗА
ЛРОМ1Ш1ШЙТ1 УСЛОВИЯ 

НА ЦХФпенията на сменения началник
Мичуновнч потвърди, че е на Генщаба на ЮВ Небойша 

получил писма от генерал Павк- Павкович. 
ович и от президента Воислав 
Кощуница, с които е разговарял са включени предствителн на

всички депутатски клубове в

* Вместо 25 на сто, участието на ОС и местните общности Д. Тлъмино, Дукат, Д. Любата 
и Г. Лисина ще бъде 33 процента * Нова общинска избирателна комисия, стар предсе
дател

В комисията би трябвало да

и лично с цел да се осведоми да
ли трябва да се проведе засе- Съюзната скупщина, каза съюз- 
дание на Отбора за сигурност ният министър на полицията 
към Парламента и да се сфор- Зоран Живкович и изрази наде- 
мира анкетна комисия. ждата си, че ДСС и СНП ще по-

- Понеже има различни ин- дкрепят идеята за формиране на 
Анкетна комисия.

хората, а дали са способни да из- услугите на организацията и 
вършават поверената им рабо- упълномощиха Захариев и пре

дседателя на ИО Горан Стоянов

Пред отборниците на Общи
нската скупщина в Босилеград 
миналата седмица имаше срав
нително обемист дневен ред, но 
през „ситото” минаха само ня
колко точки от него. Те приеха 
Правилник за работата на скуп
щината и решение за общинско
то управление, съгласувани с 
новия Закон за местно самоуп
равление, както и решение за 
информирането на гражданите 
посредством 
Босилеград, с което уточниха то 
да стане на български и сръбски 
език. Беше подчертано, че тря
бва да се изготви проект за от
криването на местна телевизия, 
да бъдат набавени необходими
те разрешения и да се поиска 
помощ от донори за набавката 
на съоръжения.

Отборниците посветиха 
бено внимание на състава и из
бора на общинската избирател
на комисия. Тя е от шест души и 
още толкова заместници, като 
председател е Славчо Геиод, съ
дия в Общинския съд, а

Станиша Зиновиев, дип-

та.
На сесията беше избран и нов да подпишат документите дори 

Училищен съвет на Основното и при това условие.
На сесията беше подчертано,училище. От училищния колек

тив в нея са включени Миле Ми- че не се следи достатъчно чисто- 
ленов, Емил Радойков и Цветко тата на водите в общината: ми

ната „Благодат” замърсява по- 
Мусул

атакувани” от бракониери. За- 
- Крум Стоя- това отборниците избраха петч-

терпретации, съвсем сигурно е,

НАЗНАЧЕНИ СА 

НОВИ УЧИЛИЩНИ 

ОТБОРИ

Глигоров, от родителите - д-р 
Драган Ангелов, Арса Николов тока 
и Митко Миланов, а от местното ”

и реките са

самоуправление
нов, Милан Любенов и Славчо енна комисия, която да проучи 
Владимиров. Беше планирано въпроса и да предприеме необ- 
такъв орган да се избере и за ходимите мерки за защита на 
Гимназията, но това не стана, водите и на рибния фонд. 
понеже просветното миннетер- Няколко въпроса от дневния 
ство не предложило свой пред- ред бяха отложени. Поради то- 
ставител. ва, че предварително не им е

По искане на собствениците предоставен материал, отборни- 
на някои кафенета отборниците ците не се съгласиха да раз- 
промениха и решението за ра- искват предложените статути на 
ботното време на гостилнича- двете явни предприятия - Ди
рите. През летния период, по
точно до края на август, вместо 
до 24 часа, те ще работят до 1 приеха и предложението реше

ние за погребенията и урежда
нето на гробищата в Босиле-

Радиотелевизия

\
^ (От 1 стр.)

Съгласно новите решения на Министерството на просветата и
на училищата в Сърбияспорта на Р Сърбия, училищните отбори 

се образуват според формулата 3+3+3 - по трима представители на 
локалната власт и на родителите. Членовете на 

назначават от Общинската скупщина заучилищата, на 
училищните отбори се

. ..«Р и, Осови ОТО ,— »*»»• 
саидър Петров, преподавател по физическо, Ясмина Иванова, учи
телка,РЦата|на Васова, професор по английски (от училището), 
Ятагана Стоянова, стоматолог, Мариола Вучкович, -Ще» 
Зоран Геров, икономист (от родителите), Александър Мадощии 
женер по машиностроене, Весна Николова, археолог, и Милица 
Алексова, висш сътрудник в трудовата борса (ОС).

В състава на Училищния отбор на гиманзията са. Донка Ьа 
„ович, професор по английски, Иван Андонов, професор по ма
тематика др Младен Владимиров, професор по география (от 
училището), Йордан Вацсв, икономист, Иван Николов, хштничар, 
Соня Манолова, техник за управии дела (отродителитеЬИаИ. 
Иваиой, инженер по електротехника, Йован М. Руж»*, частен..ре- 

Гордана В. Ранчева, дипл. инженер по архитектура (от

осо-
рекцията за строителни площи 
и пътища и на „Услуга”. Не

часа.
Председателят Захариев за

пита отборниците как трябва да град, понеже, както беше иод- 
постъпи общинското ръковод- чертано „решението е преписа- 
ство, когато американската неп- но от щ>угн среди и не е съгласу-

тукашннтс обстоятел
ства”. Затова те решиха най-па-

заме-
стник -
ломиран юрист на работа в 
Горското управление. Миле Ми
ленов направи забележка, че ко- 

социалпетите тук били на

организация вано сравителствена
ЦХФ иска 33 процента вместо 
25 на сто, колкото трябваше да е пред да се изкаже по въпроса 
участието на ОС и на МО Долно Съветът на босилеградската
Тлъмино, Дукат, Долна Любата МО. 
и Горна Лисина. Отборниците 
взеха решение, че общината и 
МО не бива да се отказват от

гато
власт, Генов е бил председател 
на такава комисия докато пред
седателят на ОС Владимир За- 

че не е важно
В.Б.днриемач,и 

локалното самоуправление). хариев подчерта, 
от коя политическа партия саА. Т.
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ПИСМО НА НЕДЕЛНИ ТЕЛЕГРАФ ДО 
КОЩУНИЦА

ОБЩЕСТВО "ЩО ШтШ
ОТ СЕСИИТЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ атака срещу
СВОБОДАТА НА 

ПЕЧАТА

ц’ьркпата п черковния двор в Босилсг рад.
Мило Миленов от ДОС констатира, че „предсе

дателят само обещава, но не е кадърен успешно да се 
справи е многобройннте проблеми”, н попита какво 
етапа е асфалтирането на няколко улици в Босиле
град, е експлоатацията па кварца, която трябваше да 
започне „до десетина дни”, е скспоатирането на фос
фатите... След като каза, че „ДОС е минало за Босиле
град”, Захариев отговори, че сега ще се асфалтира 
пътят до босилсгрвдскитс гробища и че общинското 
ръководство предприема мерки скоро да бъдат асфал
тирани и планираните улици п Босилеград, както и 
още две отсечки п Райчнловци. Миленов попита къде 
е директорът на Цънтъра за култура, а Захариев 
пори, че е заминал за Черна гора да търси спонсори за 
подсигуряване на средства за решаване на проблеми 
пъп ведомството. ”Дко това е вярно, защо парите от 

болни в общината са 
ястия”- попита Миленов и

Драголюб Митов попита кога ще се почистят 
пътища в Долна Лиенна, като подчерта,

общинска власт ангажира булдозерите в се
лата, чиито отборницн са от ДСС. Захариев каза, че 

е точно и поясни, че досега са почистени

че ссга-
ппкп а
това не
пътища в Груинци, Милевци, Извор, Белут, Речен и 
в други села. Заради хората в Д. Лиенна, каза За
хариев, скоро и там ще почистим пътищата. Вла
димир Жижов попита председателя „докога ще 
обещава и кога наистина ще се прокара, попе една 
пътна отсечка в Г. Тлъмино”, а Захариев отговори, 
че новото общинско ръководство настоява да бъде

Редакцията иа ” Нсделши телеграф” обвини югославския прел- 
ияептВоислав Кощуница, че е критиките в писмото си до премиера 
" вицепремиерите на сръбското правителство, отправени по адрес 
ивицепреми Рк # най.голамата досега атака срещу

постмилошевичева Сърбия .
най-новия брой на този сед

на този
всвободата на печата

В отвореното писмо, поместено в 
редакцията прецени, че

за насилствено

завз.ршен не само този път, а и всички останали, 
са запланувани. Рафапл Стоянов поиска 

не един ден в седмицата пзнорчанп да имат повече 
вода за градините си, понеже сега водата отивала 

водопровода в Босилеград. Захариев е на мне
ние, че въпросът трябва да бъде ре» 
ворчапи и от представители на „Услуга”. Тон осве
доми отборшщите, че скоро от донори ще пристиг
нат шест компютъра и към Центъра за култура ще 
бъде открит интернет-център, като и за акцията за 
построяването па обект за потребностите на

отго-но- гогославският президент опра-конто
мичник завладяване на една от 

Сърбия с написаното в ” Неделни
намерениетовдава

службите на Правителството

ТеЛреедракцията смята, чс .. .................. с „риаовал към”линч” и "хапка”
„ротив тоаи ссдпичник и опопссти, че ще поиска помощ от всички 
"вътрешни и международни журналистически " ■

- Вашият призив към линч на опети, конто раткрнват истината нс 
остане бет осъда, за да не се случи такова нещо пито па пас,

напо
концерта за помощ на раковопен от нз-
нохарченн за питиета и

билетите са събрани 5370 динара, а вподчерта, че от 
кафенетата са похарчени 9600!? ”Ие съм участвал в 

банкети, но ще настоя въпросът да се проучи итакива
да получите отговор”, отвърна Захариев. смее да 

пито на
нав писмото на редакциятапосочва седругите, 

телеграф” до президента па СРЮ.
ПЕТЪР ЙОВАНОВИЧ:

Надявам се, че утре поне нашите деца 
ще се уважават взаимно повече от нас

ДИМИТРОВГРАД

ЛЕКЦИИ ЗА 
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО
надявам, че до началото на това заседание и това ще 
бз.де рошено. За мое съжаление, от вече спомена
тите факти става ясно, чс Петър Йованович 
списъка за заплати, което означава, че от поемането 

длъжността досега не е получил пито една зап-

На миналото заседание на Общинската скупщина 
в Димитровград към подпредседателя на скупщи
ната и ИД директор на Центъра за култура Петър 
Йованович бяха отправени няколко въпроса, па ко
ито той подготви писмени отговори за вчерашната 
сесия.

не е в

на
Центърът за либерално-демократически студии и ОС в Ди

митровград организираха миналата седмица беседа, с лектори 
Джордже Станичич, генерален секретар па постоянната коифер- 

градовете и общините в Сърбия, и д-р Зоран Вацнч,

.111 ГЛ.
На въпроса дали ще да бъдат публикувани дан- 

н списъкът на работниците, получили възг-
На въпроса дали той е регистриран като работник 

в Центъра за култура и ако не е, въз основа па какво 
получава възнаграждение за работата си. Йованович 
е отговорил:

”Иа този въпрос, в конто има достатъчно тенден- 
циозност не съм длъжен да отговоря, по поради об
ществеността ще доставя това удоволствие на от- 
борннка.

Формалностите с трудовата ми книжка все още не 
са приключили, понеже администрацията все още не 
е приела решение във връзка с моя иск. Искрсно се

пито
раждсппс за инструктаж на преброителите, както и 
на самите преброители и дали това важи за предсе
дателя, подпредседателя и секретаря па общината и 
комисията за преброяване, г-н Йованович е отго-

енция на
председател на Центъра за либерално-демократически студии от 
Белград.

Тема на беседата беше модернизиране работата па органите 
управлението, а сред публиката бяха предимно служители от ор-

самоуправлснис в Димитровград. Спущате- > 
лите бяха запознати преди всичко с факта, че процесът на модерн
изация на управлението трябва да се провежда паралелно 
колко посоки. Под модернизация трябва да се подразбира нс само 
въвеждане на нови софтуерни технологии, а и едукация па рабо
тещите в органите на управлението. Модерната и ефикасна систе
ма па управление фактически предполага функциониране на унра-

Б. Д.

на
ворнл така:

” Както отговорих па предишния въпрос, така ще 
отговоря и иа този. Като волонтер на мястото под
председател на ОС в Димитровград досега нс съм 
получил пито един динар от ОС в Димитровград.

Поучен от досегашния ми опит, нс вярвам, че за 
топа ще ми бъде присъден орден, по се надявам, чс 
утре поне нашите деца ще се уважават взаимно по
вече от пас.”

На миналото заседание отборннкът Цветко 
Иванов постави няколко въпроса, отнасящи се до 
това колко пари по различни поводи са получили 
някои лица.

В отговора на тези въпроси председателят на ИО 
пише: ”Нс са точни доводите за ЛИЧНИТЕ доходи 
на председателя па ИО, секретаря и работниците в 
общинското
гелина Такова.” В приложение на отговора е даден 
списък с данни за получените от споменатите лица 
пари, в който е отбелязано, че Ангелина Такова е 
плучила за април като личен доход 9 378,59 дин. и 3 
960 динара юбилейна награда; Милка Йованович е 
получила за април 7 584,87 динара; Светлана Ди- 
мнтрова-Маринкович е получила за април личен до
ход 16 366,07 динара и 3 960 динара юбилейна на
града; Емил Соколов е получил за април личен до
ход 16 046,72 динара.”

ганитс на местното

в ня-

ЗАПЛАТИТЕ В СЪРБИЯ
вленисто като сервиз на гражданите и т.н.ДИМИТРОВГРАД 

СПИ НА ДЪНОТО ПО ПОВОД 7 юли

БОЙЦИТЕ ЩЕ ПОСЕТЯТ 
ПАМЕТНИКА НА ЦЪРНООК

Според данни, публикувани в Служебен гла
сили на Р. С ърбия, средните заплати в стопан
ството на републиканско равнище са най-го- 
леми в Беочин (около 21 500 динара), а най- 
малки в Димитровград (около 2 500 динара).

На върха на таблицата, отразяваща стан
дарта на живота в определени среди в Сърбия, 
са общините Каннжа, Вършац, Лазарсвац... В 
дъното на таблицата на Димитровград нравят 
кампания общините Свърлиг, Лебапе, Търго
вище...

Милка Йованович и Ап-уиравлспис

По повод 7 юли - Деня на възстанието в Сърбия - Общинският 
съвет на СУБНОР в Босилеград организира посещение па памет
ниците на загиналите борци от Босплсградски край, включително и па 
партизанския паметник в местността КИН СТАН на Църноок.

От СУБНОР капят потомците на загиналите борци и всички симпа
тизанти па организацията да се присъединят към тях и да положат 
цветя па гробовете на падналите борци.

Полагането на цветята ще бъде утре од 10 часа и в неделя от 12 часа.
К. В.

Б. Д.

ЙЕ

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: МИОДРАГ ПЕТРОВ, 
НАГРАДЕН ДИМИТРОВГРАДСКИ ПОЛИЦАЙ

РАБОТАТА Е ТРУДНА, НО Я ОБИЧАМ
Тридесет и пет годишният полицай но движението Мио- 

драг Петров е единственият представител на ОВР в Ди
митровград, който тази година получи признание - парична 
награда по случай Деня на сигурността - 23 юни.

” Всеки човек се надява, че ще има успех в работата си. 
Лично аз не се надявах, че ще ми бъде присъдена тази 
награда, но...”, изтъква скромно пред нашия вестник мла- 
дшп-сержантът първи ранг Миодраг Петрор, който работи 
като полицай 10 години.

Осем години той е предимно полицай по движението. 
Шофьорите не обичат много (или въобще?) такива поли
цаи, което Миодраг добре разбира и коментира така:

"Трудно е да бъдеш полицай по движението, особено в 
родния си град. Но законът си е закон, правилата 
правила, и такива, каквито са, трябва да се зачитат и от нас, 
полицаите по движението, п от шофьорите. Нашето за
дължение е да предотвратяваме колкото е в ъзможно по
вече

ване правилата за движение, конто са в сила от няколко 
седмици, са допринесли всички участници в движението
напослед ък да започнат да се държат по-дисциплинирано. 
Работата пък на димитровградските полицаи по движе
нието напоследък бе облекчена доплънително благодаре
ние на факта, че местното ОВР получи нов модерен авто
мобил (”ФИАТ ПУНТО”), както и радар ”К 15”.

Въпреки твърдението му, чс работата, с която се зани
мава, е доста трудна, на нашия въпрос обича ли тази работа 
такава, каквато е, Петров категорично отговаря:

” Разбира се, че я обичам! Ако не беше така, нямаше да 
се занимавам с нея! Миодраг Петров (вдясно) в кампания с колега, 

полицай по движениетоВ обоснованисто на решението, с което на младши сер
жанта първи ранг Петров се даваса си награда по случай Деня 
на сигурността, между другото се казва: ” Награждава се за 
постигнатите резултати в изпълнението на работите във 
връзка с обществената сигурност и сигурността в дви
жението, за съвестното и професионално изпълняване 
всички възложени задачи, както и за коректното му от
ношение к ъм гражданите”.

А ето какво мисли за полицая Миодраг Петров коман

дирът на димитровградското ОВР капитан Драган Джор- 
ждевич:

” Става дума за изградена личност, която изпълнява 
работните си задължения крайно професионално и корек
тно.”

транспортните произшествия. Ако нс си вършим ра
ботата както трябва, ще бъдем виновни по косвен начин за 
злополуките”.

Петров нп информира, че по-строгите глоби за нсспаз-

на

б. д.;
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ОПИТАЙТЕ най-напред 

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ
НОВА

ПЕТХИЛЯДАРКА
6а„1^Л Гшп"!? Юг”СЛЯВСЬата ,|ЯР°ДПЯ страна, необходимо с да се създаде фонд за стимулиране
вит ели на стопанството от Пиротскнокрьг «Тим сто б“ раЗВПТ"СТО "я "Оставащите краища, тъй като само с 
1П 11омак1111птс п~ 1 * ■ имсто оанковото кредитиране не може да се ускори тяхнотогдГдГи» раг—г——-*ч™«-и™.
плюс” Горан Якшич представителя на Г-17 оъде подпомагането на онези, които все още не са

-- _^*пк||,|^апо:и|а представителите ва обществените и “Г^щоГйка.ТГж^ сщ!

С ХОЛа На 1,С,|>°РМ"ТС У яяс и с палите от Димитровград към Белград са недостатъчни, 
възможностите за кредитиране на малките и средни Предстоящото изграждане на автомагистралата 
присъства ? К-ОСТ° "РСД"ЗВ"Ка "а,,-голям интерес сред Ниш - София ще засили транзитния туризъм,

** I? Щите. определено ще е от полза и за вашия град.”
/го какво заяви г-н Динкич за Р1 В Цариброд” но На въпроса кога гражданите на Сърбия, в това число 

повод окаяното състояние на димитровградското и днмитровградчани могат да очакват по-добър живот, 
стопанство и възможностите то да бъде включено в Динкич заяви пред микрофона па 1>ТВ "Цариброд”: 
предложената система на кредитиране: "Запознат съм, че заплатите в Димитровград са пай-

реди всичко аз не съм запознат с положението в ниските, което наистина е тъжно. Но генерал по 
Димитровград (никога не съм идвал тук), но по принцип заплатите в Сърбия започнаха да се увеличават, 
държавните фирми, които са загубили пазара си, трябва Наистина това става най-бързо във Войводата, а най- 
да бъдат ликвидирани. Не трябва да забравяме, че бавно п Южна Сърбия. Все 
наврсмсто са направени голям брои ”политически” 
фаорики, без оглед па това дали ще има полза оттях или 
не. Те също така са поддз.ржани политически, а цената 
на всичко

Гувсрнерът на Югославската народна бапка Младжан Динкич оп
овести скоро появяване на банкнота от 5000 динара. Динкич уточни, 
че все още не е определена датата за пускане на новата банкнота, 
която се готви почти една година.

- Искаме петхилядарката да бъде напълно защитена от фалшифи
циране, защото тя ще е най-голямата пи банкнота и дълго ще бъде 
такава, заяви Динкич.

Спирайки се върху реформите на бапковата система, Динкич пре
цени, че след закриването на 23 банки най-лошото е зад нас и че сега 
се възстановява доверието на гражданите към стабилните банки.

- Идването на чуждестранни банки ще раздуха конкуренцията на 
пазара на капитали, така че всички банки, които искат да запазят 
сегашните и да придобият нови клиенти ще трябва да подобрят ус
ловията относно размера на лихвите и сроковете за връщанс.на креди
тите, каза Динкич като оповести идването на още няколко 
чуждестранни банки.

По неговите думи наесен се очаква по-интензивна приватизация на 
банките, защото вече е гласуван закон за това и че конкуренцията 
между банките ще се разраства.

Оповестявайки сдружаване между отделните банки, Динкич каза, 
че сред първите ще се сдружат Нишка, Вранска и Прокупашка банка 
като създадат една стабилна регионална банкова институция.

а това

пак аз съм оптимист, но ще 
кажа и топа, че гражданите на Димитровград не трябва 
да чакат само държавата да направи нещо за тях. И 
самите те трябва да се опитат да направят нещо за себе 
си. Държавата ще се опита да им помогне, но най- 

1рсд те сами трябва да си помогнат със собствени 
сили”, заяви Динкич за РТВ ”Цариброд”.

това е високата инфлация и многото лоши 
последици от нея. Единственото решение сега е сред 
малките и средни предприятия да се подберат тези, 
конто имат условия да бъдат подкрепени от банките и 
да се напрани опит да се намери работа за тях. От друга

N.ПП1

ГОМКО ШИЕ НОВА СТРАТЕГИЯ
А.Т.

ИЗНОСЪТ ДА 

ДОСТИГНЕ 150 

ШШЕШ&М ДОЛАР©
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ТЕЛЕКОМ ЩЕ НАМАЛИ ЦЕНАТА?
*В компанията ще се намалят двойно директорските 
места, така че вместо 90 ще има 45 директори *Пре- 
ценява се, че от сегашните 8500 работници 1100 са 
излишни

Компанията ГОМКО от Враня ще успее да се избави от кризата при 
условие, че реализира новата си стратегия. А стратегията, която нзготвй 
новото й ръководство, начело с генералния директор Владимир Яннч, 
предвижда най-напред да се създадат условия за изплащане на дълговете, 
които сега възлизат на около 20 000 евро, за да може след това компанията 
да стъпи здраво на краката си.

Преценява се, че в компанията, в която сега има около 8500 работници, 
1100 души са излишни. Но не само много от работниците са в излишък, а и 
някои директори. Сега има 90 директорски места, а според изготвената 
развойна стратегия половината оттях са излишни. Всъщност е преценено, 
че работата може успешно да се изпълнява от 45 директори, така че до 
няколко дни излишните ще се разпределят на нови дължпости.

Ръководството на Сурдулишка община и предста- къдсто са получавали телефонни номера, а след това, 
вителн па Телеком започнаха акция за увеличаване заедно с номерата, пак се ”заселвали” в Сурдулица! 
броя на домакинствата с телефони и същевременно - Общинското ръководство е па становище, че це

ната на приключването трябва да бъде около 6000 
Според сегашния ценоразпис на Телеком, за полу- динара, казва Новица Тончев, подпредседател на ОС 

чаванс на телефонен номер всяко домакинство в Сурдулица. Мисля, допълва той, че и Телеком ще се 
трябва да плати около 24 600 динара - сума, която в съгласи да намали сегашната цена, понеже по този

начин ще се увеличи броят на телефонните абонати.
Тончев казва, че около 1000 души са заинтересу

вани да се включат към телефонната мрежа, но

да поевтинее включването към мрежата.

сегашните условия е нрекалено висока за много хора.
Тази цена е наложена до голяма стенен и от капита
ловложенията, които Телеком имаше преди години 
при поставянето на оптичния кабел от Враня до Сур- всички изчакват 1 елском да намали цената. 
дулнца.Узнавамс, че тъкмо поради високата цена 
някои сурдуличани се ” изселвали” па други места, В.Б.

ОЩЕ ЕДНО ДОИОРСТВО НА ДИН / 
ЗА НИШКОТО ЗДРАВНО ДЕЛО

Работниците в босилеградския КОБОС в понеделник 
прекратиха производството, понеже не са доволни от 
ниските си и 
годината те няколко пъти прекратяваха 
производството и бяха на "почивка" около два месеца.

със СПИРАЛЕН 

СКЕНЕР В
новото

СТОЛЕТИЕ

нередовни заплати. От началото на

Профитнитс центрове, които работят в състава на компанията, 
самостоятелност. Всеки от тях ще може самзанапред ще имат нр-голяма 

да си намира делови партньори, да създава доход, да плаща разноските си... 
Т1о конкретно казано, всеки ще работи за себе си, така че средствата

да се преливат в друг. Всички обаче ще трябва да 
отделят суми за връщане на досегашните дългове.

Очаква се до средата на месеца заедно сьс синдикатите да се съгласуват
подписването им от рабог-

н а
един център няма

на ТютюневатаНа 28 юни генералният директор 
промишленост н Ниш Славолюб Драгичснин и Дирек
торът на Клиническия център в Ниш подписаха дого
вор за доиорство. Според договора I ютюнсвята 
промишленост ще обезпечи 150 000 евро за нов спи- 
рачен скенер. Представителят на производители - коя-

а след това да започнетрудовите договори, 
нпцпте. До средата на месеца също така се очаква работниците да получат 
закъснелите си заплати. Преценява се, че в сегашните условия средната 
заработка не може да е по-висока от 3800 динара.

Един от основните шансове на компанията да преодолее трудностите е 
износът. Без това не само че не могат да се върнат дълговете, 
възможно да се реализират и всички други планове. За да може да стане 
това, годишният износ на чуждестранните пазари трябва да достигне 150

по не е

ДИН ЩЕ СЕ
ПРИВАТИЗИРА

милиона долара.
В.Б

ДВА ТЪРГА ЗА ЖП 
ЛИНИЯТА ДО ГРАНИЦАТА

Най-голямата тютюнева фабрика на 
Балканите - Нишката тютюнева 
промишленост ще се приватизира. 
Министерството на стопанството и 
приватизацията на Сърбия е 
изпратило дописка до ДИН в Ниш, с 
която се иска в срок от седем дни да 
изпрати на Агенцията за 
приватизация проспект за 
публикуване в медиите.

По-бързо до комплектна диагностика

железопътната линия Ниш - Дн-” Сименс” Ратко Кракович, конто присъства 
за доиация, обеща, че иай-

Прсдстои електрификация на 
митровград - границата. Вече е разписан публичен търг за доставчици 
на материала, а тези дни, както узнаваме предстои обявяването оа 
търг за определяне па фирма (или фирми) за провеждане па работите.

Вече си подсигурени средства за ремонта па няколко участъка па 
линията, Коридор № 10, към който спада и линията от Ниш до 

границата. На тази част ще бъде ремонтирана седемкилометроиата 
отсечка от Димитровград до границата, за което вече са осигурени 10 
милиона евро. Както неотдавна изтъкна помощник директорът на 
ЖТП "Белград” Радновое Панкопич, приоритетна задача е електри- 

от Ниш до Димитровград и ремонтът

пяният
ни подписването на договора

септември уредът ще бъде монтиран в 
и ще започне да обслужва

късно през 
Клиниката за радиология
пациентите.

Тона с второто доиорство на 
нишкото здравеопазване. Именно, през септември 2001 
година на Клиничния център » Ниш ДИН дари един 
милион и 900 000 динара за купуването на рентгенова 
тръба, с което беше продължен трудовия пек па стария 
скенер, заяви дирекгорят на Клиниката за радиология 
ироф. Д-Р Слободии Миликович и подчерта, че спирал- 

съвременен уред, с който нишкото зд- 
н XXI пек.

ДИН от Ниш на Ж11

Към най-голямата сръбска цигарена 
фабрика прояви интерес една от
най-го лемите мултинационални

света Бритиш Америкен ПЯкомпании в 
тобако". Не се изключва обаче в 
играта да се включат и “Филип 
Морис или някоя друга голяма 
световна корпорация.

фикацията на участъка 
споменатата отсечка от Димитровград до границата.

А. Т.пият скенер е 
равеопазваие навлиза

В.С.Б



5 юли 2002 г.ОТ СЕЛО *Б? ЗА СЕЛО
МИНИСТЪР ДЖЕЛИЧ ОБЕЩАВА

ДИМИТРОВГРАД
ХЛЯБЪТ И 

БЕНЗИНЪТ ПО 

СТАРОМУ
СЕМИНАР ЗА

ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
бяха запоз-Участниците в мероприятието 

пати със същността на органичното земеделие, 
което се прилага с голям успех в много райони 

използването па

Димитровградската природозащитна орга- 
1ШЗЛЦИИ ” Натура балканика” организира през 
миналата седмица н хотел ” Балкан няколкод
невен семинар за органичното земеделие. Лек
тор беше Филип Вени, специалист от Германия.

Божидар Джелич 
хляба и на бензина.

. Точно е
Сръбският министър на финансите 

заяви, че няма да се покачват цените на у
чс "с^бартъ^ангажи^ентите сн^ившия^режим направи дълг

намира в складовете на Югонетрол, който все още не е платил 
дълга си от цели 280 милиона долара, каза Джелич.

Министър Джелич опроверга слуховете, чс ще поскъпне 
хлябът и повтори, че през следващите 12 месеца няма да има

Германия. То предполага 
природни, животински и растителни торове в 

на селскостопански продукти.

на

производството 
Продукцията, получена чрез използването на 

торове, се считат за здравословна храна,
Освен представители на ” Натура балкани

ка”, на семинара присъстваха и ирсдставит
хуманитарна организация ”Дя- 

, както и представители на Института по 
животновъдство от Македония.

Целта па семинара беше да се изтъкнат пре
димствата на органичното земеделие, както и 
да се обсъдят възможностите за прилагане 
такова земеделие в Димитровградския край.

такива
която е и по-скъпа на пазарите.

Участниците н семинара обиколиха и
общината, като изучаваха на прак- 

възможпостите за прилагане на оргянич-

ели
кантатату|на няко-

коин
лко села в 
тика
иото земеделие в общината ни.

покачване на цената на тока.

на
ИО НА ОС В СУРДУЛИЦА И СТАЧКАТА НА 

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В БОСИЛЕГРАД
Б. Д.

ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДНИТЕ 

БОГАТСТВА НА ОБЩИНАТА
ДА СЕ ПРОВЕДЕ 

ЗАСЕДАНИЕ НА УС
стачка на работниците в боенле- 

състава на
^С> (От 1 стр.)

Организатори на това един
ствено засега екологично съби
ране в Босилеград бяха Общин
ската скупщина и Центърът за 
развитие на наука,стопанство и 
култура ” Пииус” от Босиле
град. Средствата за реализаци
ята на къмпинга са били осиг
урени от министерствата за на
ционални и етнически общности 
и за жизнената среда, от амери
канската неправителствена ор
ганизация ЦХФ, както и от 
спонсори от Босилеград. Реали
зацията на проекта беше подпо
могната п от основното учили
ще в Босилеград, както и от 
Центъра за култура, който в 
продължение на една седмица 
отговаряше за организирането 
на културно-художествени про
грами в рамките на къмпинга.

Според Иван Ннков, предсе
дател на Балканския природо
защитен съюз, екокъмпингът е 
съвсем ново начинание за Боси
леград, което ”ще доведе до ед
но ново начало и ще се почу
вства природозащитната дейно
ст на Балканския пролуостров 
не като политика, а като защита 
на природата”. Балканският пр
иродозащитен съюз е създаден 
именно с една такава цел. При
родозащитната организация е 
учредена през 1999 година с пре
дставители на България, Маке
дония, Румъния, Югославия, 
Албания и Гърция с цел да се 
обединят усилията на всички 
природозащитни организации 
на Балканите за опазване на 
природата.

По повод предупредителната 
градския Отдел за социални грижи, конто раооти в 
сурцулишкия Център за социална дейност, членовете ма Изнъл-

спешно да сеотбор на ОС в Сурдулица са поискалинителнпя
проведе заседание на Управителния съвет на ведомството,

обсъдят проблемите в Центъра и да бъдат взети нсоб-
на кое

то да се 
ходимите решения.

Работниците в боснлеградския Отдел започнаха на 17 гони пре
дупредителна стачка по един час на ден поради няколко все още 
нерешени въпроса. Те смятат, че Управителният съвет на Цен- 
търа бездейства вече около една година и недоволстват от това, че 
не се прилага договорът с началника на окръга, според конто 
проблемите на ведомството трябва да започнат да се решават. Те 
също така твърдят, че парите за материални разходи на Отдела се 
харчат в Центъра и че има проблеми при приемането на работ
ници. Не са доволни и от факта, че не се обсъждат и решенията, 
които предлага общинското самоуправление в Босилеград за пре
махване на проблемите. Миналата и тази година ОС в Босилеград 
четири пъти поиска от Правителството на Сърбия Отделът да се 
отдели от Цънтъра и да стане самостоятелна институция, по 
досега все още няма отговор. Работниците не са доволни и от 
отношението на ОС в Сурдулица, която като съосновател не 
изразява становище по взетите две решения на босилеградската 
ОС за освобождаване на Мица Нешич от директорския пост на 
съвместното ведомство, 
казват, че предупредителната стачка ще трае до края на юни, като 
предупреждават, чс след това напълно ще прекъснат работа, док- 
олкото не се преодолеят проблемите в Цъитъра.

- Не си струва проблемите да затрудняват отношенията между 
двете съседни общини и затова се налага спешно да ги решаваме. 
Затова предлагаме на заседанието на Управителния съвет на 
Центъра да присъстват и представители на двете общини, - казва 
Драган Динчич, председател на ИО на ОС в Сурдулица.

Кога и къде ще се проведе заседанието на УС- дали в Босиле
град или в Сурдулица, засега не е уточнено. Очаква се решение за 
това да вземе председателят на съвета д-р Васил Ненков.

ИНИ ьш;лх.

ПОСЛАНИЕТО НА МЛАДИТЕ ЕКОЛОЗИ:
Босилеградският край трябва да остане чиста среда

и чиято цел ще бъде да защити 
природните дадености па нашия 
край (флората, фауната, води
те) и да провъзгласи тази среда 
за екологично чиста и здравос
ловна.

- Променяйки природата, чо
век променя II самия себе си - 
добави Петрович. - Затова на
шата цел трябва да бъде разви
ването на скосъзнанието ни ко- 
лкото е възможно повече и да 
запазим природата такава, как- 
вато е създадена.

Един от инициаторите за про
веждане на екокъмпинга в 
Босилеград бе и Новица Ран- 
джелович, професор от Лсск- 
овац, който от 20 години се зани
мава с изследване на природни
те дадености на Босилсградски 
край. Според Рапджелович най- 
добрият начин да запазим жи
знената среда е изучаването й, 
защото косато я опознаем добре 
щс можем н да я защитим.

Всички участници в екокъм- 
пинга са единодушни, чс този ек
ологичен събор в Босилеград 
трябва да стане традиционен. 
Според Таня Петрович, репуб
ликански инспектор за защита 
на жизнената среда на Пчннскп 
окръг, организираният в Боси
леград скокъмппнг е една уве- 
ртюра към по-голям проект, 
йто ще бъде наречен ” Краище”

Босилеградските социални работници

К.Велинова
В.Б.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, ЛИДЕР НА НПО НАТУРА БАЛКАНИКА :

ПОМОЩ ОТ ДОНОРИ ЗА ТРИ 

ПРОЕКТА
КО-

ДИВИ СВИНЕ ПАК НАНАСЯТ ЩЕТИ В 
БОСИЛЕГРАДСКО ” Натура балканика” е доволна от проведената 

преди няколко седмиц!*. донорска конференция, 
която бе първата от този вид в Сърбия, понеже 
пито една община в републиката досега не е ор
ганизирала такова мероприятие за развитието на 
селските среди”, заяви пред нашия вестник ли
дерът на посочената НПО, която бе организатор 
на конференцията.

Според Иванов досега донорите са проявили 
интерес към финансирането на три проекта, пре
дставени на конференцията - купуване на фурна 
за хляб и едно возило за нуждите на ЗК ”Вид- 
лич”, купуване на една линейка за местния Здра
вен дом и изграждане на сушилия за лечебни бил
ки, проект за която представи сдружението 
” Ром-Цариброд”.

Засега, изтъква събеседникът на 
не може да се твърди със сигурност, че коопер

ацията, здравното ведомство и сдружението иа 
ромнтс ще получат исканото, но във всеки случай 
има изгледи за това.

Иванов добави, че никой не трябва да живее с 
илюзията, чс донорите в Димитровград ще прис
тигнат с куфари, пълни с пари, които да дадат на 
общината и селските среди.

” Същността

ГЛИГАНСКА НАПАСТ
Дивите сипне отново създават главоболия на селяните в Босиле- 

градска община и на хората от ловното дружество „Сокол”- на 
първите поради щетите, а на вторите защото селяните искат от тях не 
само защита, но и компенсиране на щетите. на донорската конференция, под

черта председателят на ” Натура балканика”, бе 
в товаВасил Евтимов от Броеница казва, че под удар иа свинете са кар

тофите и житата и подчертава, че вече се простил от пива с картофи. 
- Всяка година е така, но ми се ступа, че сега свине има много повече 
от преди. Не помагат никакви плашила, а хората в селата не са в 
състояние да оградят всички ниви и градини, оплаква се тон.

В ловното дружество казват, че те не са в състояние да помогнат 
много на хората, освен да ги съветват сами да се грижат за опазването 

реколтата си, като преди всичко правя т платила, палят огньове, да 
поставят ” звънтящи” лети, и да ограждат имотите си.

В.Б.

представители на значителни донорски ор
ганизации в света да се запознаят с проблемите, 
нуждите и потенциалите на Димитровградска об
щина и преди всичко на местните селски среди”.

Той сподели, че за организирането на конфер
енцията не е изразходван нито един динар от об
щинската хазна.

на

” Братство”,
Б. ?•
/
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УСПЕХЪТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧЕНИЦИ В КРАЯ НА
УЧЕБНАТА ГОДИНА ПОЛУГОДИШНАТА РАВНОСМЕТКА НА 

ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

431 ОТЛИЧНИЦИ ОТ I ДО 

VIII КЛАС!
ИНТЕНЗИВНА 

ДЕЙНОСТ - ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИСлед като отмина треската с първи до четвърти клас. С най- фактите са следните: с приме- 
приемните ИЗПИТИ на осмоклас- добър среден успех в училището рпо поведение са 897, с много 
ннците за средните училища, те- са учениците от 1У/3 клас - 4,49. добро 19, с добро един... През 
зи дни минаха и родителските Подобно е положението и в ' 1
срещи, на които родителите на

* Центърът за култура в Босилеград е запланувал в 
годишната си програма за работа редица собствени кул
турно-художествени програми и мероприятия, както и гос- 
тувания на танцови състави от други места, театрални 
представления и др.

Как може да се оцени реализирането на програмата през нзтек- Р 
лите шест месеца и какво предстои да се реализира през втората 
половина на годината? - попитахме организатора на културно- 
художествените програми в Центъра Любен Глигоров.

- Дейността ни през първите шест месеца на тази година беше? 
твърде интензивна и отбелязахме добри резултати - 
Глигоров. Това потвърждават и фактите: нашият ансамбъл 
участва на международните фестивали в София и Драгоман и 
изнесе концерти във Войка и Нови Бановци (Войводина), реализ
ирахме няколко културно-художествени програми но различни 
поводи в Босилеград, както и културно сътрудничество със Сур- 
дулица. При Центъра за култура съществува художествена 
ция, чиито членове работят, активно и постоянно, а прекрасните 
им картини бяха .показани на изложби в Босилеград, Власотинцс и 
в Мултикултурния център в Белград. Преди около три месеца 
отново започна да работи киното, в кеото поради технически 
повреди на кнноапаратурата нямаше филмови прожекции почти

миналата учебна година са ”до- 
гориите класове (от пети до пуснат” 24 684 отсъствия! 

останалите ученици разбраха осми). От 497 чак 206 са отлич- 
какъв успех са показали децата А.Т.

нпцн, 141 са много добри, 92 са 
им през току-що изтеклата уче- добри и 14 минават с двойка. С 
она година. една слаба бележка са 22 , с две

първи до слаби са 10. 12 ученици 
четвърти клас отличници са 225 до осми клас повтарят 
! С много добър успех са 110 
деца, с тройка завършават класа

МАТУРАНТИТЕ
НАЙ-ДОБРИ

От 422 ученици от от пети
класа.

Или общо отличниците в ос
новното училище са 431, с много 

65, с двойка - 19. Двама ученици добър успех са 251 ученици, а
класа повтарят 13 ученици. От 

слаои ослсжки. Само един уче- общо 919 ученици 
нпк повтаря класа. Или , както училище 682, или повече от две 
показва официалната статисти-

заяви

минават в следващия клас с две
През миналата 
учебна година в 
Димитровградската 
гимназия от общо 
323 ученици 126 са 
отличници. Много 
добрите са 93, с 
тройка са 68, с 
двойка 11 или 
успешно са 
завършили класа 298 
ученици. Десет 
ученици имат по 
една слаба бележка, 
13 по две слаби, а 
двама повтарят 
класа. Най-добри са 
учениците от 1У/3 
клас, които имат 
среден успех 4,15. 
Веднага след тях са 
учениците от 1/1 клас 
със среден успех 
4,14. Най-слаб успех 
имат
първокурсниците от 
угостителско- 
туристическата 
паралелка - 3,42.

По класове 
най-добри са 
следните ученици: 
Мария Николова от I, 
Марина Тодорова и 
Мирослав Давитков 
от II, Милан Иванов 
от III и Асен 
Величков от IV клас. 
Величков е и 
най-добрият ученик 
в цялото училище.

Отсъствията на 
гимназистите са
общо 25 585.

в основното

трети, са отличници и ученици с 
ка на училището, в следващия много добър успех! 
клас минават 421 ученици от

сск-
Във връзка с поведението

две години.
В рамките на Центъра за култура неотдавна е създадена 

певческа група от народни певици от Кюстендилско, Босилеград- 
ско и Сурдулишко. Босилеградската част на групата представлява 
сестрите Снежана Тодорова и Светлана Миленова. Първата 
репетиция на групата е била в Кюстендил, а премиерното й пред
ставяне ще се състои в началото на юли в Босилеград. Певческата 
група ще участва в културно-художествените програми в рамките 

”Власинското лято”, както и на летния фестивал в Гуча.
някои дейности от

ПА
ДС- Центърът за култура планира да реализира 

годишната си програма в рамките на ” Културното лято в Босиле
град - допълни Глигоров. - Това подразбира и изнасяне 
художествени програми в някои села в нашата община, например 
в Голеш, където се провежда събор на Петровден. В началото 
септември планираме да участваме за втори път на международ
ния фестивал ”Добружа пее и танцува”, който се провежда в 
черноморския курорт Албена.

Според Глигоров най-голям проблем в работата на Центъра за 
са недостатъчните финансови средства,

па

ПА

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ОЩЕ 14 СВОБОДНИ МЕСТА
които секултура

осигуряват от Общинската скупщина и от собствени източници. 
Проблемът се смекчава чрез получаването на помощи. Министер
ството за култура е осигурило 150 хиляди динара за културни 
дейности от общо значение, а Съюзното министерство за нацнон- 

стнически общности е отпуснало 16 хиляди дианра за

След като изтече редовният срок за записване , в димитровград- 
гимназпя все още има свободни места.ската

вече са се записали 47Както ни осведомиха в гимназията, 
бъдещи гимназисти, както и 29 ученика в угостителско-тур- 
и етическа паралелка. Тъй като според плана на гимназията трябва 
да бъдат записани общо 90 ученици в първи клас (60 в гимназията

то значи, че има още 14 
повече кандидати, и те ще

нсот-ални и
давнашната изложба на боснлеградските художници и за литера
турната вечер в Мултикултурния център в Белград.

И тази година, както и предишната, като спонсор се е отзовала 
частната фирма АНИТЕКС от Босилеград.

и 30 в угостителско-туристическата), 
свободни места. Разбира се, ако има
могат да се запишат.

Сега вече може да се каже, че димитровградското средно 
училище "прегърмя” и това записване, въпреки че след лошите 
резултати от приемните изпити бъдещето му беше под въпрос. 
Свободните места вероятно ще бъдат попълнени, понеже те ще 

окръжната комисия в Пирот, която пък , 
желания на учениците, ще изпрати тук 

се запишат в друго училище.

К.Велинова

с ДУПЛИКА
бъдат предоставени на 
въз основа на изразените 
тези, които нямат възможност да УЧЕТЕ И УВАЖАВАЙТЕ ДРУГИТЕ

А.Т. корекция н нов подбор на методическитее искал
единици. Причина за това не може да бъде съгласу- 

с учебниците. Пътят е
Уважаема редакция,
Позволете ми да поясня някои неща, изнесени 

в |,силиката па Д. Георгиева, публикувана във ваието на програмата 
”Пптгство” 1901/2 от 14 юни със заглавие ”Из- обратен - пан-наиред министърът се съгласява с 
ЛПППП1 тревога” предложена програма, а след топа въз основа ва

Д Георгиева пише следното: ”Г-п Владимир такава програма се правят учебници. Така е според 
Стоименов, начален учител, а директор на ОУ в закова, който г-жа Георгиева тряова да знае. 
Босилеград когато обучението от български ми- И още нещо: аз ис съм естраден изпълнител, а 
нало на сръбски език...” Ако намекът й е за това, просветен работник и пс се нуждая от ръконля- 
"е като начален учител см бил директор, тя не е скання. Освен топа аз см участвал в изготвянето 
„риви зашото преди да бъда назначен за директор на слаборатнтс за Буквара и за читапкнтс за I, II, 
след учителската школа бях завърни,л н Педа- III и IV клас на основното училище, ;>

академия. Следователно аз пече имах сстапяпсто ва мерника Първи стъпки - нз- 
„олупиеше образование и изпълнявах условията за бра,,:, четива за извънкласно четене но о ългарскн 
"„У Освен това „мах и едногодишна сне- език за началния курс па основното училище из-

дадени съвместно от Завода за учеошщи н .нздатсл- 
”Братство”. За дейността 

работник аз съм удостоен със Септемврийска на- 
Общинската скупщина в Босилеград, а 

получавал награди н като редовен сътрудник 
”Другарче” по случай 25 н 35 годи-

БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ И 

ПОКРИВА

НАСКОРО В

както и в

гогнческаназапочнат работите по възстановяването 
възли и покрива на основното училище Г. Димих-Скоро трябва да 

санитарните 
ров” в Босилеград.

По думите на председателя на
в Босилеград заедно

пратила искане в Ми,,щ^^р°оФИС (Швейцарска 
стената организация ШЬЛ 1 Ь Ц' ^ I ^ 6ш1 обскта
развитие и сътрудничество) ^ ‘ централното основно учи-
в Босилеградска община. Ьди в ъзстановителните
ли,цс в Босилеград е получило одобрение за ^ н
работи, свързани с покрива “ ||Я договор между трите

Според Захариев следва под 1 Шве!йцаската аген-
стряки - ОС, Министерствот 1 ^ ята1|яуПебиия обект ще
ция. Наблюдението на рабогит • „ финансовите сред-

■'■'ГГ,™ Ш—" ТГ'""

директор.
циализация, след която получих званието педа- осветопси като нр<ОС Владимир Захариев Общ,,,,- 

е из-
ст ногогически съветник.

Когато става дума за преминаването 
сперимситалното двуезично обучение в босилс- града на 
градското училище, точно е, че топа стана „рез съм 
учебната 1987/88 „ че в началото „а таз,, учебна „а списание
гоД„„а аз бях д,,ректор. Тя много Добре знае обаче шнит,Георгиева, се нуждаете от ръ-

™...... -г:....--—
У (двуезичен) Ви моля да не ме подценявате, а

онитс, да се учите и да уважавате другите според 
заслугите им.

към ек-с Основното училище 
просветата и нсправител- 

агенцня за
ската скупщина на

че за
ската
минаването към димитровградския

модел па обучение, така че аз
да четете зак-

експерименталеи 
нямам никаква заслуга (или вина) за това.

Не е ясно как на 7 помири 2002 г. просветният 
с одобрил програмата за български

основното образование, а след топа

Владимир Стоименов, 
съветник от Босилеградезик пед.министър 

като майчин в
ства
честно.



гпп-----Ч...... -™т„„тогИя ■
ТАЗГОДИШНОТО "ВЛАСИНСКО лято<Г РАКИТА

МУЗИКАЛНО-СПОРТЕН 

СПЕКТАКЪЛ КРАЙ
ЕЗЕРОТО

ВЕЛИКОЛЕПЕН КОНЦЕРТ 

НА "ЛЮЛИН"

I дойдот около 25 духови оркестъра и 
и спортни дейци от Южна

Бурните аплодисменти и ♦Очаква се да 
значителен брой културни 
Сърбия, като и от Кюстендил

възклицания по време на из-
таицьоритенапълиението

най—красноречиво свидетел-
Суп„ул„цп с готова успешно да органи ...,,а 17-та, поредна културно- 

туристическа манифестация ” Власи,,ско лято 2002”, която ще се проведе 
от 12 ДО 14 юли. в подготовката

и туристически организации, как го 
скупщина, начело с председателя Слободии Понович, които е „ „редеедате;, 
на Организационния

стлаха за отношението на ра-
китчани к'ьм първото гостува-

са включени ночги всички културни 
и самата Общинскафолклорни ансамбли ине на

певци от България.
Концертът се проведе на 28

ведомства

беше насрочен за 20 ча- комитет.юни и
са, а двадесетина минути след
определеното време залата бе
ше почти полупразна. Органи
заторите па концерта на тан
цова формация "Люлин" от
София - КИЦ "Цариброд и

Танцови формация' Люлин
на сцената в с. Ракита

близначки сестри Карпузови,
как" о и.тяхната възпитаничка
- малката 12-годишна Гергана

1 Шиндлерова.
Преди концерта КИЦ "Ца- 

[ риброд" и Столична общииа 
■ дариха на училищата в Ракита 
I, и Звонци книги, касетофон с В ОС узнаваме, че за разлика от предишните манифестации,

чак около 25 духови
сега се

други пособия.касетки и очаква да пристигнат много повече участници, 
оркестъра от Южна Сърбия, преди всичко от Лесковац, Гърделица, Вла- 

Враня, Владичин хан, Сурдулица... Два дни на Власина ще звучи
които ще

сотиици,
и тогава всъщност ще се определят оркестрите,духова музика

участват на конкурса в Гуча в средата на август. Очаква се да пристигнат и 
много фолклорни и певчески състави, сред които и от Кюстендил.

Според програмата тазгодишното ” Власинско лято” ще започне на 11 
Сурдулица.Тогава ще бъде открита изложба на фотографии 

публицист Пабло Фернандсс Алварес, а 
възможността да й се

Представител на Столична
община г-жа Петя Йотова
дари книги на училището в юли вечер

на швейцарския журналист и 
любителите на духовната музика ще имат 
наслаждават в черквата ”Свети Георги”. На следващия ден на Власина 
официалпо ще бъде открито ” Власинско лято”. Очаква се този ден да бъде 
изключително весел, понеже за това ще се погрижат духовите оркестри,

та вЗвонци

Столична община - започнаха,
да се сълшяват дали изобщо ще

публика. Но с първитеима
звуци на кръшните хора залата културно-художествените дружества и естрадни звезди.
стана тясна да приеме всички
желаещи да присъстват на ко-

За провеждане на тазгодишната манифестация са 
необходими около 900 000 динара. Освен ОС в 
Сурдулица, спонсори на манифестацията ще бъдат и 
"Власинско роса", "Рубин", тютюневите комбинати във 
Враня и Ниш, "Меркатор" от Любляна и др.

нцерта. Танцовата формация
се "отплати" за големия инте
рес с прекрасни хора от всич
ки краища на България. Ест
ествено най—много аплодис
менти предизвикаха шопските
танци. Не по— л!алко аплодис- На 13 юли на лятната сцена на Власина ще бъде открит къмпинг и това 

ще бъде отбелязано със спортно-туристическата проява 
котле”, с което всъщност ще се открие тазгодишният туристически сезон 
на Власина.Докато музика разтърсва планината, ще бъдат организирани и 
спортни състезания. Някои от тях ще се проведат с лодки по водите на 
езерото, а другите ще бъдат свързани със спортния риболов. Музиката ще 
продължи и на 14 юли, когато рибарите ще готвят рибена чорба и други 
специалитети. Тогава ще бъдат провъзгласени и победителите във всички 
области.

”ВласинскотоСред публиката в залата имаше най-много младежи и децаменти получиха и певиците —

ЧЕСТИТО
Кирил Назъров - пашияг колега, приятел и дълго

годишен сътрудник на всички издания на издателство 
” Братство”, инициатор и участник в многоброния прояви и 
книгоиздатслски начинания в областга на българско- 
сръбските културни връзки, неотдавна навърши 60 години.

Издателството го поздравява и му пожелава нови 
творчески висоти! О г обемистото му поетическо дело пред
лагаме стихотворението ”Земеделец”.

В.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ СОФИЯ 
В БОСИЛЕГРАД

В ръка с мотика или сърп -
- запомнил съм те сред нивята. 

"'■‘С' < Превиваше по цял ден гръб,
|р|Щ§|| но само над земята свята.
Й®ШНЗ! Земята бедна на Огражден 

1 бе цял живот от теб орана,
^ браздите бяха зов за раждане... 

А гробът ти е нейна рана.
^4:3 Над гроба, твой орел се вие, 
а§%1 а сянката му ти е кръст.
Ш От нас не може да те скрие 
2&Щ ни черна пръст, ни бурен гъст.

- Оставаш в аленото цвете 
ййд и в оня изкласил ечмен.

Оставаш в мрака да ми светиш 
ЦЩШ чрез огъня запалил в мен.а

"ХАМЛЕТ’ НА ОТКРИТОI Сред младите актьори бе и нашата съгражданка Елена 
Андонова«Й

В организация на сдружението ”Нашинец” в Босилеград минала сед
мица гостуваха студенти от Националната академия за театрално и фил
мово изкуство ” Кръстьо Сарафов” в София.

Студентите от специалността Пантомима и актьорско майсторство се 
представиха стри театрални представления пред боснлсградската публика, 
а ОС и Центърът за култура в Босилеград подпомогнаха реализацията на 
пантомимите иредставлсния. В голямата зала на Центъра студентите от 
НАТФИЗ се представиха с две предствлсния - "Характери” по Тсофраст 
(сценарист, режисьор и изпълнител Александър Илиев) и ” Сънят на мо
мчето (от Васил Инджсв) - постановка, разказваща за бита, за живота и 
мечтите на обикиовення човек. Третото пантомнмно представление ” Хам
лет , т.с. пародия на Хамлет” по Уилям Шекспир начинаещите актьори 
от София изиграха на открито в училищния двор. Този т.нар. ”уличен 
театър досега те са играли в София, Варна и на З'сатралния фестивал в 
Тополовград.

В Босилеград за пръв път гостуваха студенти от Националната ака
демия за театрално и филмово изкуство в София, а сред младите актьори 
беше и нашата съгражданка Елена Андонова. Останалите участници бяха 
състудентите й от грети курс в НАТФИЗ - Войо Цветановски, Анна Ник
олова, Антоанета Карадимчева, Здравка Маринова, Любица Алексиева, 
Ралица Георгиева, Даниел Ахмаков, Станимир Енчев, Стойчо Стоянов и

КИРИЛ НАЗЪРОВ
Стихотворението написах на 

гроба на ба 
12.VI

ща ми - 
1976 г.

др-
К. Велинова
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ндши сад СКЪРВЕНИЦА (4)
СКЪРВЕНИШКИТЕ

РОДОВЕ

ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА 
БРАТЯТА АЛЕКСАНДЪР И 

ТОДОР ЦЕНЕВИ (3)

Втората световна война изписа 
много семейни драми и трагедии.
Ще разкажа за една такава 
семейна драма в родното ми село 
Аукавица така, както аз я видях и я 
почувствах.

топа е съдоа па почти всички разкази”. Все „ак по-добре е да има 
родословн с иопякоя грешка, отколкото да няма никакви.

ГАРВАНЦИ

БОЙНАТА ОДИСЕЯ И ГИБЕЛТА 

НА МАЙОР АЛЕКСАНДЪР 

ЦЕНЕВ

пг г™СТга,-"ЯТ "°ПСК °Т ТОЗИ |>ОД’ аа когото със сигуриост се зпас, е 11Ь I КО. 1 оп имал син Раича, които имал .4 дъщери. При пего слугувал
Димитрия от село Борово, от рода иа Шот..... ... и
Мита Шотка. Бнл^добър работник и човек и затова дядо Раича го 
оженил за дъщеря си Ордаиа и му приписал целия си имот. Други 
скърпсипчани казват, чс го е осиновил н оженил за

затова го викали

друга мома, а своите
дъщери омъжил за други ергени. Както и да е, той живял 
на Раича и имал

иа имането
^ еД,ш с,,н ‘ Милан и 6 дъщери - Ордаиа, Лена (двете 

Враоча), Наета (женена в Борово, махала Кульинци), Лика 
(женена за Миладин от скървешпнкия род Ссривунцн), Софика 
(женена в Невля) и Ката (женена за Рашко от скърпеишикия род в 
Бубункьс). ,

Дядо Мита живял 115 години, а дъщеря му Ката умря преди 
години иа 106-годишна' възраст.

Милан имал 9 живи деца: 3

женени във
На 6 април 1941 г. при бомбардирането па ле- бомбардировачи в бомбардировките па фашистка 

тището в Зсмун чичко Цалс успява да излети с Германия.
изтребителя си, докато голям брой от останалите В началото на 1944 год. бива извикан в щаба па 
самолети били взривени на земята. Като преце- въздушното командване, къдсто му съобщават, че 
иява, чс съотношението па силите е в огромна има молба от югославското партизанско комапд- 
неравностойиост, той се оттегля и отлита на едно вапе всички югославски военни летци, ако искат 
военно лстшцс в Черна гора. Тук сам зарежда са- доброволно да се върнат иа югославска тернтор! 
молета с гориво и без да губи време, отлита към за да помогнат на партизанското движение. Под- 
Атина и благополучно кацва на тамошното ле- писва декларация за съгласие 
тище, което било с английски летателен персонал Югославия, където бомбардира немските военни 
и военни самолети. Английските му колеги го ка- съединения и позиции по цялата страна, 
пят на обяд, по по време на обеда немски самолети 
бомбардират летището и унищожават всички са
молети, включително и неговия.

няколко

пя,сипа - Никола, Спас и Димитър и 6 
дъщери: Нада (женена във Верзар за Тацко), Кръстпна (женена във 
Врабча), Дака и Делка (и двете женени в ъв Верзар), Олга (женена за 
Рангел от Попова долина - Борово) и Дука, женена в Горна Невля. 
Никола има 3 дъщери - Мира, Гордана и Рада. Спас има синове Кирил 
и Милорад и дъщери Първана, Иванка и Василка. Димитър има спи 
Стоян.

и заминава за

По време па срещата в Стара Пазова чичко 
Цалс летеше с английски военен самолет ”хари- 

Апглийското военно командване взема летци- кси”. Когато чичко Тоца се завърна от Белград, 
те с транспортни самолети и ги откарва в Кайро, каза, че в определен час чичко Цалс ще прелети 
Тук преглеждат документите му и го въдворяват над Стара Пазова и ще ни поздрави с поклащане 
във военен лагер, к ъдето мизерства и продава за крнлсте, като преди войната над Лукавпца. За него 
храна всичко, което има. Накрая му остава злат- войната не беше завършена, той още воюваше, 
пият часовник, подаръка от Крал Петър II.

СЕРИВУНЦИ
Най-старите хора от този род, за които се знае, са братята РАНГЕЛ 

и ИЛИЯ. па
РАНГЕЛ имал синове Раднвой, Денко и Лсноя. Денко имал два сина 

- Миладин, роден 1884 година, женен за Анка от Гарвапци, и Сима, 
който загинал в Първата световна война.

Миладин имал 18 деца, от конто 4 умрели като малки, а останали 
живи следните: Тодор (роден 1904 година, женен за мома от боровската 
махала Щотннци), Станоя, Талко, Иван (убит па границата 1936 год.), 
Мила, Йорда, Дана, Йевда, Ката, Митко (осиновил Боголюб, син на 
брат си Мила), Кръста (имал 4 дъщери - Надка, Йелка, Ката и Анка), 
Ката (женена във Врабча), Надка, Перка и Чеда. Тодор и Талко се 
изселили в България,а другите живели или жевсят в Югославия. Най- 
много деца имал Мила (роден 1910 година): Ангел (има две дъщери - 
"Милинка и Любимка), Душко (също има две дъщери - Милованка и 
Сливица), Стоян (има два сина Драган и три дъщери), Бора (има 
дъщеря Снежана), Гордана (женена в Г. Невля, има два сипа - Драган 
и Мнлисав) и Велко (живее в Банат, има син Радоваи).

ИЛИЯ имал синове Денко (нямал деца), Мпка и още един син, чисто 
който загинал. Той имал син Тома, който се

САМОЛЕТНА ЗЛОПОЛУКА НА 
ПЛАНИНА ДИНАРАНЕПРОСТИМА ГРЕШКА НА 

АНГЛИЧАНИТЕ След демобилизацията аз не можах да си въз-
След престой от 8-9 месеца, през което време стаиовя здравето, въпреки почивката, усилената 

чичко Цалс добре иаучва английски език, минава храна и чистия въздух в Лукавпца. Бях назначен за 
военна комисия на проверка. Пред комисията той служещ в общината в селото. Към края па 1945 
отправя искане да му бъде разрешено да воюва година в общината пристигни писмо от щаба па 
срещу немците. Очудсиа как е попаднал в този военновъздушните сили, базиран още в Кайро, в 
лагер, комисията му съобщава, че е направена което се съобщава, че Александ ър С. Цеиев е заги- 
нспростима грешка и той веднага бива причислен иал при самолетна злополука на планина Динара 
към една английска въздушна ескадрила. Лети при лоши атмосферни условия. От щаба искаха 
пробно на няколко типа самолети. След тези майка му и баща му да се подпишат, че са уве- 
тестове бива назначен за редовен летец изтребител домени за случая и писмото да се в ърне обратно.

поручик. Започва военни действия срещу Всичко беше направено 
немски военни сили в Либия, сражава се свойските военните. Не след д ълго бяха преведени всички 
на генерал Ромсл за стратегическата брегова пари, които е имал чичко Цалс в банката, па ро- 
магнетрала Тубрук - Триполи, която германската дителите му - баба Дука и дедо Белчо. ^ 
авиация и противовъздушна отбрана ревностно Самолетът и тленните останки на майор Алск- 
защитавали. Води въздушни боеве за военномор
ските бази п Триполи и Бснгази. Па дпа п ъти бива върховете 
сваляй от противника, по успява да се приземи па усилия да бъдат намерени останаха без резултат, 
собствена територия. К ъм средата на 1943 година,

войски биват

име не успях да узная и 
обесил като дете на 15 години. Мнка имал две дъщери - Дана и Стана и 
2 сина - Денко (в България,-без деца) и Никола, който имал 2 дъщери 
(Ката, има син Сипнша и д ъщеря Пирипа, и Грозденка - умряла като 
момиче) и 2 сина - Венко (има 3 дъщери - Иванка, Таня и Милованка - 
Мануела) и Стоян, който имаше 2 д ъщери - Славица и Зорица. Сливица 

момиче, а Зорица е женена за Бранко от Височкн Одоровцп

съгласно изискванията нав чин

сандър Сергиев Цснсв - Цала, останаха някъде
иа планина Динара, тъй като всички

но
загина като 
и има двама сина.

В Серивуици живеел 
дъщери Цена и Мара. Стоица 
Александър (живее в България, има син Евгсичо и дъщеря Станка), 
Любчо (има 3 сипа - Младей, Митко и Слава), Миловап (има «■■■ Лика 
и дъщеря Рилка), Слава, Мирко, Добрия (всичките в п«Р"‘'к " «асил> 
който живее в Скървсипца и има 3 дъщери - Даца, Капа и Василка.

и някой си Тиса, който имал син Стоица и 
син Камен, който имал синове - Следва -

имал след като германо-италианските
Либия, той съпровожда английските д-р Данаил ЦЕНЕВ

изгонени от

ПРЕЗ
Ф0Т00БЕКГИВАРОГОЖАРЦИ

ЛЮБЕН, МИЛРЛ1КО И СТАНОЯ. Според 
бил Радей или Радко, а негов баща е бил

Знае се за трима братя - 
хора, техен баща енякои По време па пауза между две

Лазар?
ЛЮБЕН имал 3 сипа: Георги, Милан и Папча. Георги имал 2 сина:

син Станимир) 
и син Петър, 

Сладжапа). Гюра имал 3 
Ката и Малина и син 

и Ратка. Ратка почина 
апендикс. Гъера има

сесии част от участниците всимноз-
ботаниците от Белград,пума па

София, Скопие, Нови Сад, Ниш,
Лесковац, Крагусвац и други места,
с ъстоял се в началото на месец юни

окол-в Димитровград, разгледаха
града.

1. При ”Борчстата” край Ма- 
(”Св. Димитър”) уче-

ността па

умрял млад.
дъщеря Борика и синове 
Гроздан - има син Драголюб, Марин 
и Димитър (има дъщеря Евгения, син Всг - 
който има спи Степа и две дъщери - Ясмииа 
сина: Алекси, Гера и Петър. Алекси има дъщери 
Ристо, който има син Сретеп и дъщери Др»1 Н-> '

нехайство квт»..^“риЮ^тоян'(и Словения), Димитър и дъщеря 
Богдан (в Ььшария), , ца„ко „ Зоран и дъщери

Вела. Димитър има 4 синя. Ьвло , имя1дп|ГдЪЩери. СТАНОЯ имал 
Ана и Симка. Не гър живял в > I ‘ ' Никола и дъщери Лоза (в
два сива: Момчил и Тодор. Момчил ^ ^ Ллекс„ 0т махала Дрен).
Бълг.), Симка и Тона (»"а Ь ро:1а и Лека (двете в Бълг.) и 
Никола имал 3 дъщери: Копа (в I ” |.оз0 Йсрипа и Ратка.

Александър,коитоим:.4;гвшс,;:;;Дз.ю,;;кЖ.||ру; ^
Ц Илия от Борово, имат дъщеря Милена) и 

Марин (има д ъщеря Нсчица), 
- Апдрея и

пасторчетоГерасим (имал дъщеря
- има две д ъщери и

неженен

пито разгледаха неооикиовепата,
антропогенна фитоценоза па Рпш.ч 
хПуехт.ч х Мас1юта ацшГоНкг - понепо
засега отбелязана само в Цариброд 

2. Посещавайки "Паметника”,
синове

ботаниците се осведомиха за исти
на тази обща костница иа пари ята

дналите на Нсшково в 1885 г. сръб- 
бъл горски воини. След катоски II

почетоха паметта па загиналитесин
Тодор имал два 
дъщери (Горка, женена за
Перкана (женена в с. Враоча) и си * . сина
Кирил (има дъщеря Соня и ' ‘Хпусл:,)
Даниел) и Симеон (има дъщери

сипа: участниците в симпозиума се запо
знаха с рядката, вирееща тук степ- 

асоциация от Раеота бекога (бона
жур) И 5йра Рента (ковил).

С.С.
-Следва-

Цветко Иванов
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК НА НЕКРОЛОЗИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ
СЪЩЕСТВА (5)
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ОПАСЕНИЯТА НА 

ПРОФЕСОР ТАТИЧ СЕ 
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том сп обхванти 171 вида и подпида, 
напълно изчезнали или застрашени. 
От общо застъпените 3662 вида и 
подвида н страната те представляват 
около 5%, но ако се има предвид, че 

400 таксона изискват

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД 
СЪДБОВНА ДИЛЕМА

ското находище за особена природ
на значителност, защитена от пея-

«гл,—--
•*»какви вмешателства;

- Да се предприемат конкретни 
мероприятия зя защита на находи
щето: поставяне на предупреди- още около 
тлени табелки, осигуряване на под-. охрана, процентът нараства 
пия дебют, нропагиранс сред носс- оло 20, което е алармиращо.

банята и местните жи- На стр. 215 от (срасната книга с 
обработен видът ЛсИап1иш сарШих- 
успспх Ь. и според стандартите на 

е свързан с кода СК. 8гЬ В| +

Резултатите, до които дойдоха 
ботаниците-” фундаменталисти”: че 
находището на Венерините косми 
при Звонска баня е единственото в 
Сърбия, че то е най-севсрната кон
тинентална точка на нейното 
разпространение, че растението е от 
тропически произход, че при Звонци 
вирее благодарение на топлата бан
ска вода...

...както и данните, които от друга 
страна събраха ботаниците-” утили- 
таристн”: че космите на Венера на
мират приложение в медицината, ко
зметиката, като храна (питие), като 
декоративно растение...

...предизвикаха дилема: Как хора
та да се отнасят към звонското на
ходище? Какво да нравят 
критата папрат? Дали находището 
да запазят изцяло - недокоснато н 
нсосквсрнсно - за научни наблюде
ния и опити или да го използват за 
практически проекти - производство 
на артикули -Т.с. да си нравят бизнес 
с него?

- Дилема? Никаква дилема не съ- 
- ществува, а питането какво да се 

прави с находището при Звонци е 
лъжливо и опасно размисляне! - 
противопоставиха се специалистите 
от Завода 
Ниш. - Не 
с единственото, раритетно местона
хождение на една не напълно изс
ледвана билка. Всяко посегателство 
поради прагматични цели ще сс 
окаже непростима гре 
ваща катастрофа... Зп< 
ат не смее да попадне в положението 
на датс 
прочут 
деш?!”

■Зь

тнтслитс на 
тели за значението на находището; 
периодичен контрол 5и мониторинг 
на състоянието на популацията... И
категоризация на ^

ЧДГТРДШЕНОСТ II", т.с. пред изчезване! СК е
чснис, идпщцо от английските думи

СПОРЕД ЧЕРВЕНАТА скгпслгху ешлж;ешш, т.с.
|лрл критично застрашен с голяма вероя-

1Сгк»Я'1 А тност да изчезне напълно в близко
бъдеще!

:
озпа-

►V:

■ООценките за степента на застра- 
Н1СНОСТ на отделни видове растения, 
според най-новите критерии г~ 
Международната уния за защита на 
природата (11ЮЧ 1994), бяха прило
жени и върху флората па Сърбия, в 
резултат на което бе публикуван 
първият том на Черпената книга на 
флората иа Сърбия (1999 г.). В този

ОПАСЕНИЯТА НА 
ПРОФЕСОР БУДА 

ТАТИЧ

С ИОПООТ- н а
Кръгчетата посочват областите в Югославия, където виреят 

Космите на Венера
Авторът на записката в Черве

ната книга проф. Татич изтъква, че 
звонското находище е 

еликтно и затова тря- 
ва да сс запази на всяка 

цена. Според него, пре
ди 5-6 години, състоян
ието на популацията е 
било твърде стабилно, 
понеже освен повечето 
от 100 доминиращи въз
растни индивиди, отчи
тат се и множество 
ювенилни, подрастващи 
екземпляри.

Все пак, предупреж
дава той, евентуалното 
каптирапе на водата, 
поддържаща 
щето, може да причини 
ускорено унищожение 
на Венерините косми! 
”Такива извори” - про
дължава
” често биват каптирани 
и присъединявани към 
лечебната система на 
баните. Ако това се 
случи и в Звонска баня, 
жизнените условия за 
преживяването на този 
рядък в Сърбия меди- 
терански вид ще да 
бъдат нарушени”!

За съжаление, пре
дупреждението на Та
тич се оказа основате-

Някой си жител на банското 
селище - не заслужава да се спомене 
името му - за личпи нужди дръзнал 
да каптира струйките термална вода 
и да ги насочи в друго направление... 
Злодеянието станало през късната 
есен на 2001 година. Никой мерода
вен не бил осведомен за случката...

Настъпила зима, която селските 
стопани дълго ще помнят. Продъл
жилите няколко нощи ниски тем- 
прератури причиниха катастрофа па 
овощните градини.

Ранопролетните мразове бяха 
гибелни и за звонските Косми на 
Венера. Лишена от поддържащите 
живота й струйки термална вода, 
билката измръзна. Зелените й части 
се превърнаха в пожълтяло сено... 
Ледени сътзи оковаха нежното тяло 
на звонската богиня!

:: лно...
Нищо не помогнаха администра

тивните декрети за защита на вида. 
Със Закона, обнародван в Сл. глас- 
пик на Република Сърбия бр. 66/91, 
83/92 и 50/93 Космите на Венера бяха 
защитени като рядък вид, като при
роден раритет. Това ще рече, че 
видът е защитен от отрицателното 
въздействие на всевъзможни интер- 
вепции от страна на хората.

Уви, никой от постоянните жи
тели на Звонска баня, включително 
и персоналът на ”Мир”, не се тро
гна пито от предупрежденията на 
Татич, нито от служебните разпо
редби на властта, нито от молбите на 
сътрудниците на Завода от Ниш...

за защита на природата в 
допустима е никаква игра

шка, навестя-
опеката папр-

кия принц Хамлет и неговото 
о ”Да бъдеш или да ие бъ- иаходи-

СПЕШНИ
ПРЕВАНТИВНИ
МЕРОПРИЯТИЯ

КРАЙ НА ИДИЛИЯТАавторът
Венера, староиталианската боги

ня на красотата и любовта, равно
стойна па гръцката Афродита, ро
дена от морската пяна, долутала от 
топлите южни краища на Африка и 
Средиземноморието, настанили се в 
Звонска баня. ВЕНЕРА прекарала 
щастливо и безгрижно десетки мил
ион години в звонския медитерански 
оазис... Мнена и къпана от жизнено- 
подтикващите води на звонската 
терма, тя оставала вечно красива... 
Все до фаталната 2001 година!

Когато през март 2002 годила 
сътрудниците на нишкия Завод, в 
редовната си обиколка, посетиха 
Звонска баня,,имаха що и 

* опустошение, ” Ватерло”!'

След обстойно обсъждане сътру
дниците на нишкия Завод за защита 
на природата решиха да предприе
мат следните мерки по опазване на 
АсНаШиз сарШи.ч-уепепз:

- Да я внесат неотменимо в рег
истъра на Червената книга на из
чезналите и застрашени растения в 
Сърбия;

- Да се предложи на правителст
вото незабавно да провъзгласи звон-

да видят -

Протоколирал: Сп. Кр.С.

О В следващия брой: Борба 
за спасението на звон
ската Венера

Табелка-предупреждение: тук вирее 
АсИапШа сарШих-уепегй.

КРЪСТОСЛОВИЦА 118 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Жизненост. 5. Изплетен от пръчки съд. 7. Река 
в Чехия и Германия. 11. Голям тропически плод. 13. Голямо 
литературно произведение. 14. Автознак за Лозница. 16. 
Авторът на "Илиада". 17. Царица на животните. 18. Иглолистно 
дърво (мн.ч.). 20. Известна марка ски. 22. Река в Африка. 23. 
Производител на вино. 25. Горна камара в някои парламенти. 
27. Името на актьора Марвин. 28. Мъжко име. 29. Петролен 
продукт след рафиниране. 31. Мъж на дъщеря или сестра. 32. 
Името на поппевицата Кери. 33. Град и река в България. 35. 15 
и 17 буква в азбуката. 36. Привичка (син.). 37. Планина в 
България. 39. Историческа роля на известен голям деец или 
обществена група. 40. Плитко блато край нисък морски бряг. 
41. Човек без постоянно местожителство, скитник.-'42. Кофар, 
катанец (син.).

Отвесно: 1. Приемателен апарат за телевизия. 2. Неда 
Арнерич. 3. Модел на "Фиат". 4. Дървено седло. 5. Част от 
превозно средство. 6. Общинска скупщина (съкр.). 7. Преслед
ване на дивеч. 8. Последната дума на молитва. 9. Болестотворен 
бацил. 10. Разлагане нг съставни части. 12. Метална свръзка. 13. 
Част от дреха, с която е покрита ръката. 15. Името на певеца 
Драгоевич. 17. Права черта. 19. ч Безсмислено упорство. 21. 
Голямо желание. 24; Марка руски самолети. 26. Каруци (син ). 
29. Мъжко еврейско име. 30. Град в Полша. 32. Кухненски мебел. 
34. Рудник (син.). 36. Град пъв Решение на кръстословицата 117

Водоравно: 1. Ар. 3. Косачка. 9. Кеф. 11. Топ. 13. Морал. 14. Пот. 15. Окоп. 17. Ким. 18. Комар. 
20. Лотос. 22. Галина. 23. Фитил. 24. Тютюн. 25. Тенор. 26. Напее. 27. Ра. 28. Инок. 29. Малер. 30. 
Бон. 31. Рим. зг Водач. 33. Чили. 34. Ек. 35. "Нисан". 36. Палец. 37. Спирт. 38. Теодора.

ваяттю ~

Франция. 37. Позиция в шахмат
ната игра. 38. Южен плод. 39. Местна общност (съкр.). 40. 
Шестата нота.



СПОРТ Ъч МАЛКИ ОБЯВИ
ПЕТА ТИТЛА ЗА БРАЗИЛЦИТЕ

5 юли 2002 г.

СПОРТ © СПОРТ
ТРЕТИ (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ РЕГИОНАЛНАТА 

ЛИГА "НИПАЛ"
Националният отбор на Бразилия триумфира на Седемнадесетото световно 
първенство по футбол в Южна Корея и Япония, което приключи на 30 юни. 
Във финалния мач на стадиона в японския град Йокохама бразилците се 
наложиха с 2:0 над националите на Германия. Автор и на двата гола беше 
Роналдо, който е и голмайстор на първенството с 8 попадения.

Супермайсторите на футболната игра от страната на кафето и самбата 
станаха световни шампиони за пети път, отбелязвайки победи във всичките 
седем мача, които 
изиграха на Мондиала.

ПИОНЕРИТЕ ВТОРИ, 
ПИОНЕРКИТЕ - ТРЕТИ

На стадион Чанр” в Ниш на 27 юни се проведе третият 
пионерки (’ИПАЛ ” ™0,,ал,,ата лпга по атлетика за пионери и

Пионерите от АК ’ Железничар” от Димитроград този пъти 
ояха първи и заеха второ място в крайното класиране. Зад тях се 
нареди Железничар от Ниш.

Джордже Гогов пак беше отличен, като счупи два лични рек
орда - в скок на височина (1, 73 м.) и дълъг скок (5, 01 м.). Тони 
Маркулов също осъществи 
хвърляне на гюле (11, 04 м).

Първо място спечели и щафетата 4 х 100 м (Гогов, Маркулов, 
Петрович и Стаменкович).

Пионерките в третия кръг бяха трети. И в крайното класиране 
след трите кръга те също заеха трето място.

С особено добри прояви бяха Соня Георгиева, Сандра Соколова 
(и двете в хвърляне па гюле и копне) и Тияна Тодорова (в дълъг 
скок).

Очаква се някои

ВЕТРОХОДСТВО

МАРИО
СТАВРОВ
ИЗКЮЧИ-

ТЕЛНО
АКТИВЕН

нов личен рекорд в дисциплината

от членовете на нишкия отбор да бъдат 
избрани в представителния отбор па лигата за атлетнчески срещи 
с млади атлети от София, Скопие и Суботица през септемрн т.г.а щще - .г- , Марио Ставров, член на 

димитровградския клуб по 
ветроходство ” Соларис”, 
е изключително тези дни 
активен.

На 27 и 28 юни на 
Облачинското езеро край 
Ниш той с още 20 
състезатели от СРЮ и 
Македония участва на 
състезанието ” Куп на 
Ниш 2002 г.”, което се 
провежда за трети път. 
Ставров се състезаваше в 
категорията ”оптимист”.

През първия ден, бяха 
организирани три манша, 
обаче младият Ставров 
отсъства, тъй като 
нямаше адекватни 
съоръжения. През втория 
ден на състезанието бяха 
проведени два манша, в 
които Ставров бе трети, 
респективно - четвърти.

Веднага след
състезанието за купата на 
Ниш Ставров уч 
еко-регатата ” Свети Ник
ола 2002 г.”, на което 
участваха 25 състезатели 
от СРЮ и Македония. 
Понеже вятърът бе слаб 
бяха организирани само 
два манша. Ставров в 
първия зае трето място, а 
във втория се нареди 
седмо. В крайното 
класиране той раздели 
четвъртото място, 
осъществи досега най-до
брия си резултат на 
състезания, организирани 
в страната.

АТЛЕТИКА: ПЪРВЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПИОНЕРИ

ГОГОВ ПОБЕДИ С ЛИЧЕН РЕКОРД
На 29 юни в София се проведе държавно първенство по 

атлетика на Р. България, на което участва и изгряващата ди- 
митровградскадска лекоатлетска звезда Джоржде Гогов, който е с 
двойна регистрация - член на АК ” Железничар” от Димитровград 
и на АК ” Левски” от София.

В дисциплината скок на височина Гогов осъществи личен рек
орд (1, 74 м) и спечели първо място.

Кафу с шампионския трофейБразил ският ка /1 шпан

БАСКЕТБОЛ: 9-И (ПРЕДПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ 
ЛЯТНАТА ЛИГА НА ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 юли 2002 г. се навършват 6 МЕСЕЦА от преждевре

менната смърт на нашия мил баща, съпруг, син и дядо

ВАСИЛ МАРИНКОВ 
професор по философия в 

димитровградската гимназияОЩЕ ЕДНО ВИСОКО 
ПОРАЖЕНИЕ На тази дата в 10 часа ще дадем 

панихида на димитровградските гроби 
ща. Каним близки и познати да ни при-

БК "Ниш-Ергоном" - БК 'Димитровград" 100 : 79 (37 : 14; 
17 ; 18; 13 : 23; 33 : 24)

дружат.
Твоята смърт остави голяма празнина 

в нашите сърца, а болката в 
ще носим до края на живота, 
ността, която ти дължим , е неизмерима.

шите сиДУ
Бластва и в а го дар-

Ниш, 29 юни 2002 г. Голямата зала в ”Чаир”, зрители - 
50. Съдии - Н.Деннч от Сокобаня и Н. Мракич от Ниш.

Г,К "Димитровград” игри и сяедпии състав: Геров, Д. Алек- 
сов, Петров, Виденов, Андреев, Апостолов и Т. Алексов.

Димнтровградчаните продължават да регистрират поражения. 
В 9-я кръг от първенството те загубиха от лидера на лигата ЬК 
” Ниш-Ергоном”.

Победителят бе решен още след първата четвърт на ма 1а, 
когато домакините направиха разлика от 23 точки. Отоорът на БК 
” Димитровград” игра без няколко титуляри. „

След 9-ия кръг от първенството БК Димитровград се иамир. 
5 място с 2 победи и 7 поражения. „ ,им11

едващия (последен) кръг от първенството БК Днмн- 
д” е домакин на БК ” Рътан” от Болевац. Срещата ще се

около
Опечалени: семейства Маринкови и 

Джорждевич

На 21 юли 2002 г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА откакто сме без

ИВАН АТАНАСОВ 
от Димитровград

Ти изживя своя живот честно и до
стойно, а ние с обич ще носим в сърцата 
си спомена за теб.

Поклон пред светлата ти памет!

Твоите: Гица, Милан, Георги и семейство 
Маркович

1' : -11

Т'
^Аг\- • ! IЪлс коетона

В сл
тровград 
играе в събота на 6 юли от 18 часа. Д- с.

'-*■

Д. с.

НА ФУТБОЛНИЯ 
ТУРНИР в 

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ
УЧАСТВАТ И 

ВЕТЕРАНИ

На 6 юли 2002 г. се навършват ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашата 

съпруга, майка, свекърва и бабаНОВИНИ ОТ ШК ЦАРИБРОД мила

НИКУЛИНА СТОЕВА 
от БосилеградИ С ЖЕНСКИ ОТБОР ПРЕЗ 

НОВИЯ СЕЗОН
Времето няма да заличи болката ни 

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

Опечалени: съпруг Асен, син Драган, 
Дивна и внуци Драгана и Никола”иа пълниРт ководството па ШК "Цариброд” работи 

'Лже в момента
отбор и друг. акГ1 Д1 Женският

снахаНА обороти”, понеже -
‘привличайки двама добри състезатели

ппопка на
където може да-нграе
член на '"'г "*

"ПАРТИЗАН" 
И ЦСКА ТЪЖЕН ПОМЕН

На 8 юли 2002 г. се навършват ТРИ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от кончината на не
забравимата ни дъщеря, съпруга, май
ка и баба

Сърбия) от “К ^Пирот з”",“”ккия отбор. Бившият
Бобан РанджеловичКакго оповестиха орга

низаторите на турнира но фу
тбол на малки врата Дими
тровград 2002 г/ , любител и -

ШК ”Радоня Бойович” от Никшич 
стана член на ШК "Цариброд”. Преминаването му е

РУЖИЦА АНДОНОВА 
от Димитровград

СЪЩО

АН='Б=ов, който ее 
завръща в Босилеград, [ц ”|а „ женски отбор, конто

„ ... с.тезава в дивизията на Централна Сърбия.
‘^‘на‘състезателите от ШК "Цариброд’ предстоят 

са добра подготовка за отбора.

отива в ШКте ни футбол;! в града 
вероятно ще имат възможно
ст да видят и отбор, съставен 
от футболни ветерани на бел
градския гранд ” Партита и .

От софийското ЦСКА г 
че ще изпратят

и от-

Отиде си от живота тихо, тъй както 
бе живяла.

Оставаш вечно в нашите сърца!
От този сезон

Неутешими: майка Верка, съпруг Илия, 
дъщеря Мила, син Сашо, внуци Моника, 

Вероника и Илиичо
НЯКОЛКО

оповестили, 
пионерски, ссииорски 
бор на ветераните.

срещи, които Д.С.
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НОВО ПЪРВЕНСТВО

^™*1ггггг."Г=.гГоГг:^
1 ^ш^онекоЮЧ'ЬпеснуРаботу...Агаммногод-ьР>,<апе
' и спете кита играю за уиукатога ие млого важно...

- Нейе ли по-важно, сине, да иделю и да загьрта.мо
: Рпе гамо нашият остаде, а и уясьлтел ие кико

охтикав човек. Травулякът га налегьл, нс му дача да диша,

, ГЛЙй- «“»™»«*• Ш -)*»
1 копаш, загьрташ, прекаруйсш, лупиш, нясипуисш, а нак- 

БогЗок Николов раят пак си отиде,» на пазарат та си купиш Джак от
:ета1ЯЖ=И«^ТИ^-2<» I камионите!
---------------------------------------—] . Е, топа кита не роди, или не достигне...

- Айдс да йе тека само с морузат, па нскико и да ти 
■ погледам през пърсти. Л кпо прайиш с градинуту, със

сеното и повече да не ти нзреджуйем, евс мачат почипьег,
' са чс мълчиш да не пропухцим не1цо!

И тека цел божии месец. Беше ми пиенуло, ама диго 
рутсье, нечу да разбивал, атърат на уиукатога. Елем паи- 
после мину и тая тарапана, съга белкъим че се опраиймо 

_ .. Г|.„ Военно комюииксза германската обсада на Сталин град: у'на работу!
Една възрастна женн търчи да хване, трамваи н Пс,»- „ . срма|1СК1| войници ирензеха днустасн инар- Г „Дете грабай пилете и гребулюту че идемо да

..... ССК>"да " " тамент заедно е кум,ята, ,садената и банята му и > ила^м% ^Геве „а телевизорат рекоше може по обед
Чука я обаче ........ .. и и пра,,,, забележка: "™|>ск„ яроствитсков^кви^-по.-теб.вяит», ; ^ и Дъж, . будил1 га „ раио-ранО.
- Жеко, , ре,п»,и. Трамваите се движат „„ ,'рафик >‘"^Косн н^Го’^берг си седят „а една скамейка а парка Унукат се протеп,у два-три пути, па промърмля:

благодарение на фюрера, така че тряина да кажеш: - ^ като „аш,сг1,Те наемат нлаетга Щ \ - Светското ЛИ?
ь.,а,одаря ТЯ, мана фюрер. „рез 14.13,. - Кво те бре спопело светско? Нашето сено,

* Добре де, а какио тряовл да кажа, -жо, не д.ш сн . Знаеш ли, Коен, вьнрекн нсичко алеи мисля, чс тук, ^.ураЙетИМО че ПОЦЪрнеЙС И ПОЛЛССНИВеЙе, па ЗИМуСКа
Ж;Ле1 «ред.....те .... се ...... ........... истинска .......... ?^ма да „ йеду! ** ’

казва Голдберг. Шв -О-о-о, ти пак за польето! - отегву он и се о&ьрку на
- Така ли? • отговаря Коен - Предпочитам геогра- : ’

-^-Айде дидзай сс, мърцино! - размърда га я съглам, а он 
I изкоколи:

I; морузат. Еве само нашият остаде^а и 
охтикав човек, 
че га

;
■:

ВИЦОВЕ ОТ 
ВРЕМЕТО НА 

ТРЕТИЯ РАЙХ

Затворникът го погледнал в очите и казал:
- Дясното, хер Щурмбаифюрер!
- Как позна? - изненадал се ссссовсцът, който си 

мислел, че лекарите са нанрапилн идеална имитация 
НС1Т1НСКО ОКО.

- По-чонешко с на вид!

1
па

>
ако нс га

Няколко години Фриц бил безработен. През 1934 г.
Гестано в 1>срлнн да фията.обаче бил вербуван за агент па 

слухти за настроен и ята сред народа. За начало Фриц 
решил да отскочи до родния си град, къдсто се обадил 
на приятеля си Ханс.

- Е, какво мислиш за фюрера, Ханс? - попитал той.
- Същото, каквото и ти - отговорил предпазливо

...... - Кво има?
•V. х - Има ново светско първенство!

Кико ново светско първенство, па нали ючера за-т )♦Често посещавам зоопарка. Там се чувствам 
като човек.

♦Сърбияпръгна по правия път в момента, когато 
бяха повишени наказанията за нарушенията в

С. Йованович

върши?
- Завършил йе вузбалат. А съга, сине,

К бърже че уработи ньмве, ливаде, градйне.;. Кой най-вече 
. че найде жито, моруз, пипер, патлиджанье.-
V - Све това има на пазарат! Може да купимо...

- А-а-а, не може! Това не йе по правилата!
- - - Айде дедо, не се завутуй, откуде че наиду толко судийе

V да виде бъш кой колко йе прибрал? - вати се на игруту 
: детето.

- О-о, судийе, сине, кол^о очеш! Комшийете, сине, 
комшийсте. Ония гцо цело лето се запираю под сенкьу и

; се крию слънце да гъи не види. Щом почнемо уйесен да 
прибирамо йедно но йедно, они седну на стол пред 

' ижуту и све бележе. Знаю колко сено си докарал, колко 
джака жито си навърл, колко моруз, ква ти йе градината 
и колко пипер си набрал, патлиджанье, моркове... Све, ; 
сине, знаго, ама баш све. Некойи от нъи знато и квоти се ; 
вари у тенджеруту ама тия се не узимаго за това първен
ство. 1Т1»и че узимаю кига мере стандардат, демек кига се 
стандардат почне бодуйе... А опия, сине, тека су испекли 
занаятат, та и попридаду повечко, а нийе тьгай че смо 

5 между първите...
- Добре-де, че идем, ама ако ми кажеш кпо че добийемо 

кига будемо меджу първите?
Д ^ " Г1ърво и първо, че се дуйемо кико въшкве: гледайте

ни, нийе смо тия гцо смо най-добре сработили польето и
5 - Па кво? От дуйснье всма вайда!

- Има бре, сине! Омързе ми да четим по весници и да ; 
; гледам на телевизию кико Цариброд йе на по'следньо

ЦР работу и не знам по кво йогце... А 
второ и второ, нема да п.рчимо на пазарат кико овце на 
солило. Амбарат че ни буде пълн и све че си имамо!

.уСляюьм..^.л:.,!.т:^:■;лЛч:.;■.. / у., , у. ^ -

Ханс.
кой най- .- Прсдатс.ч! Арестуван си! явише

На смъртния си одър един пнлог поискал да види за 
последен нът хората, за които си с дал живота. Сестрата 
му донесла портрет на фюрера п го сложила от дясната 
му страна. После донесла портрет на началника му, 
рапхемаршал Г ьорннг, и го сложола от лявата мус трапа.

- Е - казал пилотът, - поне ще умра като Исус Хрис
тос, между двама престъпници!

.:движението.

"Тъкмо свикнахме с недоимъка и се появиха новн 
обещания.

♦Месечните ни доходи са пригодени към 
дневните ни потребности.

С. Мартинович
♦Резултатът от преброяването: жителите са 

малко повече от преброителите.
Едни есесовец казва на затворник в концентрационен
лагер: Б. Вукоманович- Днес ще умреш, но ти давам последен шанс: едното
ми око е стъклено и ако познаеш кое е, ще сс отървеш.
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