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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 

В СЪРБИЯ

бременена от засиле
ния външен натиск и 
деликатните иконо

мическо-социални обстоя
телства, които изискват 
бърза и решителна реакция, 
Сърбия постепено свиква с 
една съвсем нова полити
ческа обстановка след пар
ламентарните избори, в ко
ято мнозинственото управ
ление трябва да бъде под
менено със сътрудничество 
и договор между партии с 
различна идеологическо- 
политическа физиономия.

Очевидното колебание 
на едните, офанзивно-рек- 
ламното налагане на други
те и безотговорността на 
третите, трябва да се раз
бира като своеобразна по
следица от новустановения 
баланс на политическите 
сили. А току-що загърбено
то време ни учи, че не бива 
изцяло да се игнорира оно
ва, което светът мисли за 
нас. От друга страна пък, 
все пак трябва да се запази 
поне минимумът на нацио
налното ни достойнство. 
Имайки предвид, че време
то е твърде важен фактор, 
струва ни се, че събирането 
на всички парламентарни 
партии на едно място и тех
ният договор би било най- 
целесъобразното решение 
за сегашния политически и

о
Драган Томич, председател на народната скупщина на Република Сърбия, 

насрочи нови избори за президент на Република Сърбия. Изборите ще се 
проведат на 7 декември 1997 година, а предизборните подготовки започнаха от 
22 октомври - съобщи службата за информиране към Народната скупщина на 
Република Сърбия.

СЛЕД ВТОРИЯ КРЪГ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В ЧЕРНА ГОРА

МИЛО ДЖУКАНОВИЧ ПРЕЗИДЕНТ ?
СПоред най-новите данни на Републиканската избирателна 

комисия във втория тур на Президентските избори в Черна 
гора са гласували 344 212 жители в Рейубликата, което е 75% 
ош електората. Мило Джукановин сйенелил 173 099, а Момир 
Булатович 166 771 гласа. Момир Булатович сйечелил Повече 
гласове в 13 избирателни колегии в Черна гора, а Мило 
Джуканович в 8. Ош йо-големише градове в Рейубликата Була
тович имал Повече гласове в столицата - Подгорииа, до като 
Джуканович в родния си град Никтич. Как то се вижда от 
резулШашите, Победата на Джуканович са осигурили мюсул- 
манише и албанците, както и избирателите в град Цетине 
Момир Булатович сПечелил осем хиляди гласа По-малко ош 
Джуканович в гр. Улиин, до като тази разлика е По-голама с 10 
хиляди в Рожайе и то в Полза на Джуканович. А това са 
общини, в които огромно мнозинство имаш мюсюлмани и 
албанци.

Кандидат - президентите със супругите си гласуват

икономически момент.
Такова желание най-на

пред изявиха управляващи
те социалисти, а тези дни за 
концентрационно правител
ство се изказа и лидерът на 

Воислав Ше-

ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЩАБ НА БУЛАТОВИЧ НЕ ПРИЗНАВА ИЗБОРИТЕ=§§=1шштт шщщшщ
бъаат взети окончателни решения във връзка със забележките, много нарушения на Закона. Затова отРИК се търси да се позволи 
бъдат взетиок п_тт1; пепубликански орган на упълномощени представители на Избирателния щаб на Була-
които той отправи д д Р^и ^ предст^вители на щаба на тович да могат да проверят всички избирателни материали и да 
Булатович да могат да проверят изборните материали, предоста- могат да ги фотокопират, за да мотате доводи да бъдат поткрепени 
вени от общинските избирателни комисии, за да могат да бъдат °б*а^но^ри03итет1гге на последните избори в Черна гора е и

това, че на места те са продтшжили повече от 21 часа, тоест осем 
часа и половина повече отколкото е предвидено от Закона. Според 
Закона, избирателните пунктове, които са били отворени в седем 
часа сутринта, е трябвало да бъдат затворени в 20 ч. вечерта. По 
силата на Закона, онези гласоподаватели, които се окажат на изби
рателните пунктове и не успеят да гласуват до 20 часа имат правото 
да направят това. Комисията обаче позволила да гласуват и граж
дани, които са дошли на избирателните пунктове и след 23 часът. 
Имало и случаи, когато са гласували хора, които пристигнали на 
избирателните пунктове едва в 4 часа на другата сутрин.________

радикалите 
шел. Жонглирането на СПО 
между прагматичното учас
тие в изборите и несериоз
ния пазарлък относно учас
тието си в бъдещата изпъл
нителна власт усложнява 
политическата обстановка 
в Сърбия след изборите.

А какво може да се по
лучи с партиципацията в из
пълнителната власт на три
те най-големи политически 
групировки в сръбския пар
ламент? От една страна, ще 
се стигне до определен по
литически консенсус на ре- 

политически 
нашата Република

левантните 
сили в 
като основна предпоставка 
за каквито и да било рефор
ми. С тяхното участие в из
пълнителната 
друга страна, 
ше трябва да поеме пола
гащата й се част от отговор
ността за реализацията на
Рв<^иГвТкрая на краищата 
ще бъде решем въпросът за 
нОвстоправителст во в Сър
бия не зависи толковаот 
външния натиск, а от готов
ността на трите най-силни 
политически групировки

СГЮитжРймстговориост

В ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"

Подписан договор за 
” Избрани произведения” на 

Детко Петров

власт, от 
всяка от тях

На 22 октомври гост на Издателство Братство в Ниш бе 
известната българска преводачка от сръбски език Жела Геор
гиева. Повод за нейното посещение в издателството бе подпис- 
ваното на договор зв превеждане на два тома избрани произ-
ВвДОшдНапо—Г“ "на^Р^^ЙФ Венко 
Димитров и главният редактор на издателската дейност Денко 
Рангелов запознаха г-жа Жела Георгиева е дейността и продук
цията на издателство "Братство”. ^

ПРОТЕСТИ В ПОДГОРИЦА



ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР В ИЗРАЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ПАРЛАМЕН
ТАРИСТИ В АТИНА

ПЪЛНА НОРМАЛИЗАЦИЯ НА 

ЮГОСЛАВСКО-ИЗРАЕЛСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
ВЗЕТО Е РЕШЕНИЕ ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА 

КОНСУЛТАТИВНА 

СКУПЩИНА • Отделни срещи па Милан Милутинович е премиера Натаниаху и президента Вайеман
• Добри перспективи за икономическото сътрудничество между двете страни

Министърът на външните ния и в бъдеще могат да се раз- използване иа висши форми на 
работи па СР Югославия Милан виват като отношения между две сътрудничество -заяви Милу- 
Милутинович в началото на тази приятелски страни, които под- тинович.
седмица посети Израел. На от- държат непрекъснат и откровен По време на разговорите в 
делим срещи с израелския нре- политически диалог и откриват Ерусалим е постигнах договор 
мисрБепямин Натаниаху и през- добри перспективи за икономи- да се ускори съгласуването на 
идепта Е зер Вайеман Милутино- чсското си сътрудничество” - за- няколко важни мсждудз,ржавни 
ни«I моди разговор за ио-ната- яви югославският външен мини- споразумения, каквизо са спора- 
тъннюто развитие на билатера- сгър. зумението за отпадане на двой-
лпото сътрудничество и по меж- Израелските лидери прояви- ното данъчно облагане, спора- 
дународни въпроси. Двудневно- ха голям интерес към мирния зумението за въздушния трино
го посещение на шефа на юго- процес на Балканите и твърде порт и споразумението за сът- 
славената дипломация в Израел положително оцениха ролята на рудничество в областта на селск- 
е първото такова посещение в Югославия в този процес, както ото стопанство. Подчертана е и 
историята на отношенията меж- и усилията й за установяване на необходимостта от координи- 
ду две те страни. по-тясно сътрудничество между рани действия на СР Югославия

След разговора с Натаниаху балканските стани. и Израел в рамките на медитер-
Мплутниовнч заяви, че с него- ”В нашите разговори беше анското сътрудничество, 
иото посещение в еврейска та потвърдена двустранната готов- Югославският външен мини- 
държава е завършен процесът носг за усъвършенстване на би- стър и домакините му размениха 
на нормализацията на югослав- латералното

Основа на решението е югосласката инициатива, а учредяването па 
Скупщината ще бъде тема на следващата среща на председателите 
на парламентите от балканските страни

"Съобщаваме нашето наме
рение да обсъдим създаването 
на постоянен форум за разбира
телство
включително и идеята за образу
ване на Консултативна скупщи
на на нашите парламенти. Съ
гласни сме на следващата среща 
на председателите на нашите 
парламенти да вземем решение 
за формиране на работна група 
(по един представител и по един 
експерт) на всички парламенти 
от Югоизточна Европа, конто 
искат да участват. Въз основа на 
разискванията и решенията от 
следващата ни среща, тази ра
ботна група ще работи върху об
разуването на Консултативната 
скупщина”.

Това са най-важните заклю
чения, конто бяха приети на със
тоялата се тези дни в Атина кон
ференция на председателите на 
парламентите от шест балкан
ски страни: Югославия. Бълга
рия, Гърция, Румъния. Македо
ния н Албания. Югославската 
делегация се оглавяваше от 
председателя на Съвета на граж
даните на Съюзната скупщина 
Миломир Минич.

"Превеждайки” заключени
ята на балканските парламента
ристи от дипломатически на 
обикновен език, гръцките медии 
изтъкват, че на конференцията 
в Атина практически е взето ре
шение за учредяването на Кон
султативна скупщина на парла
ментите от югоизточната част 
на нашия континент и подчер
тават, че основа на това решение 
е югославската инициатива, коя
то получи пълната подкрепа на 
участниците в конференцията.

"СР Югославия предлага уч
редителната сесия на Консулта
тивната скупщина на парламен
тите на страните от Югоизточна 
Европа да се проведе през юни 
1998 година” - заяви на срещата 
в Атина Мштомир Минич и до
пълни, че Съюзната скупщина 
вече върши организационна 
подготовка за тази сесия. Ос-

п сътрудничество.

сътрудничество, мнения и по актуалните въпроси 
особено на икономическото, ка- на мирния процес в Близкия из-отношения.ско-израелскитс

"От днешните разговори се уве- то се положат усилия за увели- 
рих, че нашите взаимоотноше- чаване на търговския обмен и

ток.

СЪВЕТ НА ЕВРОПА, СТРАСБУРГ, НОЕМВРИ 1994 Г.ДОКУМЕНТИМиломир Минич

таналите участници подкрепиха 
югославската инициатива, но 
някои от тях застъпиха станови
щето, че не трябва да се бърза с 
реализацията й и че за целта е 
необходимо да се сформира ра
ботна група н да се проведе поне 
още една среща на председате
лите на парламентите.

Според думите на Любшиа 
Ристич, председател на Отбора 
за външна политика на Съюз
ната скупщина и член на юго
славската делегация в Атина, ис
тинският ритъм в реализацията 
на инициативата ще бъде опре
делен на предстоящата конфе
ренция на шефовете на държа
вите от Югоизточна Европа на 
остров Крит. "И преди, и след 
тази конференция СР Югосла
вия ще положи усилия да ускори 
процеса на реализацията, защо- 
то в нашата инициатива е залег
нал най-важният интерес на ре
гиона - утвърждаване на мира на 
Балканите и ускоряване на ик
ономическото развитие на бал
канските страни с помощта на 
по-интензивно взаимно сътруд
ничество” - поясни Ристич.

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДЪТ Е НАПРАВЕН ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

възможност културното многообразие да бъде 
източник и фактор не за разделение, а за обо
гатяване на всяко общество.

Считайки, че осъществяването на толеран
тна и благоденстваща Европа не зависи само от 
сътрудничеството между държавите, но се ос
новава също на транеграничио сътрудничество 
между местните и регионалните власти, без то
ва да накърнява устройството и териториал- 
ната цялост на всяка държава;

Имайки предвид Конвенцията за защита на 
правата на човека и на основните свободи и 
протоколите към нея;

Имайки предвид ангажиментите по отноше
ние защитата на националните матщшетва в 
конвенциите и декларациите на Организацията 
на обединените нации н в документите на Съве
щанието за сигурност н сътрудничество в Ев
ропа, особено в Копенхагенския документ от 29 
юни 1990 г;

Решени да определят принципите, които 
трябва да се спазват, и задълженията, които 
произтичат от тях, за да осигурят в държавите 
членки и в други държави, които могат да станат 
страни по настоящия документ, ефективната 
защита на националните малцинства и на пра
вата и свободите на лицата, принадлежащи към 
тези малцинства, в рамките на върховенството 
на правото, зачитането на териториалната ця
лост и националния суверенитет на държавите;

Решенн да приложат принципите, 
ламирани в тази рамкова Конвенция, чрез 
ционално законодателство и подходяща пра
вителствена политика. Се споразумяха за след
ното:

Държавите - членки на Съвета иа Европа, и 
другите държави, подписали настоящата рамк
ова Конвенция;

Считайки, че целта на Съвета на Европа е да 
постигне по-тясно единство между своите чле
нове с оглед съхраняването и осъществяването 
на идеалите и принципите, които са тяхно общо 
наследство;

Считайки, че един от начините, чрез които 
тази цел трябва да бъде преследвапа, е защи
тата и по-пълно осъществяване на човешките 
права н основни свободи;

Желаейки да предприеме по-нататъшни 
стъпки за изпълнението на Декларацията на 
държавните и правителствените ръководители 
на държавите - членки на Съвета на Европа, 
приета във Виена на 9 октомври 1993 г;

Решенн да защитят в рамките на своите съ
ответни територии съществуването на нацио
нални малцинства;

Считайки, че превратностите на европей
ската история са показвали, че защитата на на
ционалните малцинства е от съществено зна
чение за стабилността, демокртаичната сигур
ност и мира на този континент;

Считайки, че едно плуралистично и действи
телно демократично общество трябва не само 
да уважава етническата, културната, езиковата 
и религиозната идентичност на всяко лице, при
надлежащо към национално малцинство, но съ
що така и да създава подходящи условия, дава
щи им възможност да изразяват, съхраняват н 
развиват тази идентичност;

Считайки, че създаването на климат на тър
пимост и диалог е необходимо, за да се даде

ЮГОСЛАВСКИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪНШНАТА ТЪРГО
ВИЯ ПОСЕТИ КИТАЙ

прок-
УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
на-

Раздел I има право свободно да избира да 
бъде разглеждано или да не бъде 
разглеждано като такова и ни- 
кави неблагоприятни последици 
не произтичат от този избор или 
от упражняването на правата, 
които са свързани с този избор.

2. Лицата, принадлежащи 
към национални малцинства, 
могат да упражняват правата и 
да се ползват от свободите, про
изтичащи от принципите, про
възгласени в настоящата рамко
ва Конвенция, самостоятелно, 
както и съвместно с други лица.

Раздел II

Югославския министър на
търговия Борислав ко сътрудничество между двете 

Вукович, който се намира на де- страни, чиято реализация вече 
лово посещение в Китайската започна, както и проектите, ко- 
народна република, разговаря в ито се обсъждат сега.
Пекин с китайския вицепремиер По време на срещата си с 
Ли Ланчинг. Двустранно е изра- президента на китайската пет- 
зено удовлетворението от уско- ролна корпорация ”СИНО- 
реното възстановяване и разви- ЧЕМ” Дженг Дунсун гостът от 
тие на икономическото сътруд- Югославия води разговор 
ничество. реализацията на сделката между

Министър Вукович се срещ- тази корпорация и НИС-Юго- 
на и с Ву Йи, китайски министър 
на външната търговия и иконо- ческото сътрудничество между 
мическо сътрудничество, като я Югославия и Китай, 
информира за актуалните ико
номически процеси у нас. Домак
инята високо оцени резултатите, в Китай министърът на външ- 
които отчита югославското сто- ната търговия Борислав Вуко- 
панство след отменянето на ико- вич беше придружен от група 
номическите санкции. Минис- югославски бизнесмени и иконо- 
трите Вукович и Ву Йи подкре- мисти.

она. В това отношение всяка дис
криминация, основаваща се на 
принадлежност към национално 
малцинство, е забранена.

2. Страните се задължават да 
приемат, където е необходимо, 
подходящи мерки с оглед по
ощряване във всички области на 
икономическия, социалния, по
литическия и културния живот 
на пълно и ефективно равенство 
между лицата, принадлежащи 
към националното малцинство, 
и тези, принадлежащи към мноз
инството. В това отношение те 
надлежно отчитат специфични
те условия на лицата, принадле
жащи към национални малцин
ства.

пиха проектите за икономичес- Член 1
Защитата на националните 

малцинства и на правата и сво
бодите на лицата, принадлежа
щи към тези малцинства, е със
тавна част от международната 
защита на правата на човека и 
като такава представлява об
ласт на международно сътруд
ничество.

Член 2
Разпоредбите на тази рамк

ова Конвенция следва да бъдат 
прилагани добросъвестно, в дух 
на разбирателство и търпимост 
и в съответствие с принципите 
на добросъседство, приятелски 
отношения и сътрудничество 
между държавите.

Член 3
1. Всяко лице, принадлежа

що към национално малцинство,

външната

и за

петрол - основата на икономи-

По време на посещението си Член 4
1. Страните се задължават да 

гарантират на лицата, принадле
жащи към национални малцин
ства, правото на равенство пред 
закона и на равна защита от зак-

3. Мерките, приети в съот
ветствие с алинея 2, не се раз
глеждат като акт на дискрими
нация.
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ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА СИСТЕМА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕХОДИ "КАЛОТИНА" И "ГРАДИНА"
МИНИСТРИТЕ МАНОВА И

Около година и половина след 
на канализационен

„,!1о„алексич положиха основния камък
„„I? ---------- !-*т адр-
съства министърът на екологията околна среда се срещнаха най-нап-
на Сърбия Йордан Алексич и ми- ред на гРаничната бразда, след ко-
нистърката на околната среда на ето мииаха на българска терито-
България Евдокия Манова, пред- на
седателят на Общинската скупши ГКПП Калотина бе предствен
на в Димитровград Никола Стоя проектът за разрешаването на
нов подчерта- проблема с отпадъчните води от

- Сигурни сме, че това е начало българска страна. След това в по-
което има много по-дълбок и по' мещенията на Балкан бе пред-

Г^е~р-еГд°а11~пг»л/ги Д ъде нача- тържеството двамата министри
РЕтипиоопът?! съвместни про- посетиха пречиствателната сйсте-

и °бласти на живота ма в Димитровград, към която ще
ието в този регион. Дне- бъдат включени канализациите на

о начало на съвместните ра- двата гранични прехода. Нека да
оти е своеобразен резултат от споменем, че след завършаването

подкрепата на нашата идея за еди- на съвместния проект, от българ-
нен подход в разрешаване на про- ска страна към пречиствателната
блема за защита на река Нишава, От тържеството на югославско-българската граница система ще бъдат насочени 505
на проведените подготовки и по- епноеттн литра отпадъчни води в секунда,
мощта от страна на съответните което е гриж^6™0 съоРъжение’ Сърбия, каза: и цената на прогреса. Това, което разбира се, при максимална изпол-
министерства и правителствата на то п»к ”Жа 33 населението как_ - Когато чуете думата еколо- ние днес започваме, е истинското зваемост и натовареност на пре-
Сърбия и България, за което им *итровград’ така и на на' гия,-не трябва да се подразбират нещо, което ще допринесе за това хода.
благодарим. селението от другата страна на нито Бог, нито планините или езе- екологията да не се приема само

Поздравявайки присъстващи- ^НИЦД1а’ Не 06 нУжДае от много рата. Тя трябва да предизвиква като приказка, като морализатор- и председателите на общините Пи-
те на тържеството, министърката **' Свидетели сме на еДно ху- асоциация за инфраструктура, за- ско слово, а като нещо, с помощта Р°т и Бела паланка, кметът на 
на околната среда на България Ев- оаво СЪОитие’ което е начало на щото тъкмо това е екологията, на което помагаме както на себе си Драгоман, проектантите от двете
докия Манова между другото из- съвместната програма между-две- Днес ние започваме една работа, така, и на онези, които ще дойдат страни, както и представители на
тъкна: те правителства в областта на ок- която е трябвало да работят на- след нас, допринасяме за това те да ”Комуналац”, които ще извършат

олната среда. шите бащи. Когато те са желаели имат чиста Нишава, да имат чиста строителството на колектора до
Йордан Алексич, министър на и осъществявали прогрес на обще- и здравословно питейна вода. границата,

екологията в правителството на ството, трябвало е да имат предвид

ло на много

На тържеството присъстваха

- Самият факт, че ние днес сме 
тук и започваме да изграждаме за- • А. Т.Министрите на екологията и

ДОКУМЕНТИ

ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
Член 5
1. Страните се задължават да 

поощряват условията, необходи
ми за лицата, принадлежащи 
към национални малцинства, за 
да поддържат и развиват своята 
култура, и да съхраняват съще
ствените елементи на своята ид
ентичност, а именно своята ре
лигия, език, традиции и култур
но наследство.

2. Без това да накърнява мер
ките, предприети в осъществя
ване на своята обща интеграци
онна политика, Страните се въз
държат от политики или прак
тики, целящи асимилирането на 
лица, принадлежащи към наци
онални малцинства, против тях
ната воля и защитават тези лица 
от всяко действие, целящо така
ва асимилация.

Член 6

Член 9
1. Страните се задължават да 

признаят, че правото на свобода 
на изразяване на всяко лице, 
принадлежащо към национално 
малцинство, включва свободата 
да отстоява мнение и да полу
чава и разпространява информа
ция и идеи на малцинствения 
език без намеса-на държавните 
власти и независимо от грани
ците. Страните осигуряват, в 
рамките на своите правни сис
теми, лицата, принадлежащи 
към национално малцинство, да 
не бъдат дискриминирани в своя 
достъп до средствата за масово 
осведомяване.

2. Алинея 1 не препятства 
Страните да изискват лицензи- 
ране, без дискриминация и осно
вано на обективни критерии, на 
звуковото радиоизлъчване и те
левизионните предавания или 
кинематографията.

3. Страните не препятстват 
създаването и използването на 
печатни средства за масово осве
домяване от лица, принадлежа
щи към национални малцинства. 
В правните рамки на звуковото 
радиоизлъчване и телевизион
ното предаване те осигруяват, 
доколкото това е възможно и 
вземайки предвид разпоредбите 
на алинея 1, лицата, принадле
жащи към национални малцин
ства, да имат възможност да съз
дават и използват свои средства 
за масово осведомяване.

4. В рамките на своите прав
ни системи Страните предприе
мат подходящи мерки, за да уле
снят достъпа до средствата за 
масово осведомяване на лицата, 
принадлежащи към национални 
малцинства, и за да поощряват 
търпимостта и да допускат кул
турен плурализъм.

Член 101 Страните се задължават да
признаят, че всяко лице, принад
лежащо към национално мал 
цинство, има право да използва 
свободно и без намеса своя мал
цинствен език в личния живот и 
публично, както устно,

ПИС2 вВ области, населени тради
ционно или в значителна степен 
с лица, принадлежащи към[ на 
ционални малцинства, ако тези

лица желят, и където това же- знания за културата, историята, шението на населението в облас- 
лание съответства на действи- езика и религията на техните на- ти, населени с лица, принадле- 
телна необходимост, Страните ционални малцинства и на мноз- жащи към национални малцин

ства, и целят ограничаване на 
2. В този контекст Страните правата и свободите, произтича-

се стремят да осигурят, доколко- инството. 
то е възможно, условията, които 
биха създали възможност да се осигуряват 1п1:ег а1Ъа съот- щи от принципите, провъзгласе- 
използва малцинственият език в ветни възможности за обучение ни в настоящата рамкова Кон-
отношенията между тези лица и на преподаватели и достъп до венция.

учебници и улесняват контакти- 
3. Страните се задължават да те между ученици и учители от 

гарантират правото на всяко ли- различни общности, 
це, принадлежащо към национ
ално малцинство, да бъде сво- поощряват равни възможности малцинства, да установяват и 
евременно информирано на раз- за достъп до образование на поддържатевобдниимирникон- 
бираем за него език за причи- всички равнища за лицата, при- такти през границите с лица, за-

към национални конно пребиваващи в други дър
жави, особено с тези, с които те 
споделят обща етническа, кул- 

1. В рамките на своите обра- турна, езикова или религиозна 
Страните идентичнеот или общо културно

Член 17държавната власт.
1. Страните се задължават да 

не нарушават правото на лицата, 
3. Страните се задължават да принадлежащи към национални

ните за неговото арестуване и за надлежащи 
естеството и причината за всяко малцинства, 
обвинение, което му е предявено Член 13 
и да се защитава на този език,
като ползва при необходимост зователни системи 
безплатните услуги на преводач, признават, че лицата, принадле- наследство.

жащи към национално малцин- 2. Страните се задължават да 
1 Страните се задължават да ство, имат право да създават и не нарушават правото на лицата, 

признаят, че всяко лице, принад- управляват свои частни заведе- принадлежащи към национални 
лежащо към национално мал- ння за образование и квалифи- малцинства, да участват в дей- 
цинство, има правото да използ- кация. ностга на неправителствени ор
наТвоето фамилно (бащино) 2. Упражняването на това ганизации както на национално, 
име и лични имена на малцин- право не предполага каквото и така и на международно равни- 
ствения език и правото на тях- да е финансово задължение за ще. 

официално признаване страните.
Член 14

Член 11

1. Страните насърчават дух 
на търпимост и междукултурен 
диалог и предприемат ефектив
ни мерки за поощряване на вза-

уважение и разбирателст- 
и сътрудничество между 

всички лица, живеещи на тяхна 
територия, независимо 
ческата, културна, езикова или 
религиозна идентичност на тези 
лица, особено в областта на об
разованието, културата и сред
ствата за масово осведомяване.

2. Страните се задължават да 
предприемат подходящи мерки 
за защита на лицата, които мо
гат да бъдат подложени на за
плахи или дискриминационни 
действия, враждебност или наси
лие в резултат на своята етни
ческа, културна, езикова или ре
лигиозна идентичност.

Члея 7
Страните осигуряват уваже

на всяко лице.

имно Член 18
1. Страните се стремят да 

сключат, където е необходимо,
во ното

според възможностите, предви-
ЙСН2 Страните се задължават3да призив,Г^ся^ол^^шаТ двустранни и многостранни спо- 
гтизнаят .ю всяко л ице, принад- лежащо към национално мал- разумения с други държави 
лежащо към национално мацин- цинство, има право да изучава особено съседни държави, за да 
ство има правото да излага пуб- споя малцинствен език. осигурят защитата на лицатщ
лично на показ на своя малцин- 2. В области, традиционно принадлежащи към съответ- 
ствен език знаци, надписи и дру- или в значителна степен населе- ните национални малцинства, 
п шкЬопмация от личен харак- ни с лица, принадлежащи към 2. Където това е подходящо, 
га <рор национални малцинства, ако съ- Страните предприемат мерки за

3 В области, традиционно ществува достатъчна потреб- поощряване на транегранично- 
населени със "значителен брой „ост. Страните се стремят да то сътрудничество.

"Те™ ГпС™що и нГспо-' ваЯда имТт съответни възмож- рамкова Конвенция, като прав- 
където с п Д Л» „ъпжави, и ности да изучават малцинство- ят, където е необходимо, само 

ДРУ Р ния език или да бъдат обучавани тези ограничения, рестрикции
или дерогации, предвидени в ме
ждународни правни документи, 
особено в Конвенцията за защи-

от етни-

тер.

разумения
вземайки предвид своите специ
фични условия, да разполагат на този език. 
тпапииионни местни названия, Член 15
имена на улици и други топо- Страните,?3Те*1к™в°ното та на правата на човека и основ-

ШШБШ ШгВ=пттяк и ва°обозначе н ия. мическия живот и в държавните принципи.
Член12 дела, особено в тези, които ги
1. Страните, където това е засягат.

изследванията, зада поощряват мерки, които променят съотно-

ние за правото 
принадлежащо към национално 
малцинство, на свобода на мир- 

събрания, свобода на сдру
жаването, свобда на изразяване
то и свобода на мисълта, съвест- 

г религията.
Члея*

Н1ГГС

та И
Страните се задължават да 

признаят, че всяко лице, прина
длежащо към национално мал
цинство, ю» право да изповядва 
своя» религия яли убеждения и
да създава
щт, оргаптятцт и сдружени*'

така и
(Втората чает от Рамковата 

конвямция ща публмкуяамо • 
следващия брой ма вястика)
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БОСИЛЕГРАДЧАНИТЕ АСЕН СТОЕВ И МИЛАН МИЦОВ ВОДЯТ МАРАТОНСКИ 
СЪСЕДСКИ СПОР

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ, "СО
ЛИДАРНОСТ" И КИЦ "ЦАРИБРОД" ПРЕБИВАВАХА В 
БОСИЛЕГРАД

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЮРИСТИТЕ, 

УРБАНИСТИТЕ И ИНСПЕКЦИИТЕОтново за проблемите на 

българското малцинство
ис легализират обекта му и не му дават разрешение да работи и да има доходи от него

ността ми, 
намалява
това тук не може да има хлебопекарница, понеже 
димът от нея замърсява околната среда”, добавя той 
и казва, че ”за настоящия проблем не обвинява съ- 

си, а общинското управление”.

ио и иа 
иияват

• Представен Бюлетинът за кръглата маса от Димитровград и 
избран Инициативен отбор за клон на Хелзинкския комитет п 
Босилеград

Представители на Хелзинксия комитет за защита правата и 
свободите на българите в Югославия, димитровградския клон па 
хуманитарната организация "Солидарност” и на Културно-инфор
мационния център в Димитровград Здснка Тодорова, НсбоЙша 
Иванов и Прсдраг Димитров п петък пребиваваха в Босилеград, 
където в присъствието на двадестина души, членове на ДСБЮ и па 
Демократичната партия, направиха промоция на Бюлетина, пос
ветен на кръглата маса, която сс състоя на 24 и 25 май т.г. и 
Димитровград и избраха инициативен отбор за формиране на клон 
на Хелзинкския комитет в Босилеград. Властите в Сърбим и тоя 
път бяха обвинени в нарушаване правата на българското малцин
ство.

когато излизам с кола иа улицата, 
стойността на семейната ми къща... Освен

колкоКолко килограма хартия е изписана и още 
щс се изпише за хлебопекарницата на улица "Георги 
Димитров” в Босилеград, чийто собственик с Милан 
Мицов, не е известно. Тя се превърна в предизви
кателство и главоболие както за Мицов и за съседа 
му Асен Стоев, който настоява да докаже, че в се
гашното си състояние обектът не може да съще
ствува, така и за юристите, урбанистите и инспекци
ите.

седа
ОБККТЬТ ЩЕ СЕ ЛЕГАЛИЗИРА?

"Става дума за малка хлебопекарница на дърва, в 
/шевно се пекат по 400 хляба. Компетентнитекоято

институции потвърдиха, че обектът изпълнява всич
ки технически и санитарни изисквания, че хлябът е 
първокачествен. Изпълних даже и 
Стоев, като поисках специалисти да проучат дали 
хлебопекарницата замърсява околната среда. Те ус
тановиха, че няма никакво замърсваие”, твърди Ми- 

”Моят обект може би наистина намалява стой- 
къщата на Стоев, понеже е хубав и мо- 

В него вложих около 50 хиляди германски

”ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ НЕ СА ГЛЕДАЛИ 
РАБОТАТА СИ”

Мицов започнал изграждането на обекта през 
1.993 година въз «снопа на разрешение, издадено от 
органите на Общинската скупщина в Босилеград. 
Сетне променил плана си и разширил обекта към 
улицата. Общинската инспекция по строителство му 
наложила да спре изграждането на обекта. Той подал 
иск до ОС да му бъде разрешем строеж иа допъл
нителната част на обекта. След допитване с висши 
органи през януари 1994 година общинското управ
ление му разрешило да продължи изграждането.

Всичко би било наред, ако съседът Стоев не бе 
поискал да се спазват и неговите права. Според него, 
много органи и инспекции не са си гледали съвестно 
работата. Спорът стигнал и до Върховния съд на 
Сърбия, който анулирал решението на общинското 
управление и всичко започнало отново. При прераз
глеждане на делото Върховният съд анулирал и раз
решението за строеж.

Тъй като обектът, който Мицов трябвало да из
ползва за хлебопекарница, фактически бил построен 
без разрешение, наложило се да се търсят пътища за 
решаване на проблема. През 1995 година Мицов по
искал Общинската скупщина да легализира обекта 
му. Тя започнала процедура, като доставила необ
ходимите данни на Завода за градоустойство в Ниш, 
който трябвало да изготви предложение как да се 
реши проблемът, т.е. обектът да се легализира. За
водът все още не е направил това.

"Обектът не може да остане такъв, какъвто е 
сега - почти на улицата. Трябва да се "върне” 4 м 
назад, т.е. на линията, на която са и останалите по
стройки. Всичко, което е извън тази линия, трябва да 
се срути”, казва Стоев и подчертава: "Това се налага, 
понеже този обект закрива къщата ми. засяга сигур-

желанието на

Зденка Тодорова, председател на Хелзинкския комитет за за
щита правата и свободите на българите в Югославия, подчерта, че 
Бюлетинът е печатан с помощта на фондацията "О творено об
щество". Тя изтъкна, че в него са поместени главно материалите от 
кръглата маса в Димитровград, на която с било разизквано по 
темата: "Присъствието на проблемите на бз^пгарското национално 
малцинство в сръбските, българските и малцинствените средства 
за масова информация" и която е финансирана от фондацията на 
Сорос. "Проблемите на българското малцинство в Сърбия и Юго
славия и занапред остават открити, но поради информационното 
затъмнение обществеността не с запозната с тях”, каза Тодорова.

Предраг Димитров изтъкна, че тези три неправителствени ор
ганизации ще дадат принос за възвръщането на българския дух у 
малцинството, за спирането на миграцията, а краищата, в които то 
предимно живее - Босилеград и Цариброд - да се развиват по-уск- 
орено. Той подчерта, че трите организации не са доволни не само 
от властите в Сърбия, но и от тези в България.

Според Небойша Иванов при българското малцинство съще
ствуват условия за асимилация поради това, че живее предимно в 
икономически изостанали краища. "Искаме да възвърнем достой
нството на българина в Сърбия и Югославия. Крайно е време тези 
краища да започнат да се развиват икономически", подчерта 
Иванов.

По време на разискванията особено внимание беше посветено 
на езика в обучението. След като Предраг Димитров подчерта, че 
техните организации като неправителствени могат да сътрудничат 
с всички други освен със Социалистическата партия на Сърбия и 
със Сръбската радикална партия, Вене Велинов, председател на 
ОО на СПС в Босилеград, каза: "Защо да не сътрудничите съсСПС, 
когато в нейната програма е залегнало равноправието на малцин
ствата. Преди няколко месеца например ОО на СПС в Босилеград 
повдигна въпроса за езика в училищата. Доставихме информация 
за инициативата в Просветното министерство и съм убеден, че тоя 
въпрос ще се реши така, както пожелае нашето малцинство. 
Властите в Сърбия не нарушават правата на малцинството, а са
мите ние недостатъчно ги прилагаме - каза Велинов. Това беше 
повод за възражението на Предраг Димитров: "В Конституциите 
на Сърбия и Югославия и в програмата на СПС пише едно, а на 
практика е съвсем друго. Щом като имате една и съща програма, 
защо въпросът за езика се тълкува различно в Босилеград и в 
Цариброд?

За членове на инициативния отбор за формиране на босилеград- 
клон на Хелзинкския комитет бяха предложени д-р Драган 

Андонов, Пене Димитров, Драган Христов, Арсо Тодоров и Вален
тина Христова, последните двама от които не присъстваха на съ
бранието.

цов. 
ността на
дерен.
марки и нямам намерение да го разрушавам. Целта 
ми е да приема на работа пет души, да работя нор
мално и да създавам доходи”, изтъква Мицов и под
чертава, че "е крайно време ОС да приложи закона 
за легализиране на обектите и въз основа на това 
компетентните инспекции, преди всичко санитарната 
и тази по пазарите, да ми дадат разрешение за ра
бота”.

Какво казват в ОС в Босилеград, която обвиняват 
и Стоев и Мицов? "Доставихме на Завода за градус- 
тройство в Ниш всички необходими данни, въз ос
нова на които да изготви предложение как да се ви
доизмени градоустройственият план на тази част от 
улица "Георги Димитров”. Когато пристигне пред
ложението, ще организираме публично разискване 
по въпроса, за да се изкажат и гражданите. Пред
ложението обаче все още не е готово, понеже не сме 
в състояние да осигурим около 10 хиляди динара, 
колкото са нужни за тази процедура. Надявам се, че 
това скоро ще стане и така ще решим проблема”, 
казва Никола Савов, секретар на ОС.

Трудно е да се предполага кога и как ще бъде 
решен този проблем. Нов момент в цялата история е 
искането на Стоев Върховният съд да закрие хле
бопекарницата на Мицов.

В. Б.

ОТГОВОР НА ОТГОВОРА "СВОЕВОЛИЕТО ТРЕСЕ КРЕСЛОТО"

Некомпетентност и истеричен шум
Много трудно е да се осъществи диалог с човек, конто в професията сн е дилетант, а политически 
е с развален компас

Обаче не е трудно да се разбере защо едно 
некомпетентно лице (Васко Божилов) вложи тол
кова труд и грижи да "опровергае” на страниците 
на вестника едно легитимно решение на Изпъл
нителния отбор на Общинския отбор на СПС в 
Босилеград. При това той направи опит да се меси 
в компетенциите на органите на нашата партия, 
към която, за щастие, не принадлежи. Още не му е 
ясно, че в нашата партия няма нищо прикрито: след 
откровен и демократичен диалог се взимат окон
чателните решения.

А то, в решението на Изпълнителния отбор на 
СПС от 15 юли 1997 година, черно на бяло е на
писано:

че информациите са "съобщени от приятели”. 
Може би Божилов, като журналист от "най-висш 
ранг , това нещо е научил като хоноруван сътруд- 

вестник "Вранске прнватне”, финансирани 
от неприятеля на Югославия Жорж Сорос. И това 
е най-големият му досегашен успех!

Въпреки че според неговите критерии аз съм 
журналист от "най-ннеш ранг”, с удоволствие го 
информирам, че с години съм кореспондент на 
"Танюг” и на други масмедии 
формационната система в Сърбия.

Все пак има нещо почтено в отговора на Бо
жилов. С ннто една дума той не отрича, че е вдигнал 
публичен шум срещу мене именно по време на 
изтеклата изборна дейност. Естествено, с цел да 
внесе разкол в редовете на нашето партийно ръко
водство, включително и между членовете, което да 
бъде погубно в изборите. Нима 
ясно, че неговата умишлена атака* не е улучила 
целта: изборните резултати за кандидатите 
вата коалиция в нашата общата са сред най-убе- 
дителните в Сърбия.

След казаното нямам повече време за пилеене, 
за да "кореспондирам” с Божилов и не искам да 
харча страниците на вестника, тъй като читателите 
се нуждаят от други, много по-важни информации.

Що се отнася до реагирането на Калина Гли- 
горова ("По-силен от съдебните решения"), 
приемам като поръчано, а знае се кой и защо го е 
написал. За нейния "случай" Божйлов 
писал много пъти. Глигорова най-добре знае, че аз 
нямам нищо общо с нейното уволнение, с нейния 
съдебен процес, нито пак зная нещо за нейното 
съдебно решение. След като

чел.

ннк наски

В. Б.

НОВА АКЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

” Работен уикенд на село”

от значение за нн-

"Единодушно е взето решение месечният раз
мер на добавките на председателя на Общинския 
отбор на СПС да бъде 700 динара 
плащат от деня на избирането му, т.е. от 15 април 
1997 година.

Взетото решение се обосновава на потребите 
реално да се изрази и материално компенсира, 
рамките на финансовите възможности, работата 
на председателя нп ОО на СПС.

Изпълнителният отбор на ОО на СПС е имал 
предвид съществуващата практика, която по въп
роса за политическите добавъчни се прилага за 
всички председатели на общинските отбори на 
СПС в Пчински окръг, което обоснова секретарят
спс’,пълнителния °тбор на °кръжния отбоР на

Така се казва в решението на Изпълнителния 
отбор на СПС, взето съгласно уставните му пр 
и задължения, и подписано от секретаря Милчо 
Лазаров.

Всичко това разясних в предишния си отговор, 
но личи, че с "глухите” не бива да се води публичен 
диалог. Защото написаното от Божилов няма нищо 
общо с цитираното решение. Той още 
святото журналистическо правило, че информация 
без достоверност е злонамерен слух.

За написаното той се позовава на "приятели”. 
Все още в нито един сериозен вестник не съм про-

Общинската опрганизация на Червения кръст в Димитровград 
със съдействието на ОО на Червения кръст от Бела паланка, ОС в 
Димитровград, Здравния дом в Димитровград и Здравния дом от 
Бела паланка, на 25 октомври на територията на нашата община 
започна да провежда акция с название "Работен уикенд на село”. 
Акцията ще бъде проведена най-напред в село Височки Одоровци, 
където лекар по обща практика и лекар-интернист ще прегледат 
всички селяни, които се нуждаят от това.

По време на акцията ще бъдат раздадени безплатни лекарства 
за селяните. Заедно с екипа от здравни работници и аптекари, във 
Височки Одоровци ще пребивават и представители на Центъра за 
социални грижи от Димитровград, които ще подарят на най-застра- 
шените жители на селото брашно, олио, захар и други хранителни 
продукти.

Според информациите, които получихме от председателя на 
ОО на Червения кръст в Димитровград г-н Симеон Костов, акцията 
"Работен уикенд на село" ще бъде проведена и в други 
общината, които проявяват интерес към тази инициатива.

Трябва да се подчертае, че един от главните инициатори на 
акцията Работен уикенд на село” в нашата община е г-н Йовица 
Джорджевич, председател на ОО на Червения кръст в Бела 
паланка. Под ръководството на г-н Джорджевич в Белопаланска 
община години наред тази акция се провежда твърде успешно.

и те да се из-
сега вече не му е

от ля-
в

аз гона

и досега е
ава

села в
по договор е минала 

на работа в органите на Общинската управа, до
говаряно е и кой трябва да й заплати това, което й 
принадлежи по силата на съдебното решение. Съ
жалявам, но аз по това време не съм бил предсе
дател на Общинския отбор на СПС.

не познава

Вене Велинов 
председател на ОО на СПСБ. Д.
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ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД НЕОЧАКВАНА
КРИЗА

СЪС” СВОБОДА”
работниците от второто по големГнТдимитров“ (от около^го Ф“РГ използва остарелите преси 
градско предприятие "Свобода” на 20 октомври т ГОДИНИ>- които са необходими за тази
г. отново са на своите работни места. В тази фирма тояшите” ™ опеРация’ °т ДРУга страна, нас- 
е продължено производството за деловите пар- фирмата не по™ финаисов" възможности на 
тнъори от Италия и Гърция, както и за втората Гкупка "а мапшиГ^ йа “ °ТДеЛЯТ сРедства за 
част от колекцията "есен-зима” за домашния па- съвременни съоръжен™“ “ ДРУГИ необхоД,1ми

РТревожен обаче е фактът, че деловите парт- гер^нскитГпарТнмоГп^ита™"”46”“0™ С 
ньори от Германия неотдавна прекратиха сътруд- фекция се озовГв твъопе ®градската кон;
ничеството с тази фирма, като й направиха™ като ™о™ 7^а сГоГнзлХитГс^п 
бГ,“;аде™Д:Г™бвГеДНаТа ПРаТКЗ ^ “ ствени мощности на "Свобода’ доскоро бяха анга!

КомпТтДеГн"таеКТлиТцГот’-Свобода” подчерта- циГ“ ” ° ”а вд™ ‘ герман-

НА СРЕЩАТА НА ТЕХНОЛОЗИТЕ ОТ МЛЕКАРНИЦИ- 
ТЕ В СЪРБИЯ

Още едно признание за 
старопланинския кашкавал

На 17 октомври т.г. средното млекарско училище ”Д-р Об- 
рен Пеич” от Пирот тържествено отбеляза 50-годишнината си. 
В рамките на честването на юбилея в училището се проведе 
8-та традиционна среща на технолозите, които работят във 
фирми, занимаващи се с преработка на мляко и проиводство на 
млечни продукти. Участваха технолози от млекарниците в 
Ниш,Лесковац, Лайковац, Байна баща, Ужице, Зайчар и други 
градове. Сред участниците на срещата бяха и представители на 
млекарницата "Разсадник” от село Желюша, която работи в 
рамките на земеделската кооперация "Сточар” от Димитров
град - Биляна Димитрова, техноложка, и Роза Николова, реф
ерент за преработка на мляко в тази млекарница.

На срещата на технолозите в Пирот млекарниците предста
виха своите млечни продукти. ЗК "Сточар" от Димитровград, 
респективно млекарницата "Разсадник” се представи със своя 
кашкавал, който беше обявен от журито за най-качествен мле
чен

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД
продукт в категорията на твърдите сирена и получи въз

можно най-високото определение - ЕКСТРА КАЧЕСТВЕН 
КАШКАВАЛ.

Според думите на Биляна Димитрова, това признание е още 
едно доказатлство, че старопланинският кашкавал е най-каче
ственият кашкавал в Сърбия. Димитрова подчертава, че това 
трябва да бъде използвано, понеже този качествен млечен 
продукт е твърде ценен и търсен от потребителите - както на 
домашния, така и на чуждестранния пазар.

183-МА ПРЕД ВРАТИТЕ НА ”КОБОС”
Съгласно правилата и критериите за приемане Резултатите от проверката, която направиха 

на нови работници в холдинг компания "Юмко” от професионалистите от "ЮМКО”, ще станат из- 
гр. Враня в чиито рамки работи и босилеград- вестни след няколко дена. Всички, които удов- 
ската конфекция Кобос , на 15 този месец във летворят основните критерии, ще бъдат приети на 
фабриката в Босиелград се проведе разговор и тримесечно обучение по конфекционерство, а 
проверка на основните познания от областта на онези, които успешно овладеят това, ще бъдат 
конфекционерството, психо-тест с кандидатства- приети на постоянна работа в босилеградската 
лите 183-ма души. конфекция "Кобос”. През това време всички ще

Във фабриката казват, че проверката е ре- получават заплати, средствата за които ще бъдат 
довна практика и има за цел да се преценят ду- подсигурени от Републиканската трудова борса, 
шевното състояние на кандидатите и способнос
тите им да работят с машините.

б. д.

ЖЕЛЮША

СЕЛО С ГРАДСКИ 
ПРОБЛЕМИ

м. я.

ПРИ КАДРИ - БЕЗ КАДРИ Преди години селото имашеЕдната изминала година от
изборите за ръководство на Ме- проблем с питейната вода. 
стната общност в село Желюша 
е добър повод за анализ на рабо- яма сигурност, при водоснабдя- 
тата и да се каже какво ще се ването би трябвало да се използ- 
прави по-нататък. Кметът на се- ва цялото количество вода от из- 
лото Васил Цолев, просветен ра- вора в село Грапа, а за трите 
ботник в основното училище, из- старчески домакинства там да се 
тъква като най-важно постиже- остави чешма - казва Цолев.

Желюша е единственото се-

Подетата от Изпълнителния отбор на Об- новаторските идеи и творческите потенци- 
щинската скупщина в Босилеград инициа- али на младите специалисти са едно от най- 
тива за настаняване на работа на безработ- силните оръжия в борбата срещу кризата и 
ните с виеше и полувисше образование лица застоя. Само по този начин "замрелите” сто- 
не даде очаквани резултати. Въпреки че от- пански процеси могат да се съживят и да 
тогава изминаха над тридесетина дни, само тръгнат в крак с икономическите реформи, 
четири босилеградски предприятия са внесли Това именно бе и поводът Правителството на 
иск до Републиканската трудова борса за Сърбия да обезпечи средства за финансиране 
обезпечаване на средства за стажуване. Ос- на едногодишното стажуване на лица с виеше 
новното училище г,Георги Димитов” се нуж- образование, а те, според списъците на без- 
дае от един професор по биология, Центърът работните в общинския клон на Трудовата 
за култура търси икономист, частното пред- борса, са над двадесет души. С оглед на това, 
приятие "Ибер" - икономист и химик, а Дет- че акцията е все още в сила, безработните 

градина един възпитател с полувисше млади специалисти се надяват, че и оста- 
образование. Останалите фирми все още не налите предприятия ще отворят своите врати 
искат да отворят вратите си за млади специал- за младостта, 
исти (икономисти, юристи, инженери, тех
ници...). Те забравят или не искат да знаят, че

- Сега вода има, но за по-гол-

ние през изтеклата година въ
веждането на местно самообла- ло в тази община, в което има 
гане от 2% на личните доходи и фабрика. Кожарата е главният 
5% от кадастърския доход. Как- спонсор на всички културни и 
во е предназначението на сред- спортни прояви в селото и под- 
ствата?

-Ниесменай-голямотокрай- тната общност предприема. То- 
градско село. Желюша има 500 ва е и разбираемо, защото голям 
домакинства с 1800 жители. А брой желюшани работят там. 
проблемите ни са градски и пре- Желюшани имат нужда и от

мост през Нишава, тъй като от

помага всички акции, които мес-
ската

м. я. ди всичко проблемът с канали
зацията, заради която е и въве- другата страна се намират зна- 
дено самооблагането. Но малко чнтелнн обработваеми площи, 
средства се събират - казва Цо- Обещания има, но те не могат да

бъдат осъществени дотогава,
В модерните къщи, които по- докато не се направи регулация 

стоянно се строят или възобнов- на реката, за да се знае откъде 
яват, всичко е "като в града", точно ще мине нейното корито. 
Наистина, засега отпадъчните Дотогава желюшани ще ползват 
води се оттичат в септични ями, съществуващия мост, по който 
но това не е истинското реше- обаче могат да мината само с мо- 

Проект за канализацията токултнватори. 
съществува отдавна, но е доста Желюшани имат сравннтел- 
скъп. Оповестена е негова прер- но добре подреден Културен 
аботка, която трябва да направи дом, а след пренасянето на ос- 
"Водоинжеисринг" съвместно с новното училище в новата сгра- 
общината. В момента ръковод- да, двете стаи са дадени на мла- 
ството на местната общност пра- дежнте от селото да играят те- 
ви списък на заинтересованите, ние на маса. Тъй като те не са 
за да се види колко ще струва организирани, стъклата вече са 
Това за всяко домакинство. На- изпочупени и най-вероятно те- 
истина, една част от селото (тази нисът на маса ще бъде прекра- 
между пътя и реката) вече има тен. Вече около месец се уреж- 
канализация, която се влива в датселските гробища и селските 
реката. Това според Цолев е дос- пътища. От друга страна, има 
та опасно, тъй като може да пре- прието решение всички улици да 
дизвика дори и епидемия от за- бъдат насипани с чакъл, за което 
разни болести. ШР помогне и Комуналац .
1 ---------------------- Сформиран е и вече успешно се

състезава ФК "Желюша . За 
желюшани и за самия клуб най- 
голям проблем е липсата на фут
болно игрище. Засега "Желю
ша” играе мачовете си на терена 
на "Балкански".

Имат желюшани много за
планувани работи, но сами едва 
ли могат да ги завършат. Затова 
с пълно право очакват помощ от 
общината. Като най-голяма сел
ска местна общност те заслужа
ват това.

В ГИД ЗАПОЧВАТ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМА С ОТПУСКИТЕ ПО БОЛЕСТ
лев.

БЕЗРАБОТНИ ЗАМЕСТВАТ 
ОТСЪСТВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ

болест на работените в най- може да се напрани селекция. Сигурно е, че една 
1 ГИД част от новите работници ще бъдат назначени на

постоянно място. Ог друга страна тези, които не
Отсъствията по

голямото димитровградско предприятие 

===== 
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А. Т.

Г1КШяи ” Украса
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А. Т.

сигурно има 
2ара!ТШ да Сгмде разчистена. о24 ОКТОМВРИ 1997 г.



И В ТЕЗИ ТЕЖКИ ВРЕМЕНА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ "ВИДЛИЧ" ОТ ВИСОЧКИ 
ОДОРОВЦИ РАБОТИ РЕНТАБИЛНО

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Преподавател с много 

награди и признанияИСТИНСКА КООПЕРАЦИЯ НА СЕЛЯНИТЕ
Малка по големина, а голяма 

според приходите, конто осъще
ствява н значението, което има

В Кумановския край, Републи- ки, орехи и други кър ски работи 
ка Македония, живеят преселници само да спечелим пари, за да си 
от Босилсградско, които с голяма 
упоритост, ентусиазъм и много ан
гажираност винаги са сред най-до- държах всички трудности и през 
брите в професиите си. Един от тях 1954 година завърших гимназии."

СТОЯН Тончев МЛАДЕНОВ, След завършване на гимназия- 
роден през 1932 година в село На- та известно време, 
тьрици, преподавател по физика и тогавашните власти, Младенов ра- 
химия, понастоящем пенсионер, боти в родния си край. секретар е 
Живее на улица "Народна револю- на Общинския съвет в Долно Тлъ- 
цня” 144 със съпругата си Цвета, мимо и Божица. През 1956 година 
пенсионирана учителка. Дъщеря- напуска родния си край и учител- 
та Лидия, зетят Драган и внучката ствува в няколко кумановски села, 
им Соня си живеят отделно в соб-

платим наема, да си купим нещо за 
ядене, книги и други помагала. Из-за селскостопанските произво

дители от селата в Забърднето и 
Висок - така може да се охарак
теризира земеделската коопер
ация "Видлич" от село Внсочкн 
Одоровци, за която нейния т ди
ректор Миле Костов казва, чс е 
автентична кооперация на сел
яните.

е м
по заповед на

Този малък колектив (8 ра
ботника) преработва мляко и 
произвежда млечни продукти. 
Кооперацията "Видлнч” 
млекарница във Внсочкн Одо
ровци, в която се произвежда ка
чествено сирене, кашкавал, мас
ло, а от неотдавна и качествена 
мътеница с масленост 4 процен
та. В момента всекидневно се 
произвеждат около 50 литра мъ
теница. Според думите на дирек
тора Костов, в близко бъдеще 
производството на този млечен 
продукт би трябвало да бъде ут
роено. "Мисля, че направихме 
качествен продукт, но в крайна 
сметка мнението на потребите
лите е най-меродавната оценка 
за качеството на мътеницата" - 
изтъква Костов.

Засега мътеницата се пласи
ра на пазара в Димитровград н 
Пирот, Кооперацията е сключи
ла договор с частната хлебопе
карница "Джорджевич" от Пи
рот, в който е предвидено зана
пред хлебопекарницата да снаб
дява с тестени изделия магазина 
на "Видлич" в Димитровград, а 
кооперацията да доставя мъте
ница в Пирот - в магазините, къ- 
дето се продават тестените изде-

като същевременно посещава пе
дагогическия курс в гр. Битоля.има стисна къща.

- Роден съм в едно земеделско след което получава диплома за 
семейство. Основно училище за- първоначален учител. Следваща- 
нърших и родното си село, което се та година работи в село Ястреб- 
намира на южните склонове на ник, община Кочани, където 
планина I рьрноок, отдалечено на сключва брак с колежката си Цве

та Йорданова от кочанското село30 км от Босилеград. В селото от 
малък бях овчар, говедар, а пома- Оризари. 
гах и във всичките кърски работи. - През 1960 година дойдох в се- 
Така се калявах и растях - разказва ло Орашсц, Кумановско - споделя 
Младенов. - Прогимназия завър- Младенов. - Известно време рабо- 

Бистър. От Назърица тих като референт за просвета в 
Общинския съвет в Орашец и бях 
училищен инспектор в община 
Орашец. През 1966 година завър-

В млокарницата нп "Видлич" въо Височки Одоровци

лня на хлебопекарницата "Джо- 
рджевич". "Комбинацията меж
ду качествена мъченица и каче
ствена баница дава и качествена 
закуска" - духовито казва дирек
торът Костов.

Освен млякото, кооперация 
"Видлич” откупува от селяните 
и добитък, вълна, семена и други 
селскостопански продукти. Ко
операцията изпълнява навреме то ни 
финансовите си задължения 
към кооператорите. Ако жел
аят, те могат да дадат на коо- 
працията своите продукти, като 
в замяна ще получат минерални запланувано да се доизгради и 
торове, семена и други необхо- едно помещение за работилни- 
дими за тях продукти. Когато са ца. Трябва да бъде доставена и 
им необходими финансови сред- специална машина за "вакууми- 
ства, кооператорите могат да райе" на кашкавал, 
вземат даже и аванс от коопера
цията и в продължение на някол

ко седмици да издължат тези 
средства чрез своите продукти.

Определени продукти ЗК 
"Видлич" пласира и на пазара в 
11шп, Белград, 11рищипа и други 
градове. На територията на на
шата община тази фирма има 
два магазина - в Димитровград и 
във Височки Одоровци.

Според информациите, кои- 
представн директорът Ко

стов, кооперацията "Видлич" в 
най-скоро време ще направи ре
монт на млекарницата си във 
Височки Одоровци. Също така е

ших в село 
до Бистър ежедневно изминавах 
15 км пеш. скромно облечен и об
ут, винаги изморен, но това не ми 
пречеше да бъда добър ученик. За- ших Педагогическа академия в 
едно с мен всеки ден разтоянето до Скопие, специалност Физика ихи- 
Бистър и отново изминаваха и съу- мия и постъпих на работа в Цен- 
чениците ми Александър Ценков. тролното основно училище ”Ки- 
Панайот Тодоров, Александър рил и Методий”, където 8 години 
Стоименов и Милорад Тодоров от бях директор, а след това препо- 
Назърица. както и Милка Иванова давал по физика и химия.

Като преподавател по физика 
и химия той постига отлични ре
зултати. защото учениците му спе
челват множество признания и на
гради на общински и републикан
ски състезания. По случай Деня на 
просветните работници в Македо
ния през 1984 год. Младенов става 
лауреат на престижната награда 
"Кирил и Методий". През 1988 го
дина постъпва на работа в основ
ното училище *Толи Зордумис" в 
Кума ново, където работи до пен
сионирането си през 1996 година.

Републиканският педагогичес
ки съвет в Скопие през 1994 година 
му присъжда диплома и званието 
ИЗТЪКНАТ ПЕДАГОГИЧЕС
КИ РАБОТНИК.

Б. Д.

В ПЛАНИНСКИТЕ СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

КАТИНАРИ НА МАГАЗИНИТЕ - 
СЕЛЯНИТЕ БЕЗ СТОКИ

1Снабдяването с брашно, захар, сол, царевица, им трябваме”, заяви Ставре Иванов от село Яреш- 
трици и други стоки от първа необходимост вече ник.
дълго време е остър проблем в селата Назърица, В разговора се намеси и Боян Апостолов, че- 
Караманица, Голеш, Горна Ръжана, Дукат, Зли- тири десетгодишен селскостопански производи- 
дол, Бресница, Църнощица... На обществените тел от село Назърица.
магазини, които някога поддържаше и зареждаше "Мисля, че при днешните условия е недопус- 
търговското предприятие "Слога", сега висят ка- тимо да се позволи на отделни лица да снабдяват 
тинари. По този начин населението в тези села, на "черно" хората помахалите. От една страна, те 
преди всичко в онези, където няма частни магази- забогатяват незаконно, а от друга стана, най-често 
ни, е изправено пред сериозния проблем как да си ни предлагат некачествени стоки. Пазърлъка 
подсигури нужното количество хранителни стоки правят така: от нас взимат телци, агнета и друг 
за през зимата, когато поради големите преспи те добитък, който мерят по-своему, а те ни дават

брашно, царевица и друга стока, разбира се, 
по-висока цена. С такава политика миграцията 

ога продължава и до края на април. Ние останахме няма да се спре. И ние, които живеем на село, 
сами, остаряхме и не можем да отиваме в Бистър искаме по-удобен живот, който се състои в подо- 
за едно-друго. Най-зле е с подсигуряването на бра- бряването на инфраструктурата, здравеопазва- 
шното. Пари имаме, но магазинът, от който се нето и снабдяването. Аз съм все още млад и мога 
снабдявахме, вече няколко години нито се отваря, да отида и до съседното село, където има 
нито пък зарежда. Остава ни да се снабдяваме кой обществен или частен магазин, но какво да правят 
как умее, а най-често от частни снабдители, които старите или пък болнавите хора, които за кутия 
ни дерат при плащането. Мисля, че в Общин- цигари, кибрит или кафе, сол, захар и др. трябва 
ската скупщина трябва по-задълбочено да раз- да извървят по няколко километра", 
мислят върху този проблем. Нали и ние понякога

Когато пишем за Младенов, 
трябва отбележим и това. че той е 
бил не само усърден просветен ра
ботник. но същевременно и акти
вен обществено-политически деец: 

преразказвахме уроците и така бил е 16 години общински отборник 
учехме. В къщи имах време само и делегат, многократно е избиран за

член на най-висшите общински и

Стоян Младенов

от съседното село Ярешник. По 
време на часовете бяхме внима
телни, а на връщане из пътя си

колкото да си напиша домашните 
задачи. Въпреки този "начин" на партийни ръководства.

- Щастлив съм, че често се сре
щам с някогашните си ученици, ко
ито сега са юристи, инженери, ле-

ученне, успяхме да си създадем 
трудови навици и всичките петима 
завършихме виеше образование.

Днешният ми събеседник е за- каРи. икономисти, служащи, рабо- 
вършил гимназия в Босилеград. За тницн... - Учителската професия е 
живота и учението си в Босилеград една от най-хуманните и ако бих

имал възможност отново да си из- 
- През тези четири години про- бирам професия, сигурно пак бих 

мених няколко квартири в Босиле- избрал учителската. Тя е в сърцето 
град и село Райчиловци. Не мога да ми.
забравя голямото другарство и С нескрита носталгия Младе- 
взаимната солидарност между нов говори за родния си край, за 
гимназистите, но и тежкия труд и чистия планински въздух в с. 
голямата сиромашия. Заедно с Ог- Назърица, за прекрасните пей- 
нян Смилков работехме на хазяите зажи от планина Църноок, за сту- 
и на други хора: чистехме им обо- Дената вода и честните планинци, 
рите, събирахме боклуците, косях- 

лнвади, беряхме ябълки, круш-

са откъснати от центровете.
"Зимата е пред прага, а в нашия край тя поник

на

казва:

м.я.

ЗВОНЦИЯСЕНОВДЕЛ

Човеколюбие
Богослов ЯНЕВме

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАДвойна ползаРъководството на местната общ
ност в Ясеновдел, Бабушнишка об
щина, проведе една хуманна акция за 
събиране на помощ за своя съселя
нин Станой Георгиев, останал непод
вижен след злополука на строеж От
зивчивите ясеновделци събраха 730 
динара и ги дадоха на Георгиев, за да 
си купи брашно за през зимата.' Ин
тересно е да се отбележи, че в тази 
акция се включиха всички жители на

Изобилие от картофи
Освен производството на вътрешни автогуми, бабу- 

шнишкият цех на каучуковата промишленост "Тигър” от 
Пирот се занимава и с търговия и мелничарство. В откри
тия преди няколко години магазин за брашно в Звонци, 
освен за нари, брашно може да се получи и срещу пшеница. 
По този начин само през миналата година мелницата в 
Любераджа е събрала повече от26 тона пшеница в Звонски 
край. Срещу 100 кг пшеница селяните получават 50 кг 
брашно и 20 кг трици.

Това начинание на мелницата не само облекчава хората 
в Звонски край, където водениците почти

Селскостопанските производители в Босилеградска община 
казват, че тазгодишната реколта може да се отчете като една от 
добрите. Сенодобивът бе добър във всички села. Животновъдите.

ито по време на коситбата имаха повече работна ръка, са 
съ рали сено за две години. Добър бе и добивът от ръжта, което 
не може да се каже за ечемика. Добър е и добивът от царевицата, 

‘и Г =СКНТе села' °т Ябълките. Тази година ще бъде запомнена 
и с изобилието от картофи. Някои селскостопански производители 
са накопали и по 1500- 2000 килограма картофи и просто не знаят 
какво да правят с тях. От годините тук идваха търговци и предла
гаха царевица срещу картофи - килограм за килограм. Сега ги няма 
“ “н“инпп бнха -Помпили” и по 500-600 килограма, някои дори и 
по 1000. Владимир Иванов от село Църнощица е изкопал картоф с 
тегло 1,1 килограм! м

това почти старческо село, в което 
средната възраст на населението е 
около 65 години.

изчезнаха, а
спомага и за увеличаването на площите, които се сеят с 
пшеница. Такива тенденции се забелязват особено в селата 
Нашушковица, Пресека и Ясеновдел.Й. Миланов

Й. Миланов М. Я.
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СУЗАНА СТАНКОВА - 

АНГЛИЧАНКА” В 

РОДНИЯ КРАЙ НА 

РОДИТЕЛИТЕ СИ

НА 13 И 14 ОКТОМВРИ

СТОЯНОВ ПОСЕТИ ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИЩА В ДИМИТРОВГРАД И 

ЖЕЛЮША
Председателят на ОС в Ди

митровград г-н Никола Стоя
нов на 13 октомври т. г. посети 
основното училище ”Моша 
Пияде”. Придружаван от дире
ктора на училището г-н Дими
тър Гюров и заместник-дирек
тора г-н Милисав Стоянов, 
председателят Стоянов беше 

на Общността на учени
ците от Основното училище.

По време на едночасовия 
разговор г-н Стоянов запозна 
учениците с основните особе
ности на нашата община, как- 
то и с насоките за нейното по
нататъшно развитие. Учени
ците използваха присъствието 
на председателя Стоянов, за да 
го информират за най-значи
телните планове на Общ
ността си през тази учебна го
дина.

В Основното училище в Ди
митровград зная канцеларии
те, холовете, мястото, където 
стоят дневниците, където се 
правят заседанията. Много 
давна вече не съм тук, но 
какво приятно чувство ме кара • 
да се подмладявам всеки път, г 
когато гледам как учителите р , 
излизат от час и оставят днев
ника си тъкмо на същото, 
когашното място. Желая да 
разговарям с някоя 
млада преподавателка и 
бивши
влизащата млада дама. Тя 
принудено сяда до мен и про
веждаме много интересен раз- 
гово

от-
ня-

***■. —-

гост

'Vня-

/ ж■нсъвсем имои
ученици ми посочват

не-
Председателят Никола Стоянов по време на посещението си в 

основното училище "Моша Пияде"

отпуснала парични средства за председателя Стоянов с уче- 
асфалтиране на пътеката от ниците и преподавателите от 
централната улица в Желюша училището в Желюша е насро- 
до училищната сграда, което чена на 27 януари 1998 година, 
би трябвало да бъде завърше- когато ще бъде отбелязан Ден 
но до 15 ноември т. г. През ят на просветата "Свети Сава”, 
следващата учебна година е По този случай ОС в Димит- 
запланувано да бъдат уредени ровград ще подари на учили- 
спортните терени в училищния щето в Желюша цветен теле- 
двор. Следващата среща на визор.

й* Сузана Станковае говоря на сръбски, за- 
щото не съм учила български; 
по потекло съм от тук, но съм родена в Бор, в семейството на 
техник, роден в Гуленовци и майка от Мъзгош, преподав 
по история и журналистка във вестника на Бор. От нашия край 
са отишли през далечната 1965 година и аз съм раснала и учила 

Бор. В Зайчар завърших гимназия, а английски език във 
Филологическия факултет в Белград. Никакви пречки не съм 
имала да осъществя своето желание да уча английски. Най-до
бре си спомням шекспиролога проф. Воислав Костич, мой пре
подавател по английска литература. Редовно съм завършила и 
за мен беше предизвикателство да дойда

На следващия ден предсе
дателят Стоянов посети и ос
новното училище в село Жел
юша, където проведе разговор 
с учениците и преподавате
лите от това учебно заведение. 
Г-н Стоянов осведоми домак
ините, че ОС в Димитровград е

ателка

в

б. д.

в края на моите ро
дители. Никакви конкретни планове не съм имала, исках само 
да работя.

Дойдох случайно, мислех си, че това е едно предизвикател
ство и интересен опит, а ще остана с удоволствие, защото дойде 
и романтиката, бракът с Милко Станков, юрист в СУП, съдия 
по нарушенията. Получих и прекрасната печалба в живота и в 
любовта - малката ми дъщеричка Мария. Сега вече нямам конк
ретни и дългосрочни планове. Само мога да кажа, че работя с 
удоволствие. Ние сме младо семейство и имаме проблеми с 
решаването на екзистенциалните ни въпроси. Много планове и 
желания не могат да се реализират. В мечтите ми остава ви
дението да пътувам до Лондон, да обогатявам занията си, да 
увелича семейството си, а тези мечти пък са свързани и с други 
проблеми.

Искам да спомена още едно важно име, свързано с про
фесията ми. Това е професор Наум Димитриевич, който ме е 
учил по Методика на преподаване. Помня неговите съвети, 
наставления и максимата, че човек трябва да обича работата си. 
Тя трябва да е приятна за самия него и тогава ще бъде интересна 
и за другите. Старая се да предам тези чувства на моите ученици.

Замислила съм да създам допълнителна класна библиотека 
английски език, която да бъде като до-

РЕАГИРАНЕ

МАЛКО СПОКОЙСТВИЕ, МОЛЯ!
(” НЕКОЛЕГИ АЛОСТ И БЕЗСИЛИЕ”, 
”БРАТСТВО”, БР. 1657)

В статията си "Неколегиалност и безсилие” 
вашата журналистка е предала това, което й е каз
ала учителката от с. Дукат, въпреки че не всичко, 
което е казано, е точно.

Дукатската учителка квартируваше в учили
щната квартира и когато беше дете, и когато рабо
теше в друго училище. В двете училищни сгради 
имаше място и за нея, и за родителите и, и за мен. 
В новото училище учителката има една стая в раз
мери 2,5х6м. В това училище аз живея в стаичка от 
2,5х4м. Старото училище има четири помещения, в 
едното от които живее учителката с децата и майка 
си, в другото "квартируват” кокошките на учител
ката, а третото някой е предназначил за магазин на 
черноборсаджии...

Колкото разбрах от статията, учителката се 
страхува да живее в старото училище, понеже то 
може да рухне. Ако е така, защо не ми позволят аз

да живея в него? Повечко са годините, конто нося 
на плещите си и не се страхувам. Но управлението 
на училището, в което работих цели 27 години, и 
учителката не трябва да страхуват за "своята” ста
ичка, в която досега аз квартирувах. Надявам се, че 
до десетини дни ще пренеса багажа в една от стаите 
на къщата, която строя на около 100 м от учи
лището. Сложих покрива и вярвам, че ще прис
пособя една стаичка, в която спокойно мога да 
живея.

Заради читателите и истината ще кажа на 
учителката и на управлението на училището, че 
по-голяма част от учителския си живот прекарах 
по затънтените села в Босилеградско. Те са млади, 
не знаят това и се интересуват само от стаичката. 
Ще я освободя. Дано след това ме оставят на спо
койствие.

Вене Ников, 
учител в пенсия 

с. Дукат
с детски четива на 
пълнително четиво и илюстрация на списанията, които четат 
децата в Англия. Вече имам над 100 такива книжки за различни 
възрасти. Имам пълния норматив от 18 редовни часа, а, разбира 
се, още два за интересуващите се от предмета и два за изо
ставащите. Групите ми са от VI и VIII класове. В нашето учи
лище се учат само два чужди езика; английски и руски...

Какво приятно чувство събужда у мен тази млада, красива и 
сериозна млада колежка, пълна с ентусиазъм и знания! Ьто как 

- нови, способни учители взимат знамето на прос
то понасят към бъдещето.

БОСИЛЕГРАД Отначало продавахме само тетрадки и други уче
бни помагала, но по-късно разширихме дейността 
си и сега свободно мога да кажа, че нашата уче
ническа кооперация всъщност представлява една 
малка книжарница. Тук учениците могат да си 
купят не само тетрадки и учебни помагала, а и 
учебници с намалени цени. Благодарение на кооп
ерацията, през настоящата учебна година снаб
дяването на учениците с учебници бе до голяма 
степен улеснено. Имаме намерение и желание да 
разширим дейността на кооперацията с нови тър
говски форми” - заяви Асенов.

И останалите преподаватели в училището под
чертават, че кооперацията успешно изпълнява 
ролята си.

Ученическата
кооперация успешно 

изпълнява ролята си- си мисля аз 
ветата от нас, старите, и

Пожелаваме от сърце на младата колежка осъществяване 
на мечтите й, да остане дълго в Димитровград, да бъде здрава и 
щастлива със семейството си. Пожелаваме й също така, след 
като толкова добре владее сръбски и английски език, да научи 
и книжовния български език. Ще открие неговото богатство и 
красота и отражението му в разните области на науката и из-

л. н.

От средата на миналата учебна година 
започна да работи ученическата кооперация 
Основното училище в Босилеград. За ролята и 
плановете на кооперацията беседвахме с нейния 
ръководител Иван Асенов, преподавател 
хническо образование в училището.

"Кооперацията е открита по инициатива на 
Училищния съвет и по искане на учениците.

отново 
към

по те

ля. я.куството.

разговор с някои от наи-млади- 
ше, работещи в момента учи
телки.

С разговора и срещата ш,с 
Сузана Станкова Приключваме 
Поредшшша от разговори за 
Просветните работници. От
начало мислехме това у а бърши 
само няколко текста за По-ста
рите учителки от нашия край, 
а ши ле срещите и разговорите
йрорължнха.Доринеусйяхмера имамлари^ * ^ ^
Проверим разговор с ниа-сш р ^ просветни работни
те учителки Парежри Димова и —
Перса Джуиова, китТти смай т* „ с11-гуртШе
уруги просветни рабошнши, ' шоашТтийе(/игоаи. Желеп
Произлезли от Цариброр, и / високи Постижения!
ле работили във вътрешност- им успехи 

Сърбин. Може би (Прпб- 
наирави По-Порробен

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ 50-тина ученици от Гимназията вече са проявили 
желание да станат членове за тази секция.

В етнологическо-археологическата секция ще 
членуват ученици от първи, втори и трети клас на 
средното училище, които ще се събират но два 
пъти месечно в Народната библиотека. Там мла
дите "етнолози и археолози" ще имат възможност' 
да чуят от Коцев и Николова интересни лекции, 
отнасящи се до основните понятия в областта на 
етиологията и археологията, да узнаят нещо но- 

потеклото и историческата стойност на 
предметите, фотографиите и документите, конто 
са експонирани в музейната сбирка, както и да 
бъдат запознати в кон части на нашата община се 
намират най-значителните археологически на
ходки.

НиП-аижпошо пи заключе
на винаги е имало много Сформирана е 

секция по етнология
ние е,
всеотдайни и добри Педагози и 
сПешшлисши в Просветното де

на родния ни край. Но и днес 
силни, образовани,

ло и археология
Преди петнадесетина дни в Димитровград- 

гимназия беше сформирана етиологичсско- 
тази секция

вече за
па ската

археологическа секция. Работата на 
ще бъде ръководена от Асен Коцев, професор

Гимназията, и от археоложката Весна
по

история в -
Николова, завеждаща музейната сбирка при 
Народната библиотека в Димитровград. Около Б.Д.Лилия Нейковата на 

ваше да се
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ОТ 20 ДО 23 ОКТОМВРИ В НИШСЛЕВ ^^МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ПИСАТЕЛИТЕ

ПЕТИ БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ 

НА КУКЛЕНИТЕ ТЕАТРИКОЙТО ОЦЕЛЕЕ 

ДУХОВНО, ТОЙ ЩЕ 

ОЦЕЛЕЕ И ФИЗИЧЕСКИ
От 20 до 23 този месец в град Ниш се проведе V "Пепеляшка в изпълнение на актрисата Жени

балканските Пашова, която е и режисьор на постановката. Не 
по-малък инте

България, Гърция, Македония, Турция и Ал- ята ’ Дон Кихот 
бания, както и куклените театри от града домакин трална трупа от 
и гр. Суботица. Организатор на фестивала бе Кук- полка на Държавния куклен театър от БарнаЛ 1а 
леният театър в Ниш, а покрови тел на тази меж- "
дународна манифестация Скупщината на град Нели Лазарова, композитор в Пловдивския кук- 
Ниш. Участниците, гостите и публиката в изпъл- лен театър, въодушевено отговори, че всички се 
йената до последно място зала в понеделник ве-

фестивал на куклените театри от 
страни. На фестивала участваха куклени театри рее предизвикаха и представлени- 

в изпълнение на куклената теа- 
Пловдив и "Портрети" -

от
поста-

• Българските пости Георги Константинов, Петко Братинов и 
критикът Димитър Танев посетиха Издателство ” Братство”
• Празник на поезията и в залата на Нишкин университет

нашето любопитство как се чувстват в Сърбия,

цената до последно място зала в понеделник ве- чувстват чудесно и са доволни от вниманиею, ко- 
черта сърдечно бяха приветствани от Мима Янко- сто им посвещават домакините. Има м *абслсжка 
инч, директор на Кукления театър в Ниш, а от само към времето, че е студеничко - шеговизо 
името на покровителя - от Зоран Живкович, гра- каза Нели Лазарова, 
допачалник на Ниш, който провъзгласи фести- Тазгодишният V фестивал няма конкурсен ха- 
нала за открит. Същата вечер Кукленият театър рактер. Събрали сме се тук да общуваме, да об- 
от Ниш се представи е пиесата "Пера от жерав ’ меняме опит и знания и най-важното - да видим 
която предизвика бурните аплодисменти на нуб- мястото, което заема в културния живот кукле

ният театър днес - каза Мима Янкович, директор 
на Кукления театър в Ниш.

Гостите от България посетиха нашето издател-

ликата, гостите, представителите на средствата за 
масова информация...

Гостите от Република България, които са от 
трите града София, Пловдив и Варна, се предете- ство и се запознаха с дейността му. 
виха с три куклени пиеси. Особен интерес сред 
малките зрители предизвика моноснсктакълът м. з.

ПРЕМИЕРА НА СБОРНИКА РАЗКАЗИ "ДЕНЯТ НА ГОЛЕМИТЕ ВЪЛНИ" ОТ МИЛЕ 
ПЕНКОВ В ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПОМНИ
Литературно четене в Университетската зала в Ниш Литературната среща между почитателите на "Братство”, който особено наблегна на коренната 

художественото слово от Димитровград с младия врз>зка между младия разказвач и родния край, 
писател, родом от Димитровградско, а понастоя
щем живущ в гр. Ниш Миле Пенков, както и с 
редактора на издателство "Просвета” от Ни/п До- 
бривое Йевтич, състояла се на 17 октомври т. г. и 
организирана от Народната библиотека, премина от средата на българското национално малцин- 
при твърде висок интерес към новоизлязлата кни- ство, който пише на сръбски език, но едновре- 
га на младия писател.

В уводното си изложение редакторът Добри- турата: разказът "Напролет" едновременно е пуб- 
Йевтич, който е и един от рецензентите на ликувам на сръбски език и на шопското нарече- 

книгата, твърде точно и вдъхновено обрисува ние, откривайки по този начин на сръбския чи- 
художествения свят на Миле Пенков, чието име тател езиковото богатство на нашия край.

Самият разказвач Миле Пенков предпочете да

Група чуждестранни поети дени от суровата дсйствитсл- 
н писатели, участници в току- ност, от нейните абсурди и па- 
що приключилата 34-та меж- радокси, но това поражение е 
дународна среща на писатели- само временно. Те са нспоко- 
те в Белград, гостува в град лебими в решимостта си да 
Ниш. В нашия град пребива- вградят в новото хилядолетие 
ваха Георги Константинов, много повече хуманизъм и да 
Петко Братинов н Димитър не се примиряват нито с новия 
Танев от България, Ксио Ву световен порядък, който се ди- 
Ксинг от Китай. Мирна Кос- ктува само от едно място, нито 
тош и Фрейзър Съдерланд от пък с намеренията да бъдат 
Канада и турският писател Ем- вкарани в едно глобално пла- 
нн Караджа. Заедно с тях пред нетарно село. Защото какво 
почитателите на художестве- ще стане с хората, на които то- 
ното слово в Ниш се предста- ва село не им харесва - къде ще 
виха и нишките творци Зоран избягат те?
Чирич, Звонко Каранович,
Небойша Тодорович, Стеван нов е изключително доволен 
Бошняк и Елена Цветкович.

въпреки че взима своите герои от преградието и 
че те уж са необикновени хора, а всъщност тех
ните размисли и душевността им са най-обикно
вени. Пенков е един от талантливите разказвачи

менно с това въвежда и местния диалект в литера-

вое

все повече се утърждава в югославската литера
тура. Онова, което особено привлича читателя, е прочете два разказа от новоизлязлата книга, като 
своеобразният почерк на разказвача, неговият не- изтъкна, че това е най-прякото общуване с чи- 
обикновен обикновен свят, умението му да заин- тателската аудитория.

Поетът Георги Константи-

от приема и вниманието, което 
Преди литературното чете- е било оказано на българската 

не в Университета, гостите от делегация в Белград, и показа 
България посетиха и нашето вестник "Политика” от 20 ок-
издателство, където по-под- томври, на чийто страници в 
робно се запознаха с дейността каре специално е подчертано 
на Издателството "Братство”, неговото стихотворение ”Ве- 
проявявайки особен интерес ликият ден”, прочетено от ав- 
към наслояванията за афирма- тора на площад "Република" 
ция на служителите в храма на столицата, 
литературното изкуство сред 
нашите сънародници.

Поздравявайки благород
ната задача, която върши Из- 

"Братство”
но списанието за литература и ‘ категоричен е Констати- 
обществени въпроси "Мост”, нов> Т°ва показаха и Белград- 
известният български поет Ге- ските срещи на писателите, 
орги Константинов твърде по- Особено ме радва фактът, че

въпреки всичко духовността

в

Няма велики и малки дър
жави и народи, 
има велики и малки йоеши,

От промоцията на новата книга на Миле Пенков

тригува читателя и да сподели с него своето све- Артистът от театъра "Христо Ботев" Слобо- 
тоусещане. След първия сборник разкази ’ Дъжд, дан Алексич прочете на сръбски език и на местен 
есен е , втората му книга по "кафкиански" разк- диалект разказа "Напролет", 
рива една богата душевност и изтънчена лирич- По-голяма част от присъстващите на литера- 
ност. След това Иевтич убедително обоснова не- турната вечер бяха ученици от основното учшш- 
съгласието си с послеслова на Милосав Джалич, ще, и то предимно от долните класове, което, 
че Пенков взима Кафка за свой художествен об
разец. Пенков има свой свят - света на обикнове
ния човек, обрисуван пестеливо, но богато, 
казите му притежават някои от особеностите на 
есеистиката, заключи Йевтич, 
поръча книгата.

С не по-малко

и особе-дателство

кол-
кото и да е похвално за тях говори и за това, че 
средношколците от гимназията все още не са дос- 

раз- татъчно дейни на литературното поле.
Срещата обаче ще се помни с многото присъс

тващи и оня непосредствен контакт, който може 
да се създаде само между литературните творци и 
хора, наистина обичащи литературата.

Ш (

хвално говори и за междуна
родната среща на писателите в 
Белград. Това, според негови- бости и недъзи на съвремието.

Защото духовността е най-

не отстъпва пред всички гру-
а

те думи, е било истински праз-
важното нещо не само за от
делния човек, а и за цял един

ник на поезията, защото, ма
кар от различни меридиани на 
земното кълбо, от различни наР°Д- Който оцелее духовно, 
култури и езици всички са били ще оцелее и физически.

Онова, което видях в Белград, 
и това, което виждам

като топло пре-

вдъхновени слова за книгата се 
изказа и Денко Рангелов, редактор в Издателство Ст. н.

единодушни в оценката си, че 
краят на тоя век и началото на 
новото хилядолетие се отлич- 
ва с толкова много човешки

тука, в
Издателство "Братство”, пот
върждава мнението ми, че ние 
тук на Балканите ще превъз
могнем и сегашните трудно
сти”, - каза Георги Константи
нов, разглеждайки един от пос
ледните броеве на списание 
"Мост".

ГОСТУВАНЕ НА ПИРОТСКИЯ НАРОДЕН 
ТЕАТЪР В ДИМИТРОВГРАД М

” Оскар е виновен за 
всичко”

спечели ръката на своята любима. 
Постановчикът е успял да осъществи намерени

ето си и да създаде една "лека комедия”, която да 
разсмее публиката. Струва ни се обаче, че действието 
е прекалено динамично, така че публиката няма вре
ме да избухне в смях като реакция на една комична 

следващата просто я задушава на 
сцената. С такова тичане" буквално и завършва ко
медията: всички тичат след Бернадет, в която е ку- 
ФаРД^ с парите, а тя пък гони своя куфар с бельото...

Общото впечатление е, че Пиротският театър 
изигра пиесата на едно твърде високо професион
ално равнище и с тази пиеса напълно

слабости и колективни погро
ми, преследвания, тоталитари
зъм и усъвършенстване на 
злото, че на човек му е трудно 
да се ориентира в действител
ността, а камо ли да я пресъз- 
дава чрез подбрани думи. Въп- На сРе1Чата в Братство с 
реки всичко, Белградската гостите от България бяха до-

говорени и начините за раз-

ситуация, защото
КОМЕДИЯ ОТ КЛОД МАНИЕ, ПОСТАНОВ
КА: ВЕЛИМИР МИТРОВИЧ

На 13 октомври т. г. Пиротският народен театър 
гостува на димитровградската сцена с френската 
"лека комедия” "Оскар е виновен за всичко” от Клод 
Мание, която, както сподели самият постановчик, е 
"компилация на елементи от комедия на ситуацията, 
комедия на постъпките и водевила”.

Цялото действие в основата си е изградено върху 
редица комични ситуации и недоразумения и се свеж
да до това кой кого ще измами, за да вземе парите, 
откраднати от фабриканта Барние и, естествено, да

среща на писателите е праз
ник, защото това, което беше шиРяване на сътрудничество

то между нас и "Пламък" от 
София, чийто директор е Ге
орги Константинов.

налучка вкуса 
на димитровградската публика, която остана доволна 
от видяното.

Все пак трябва да отбележим, че пиесата бе игра
на пред полупразен салон поради простата причина, 
че цената на входния билет от 8 динара е доста висока 
за джоба на димитровградчани.

чуто на столичния площад, 
красноречиво говори, че лите
ратурата като изкуство и ней
ните служители са може би Ванче Богоеввременно засегнати и побе-

Ст. н.
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КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО 
ДУХОВНА КУЛТУРА (7) НА ПРАВОСЛАВНАТА

ДА СИ ПРИПОМНИМ

5ЙЕЙЗГ с ВР4НСКИЯ БАЙ-ОНЗИ ВИНАГИ АКТУАЛЕНВЛАДИКА ГОСПОДИН

* Образът на Бай Онзи и днес е жив, а с него и авторът му Методи Петров • Нека да не се 
забравят дадените обещанияКРАИЩЕТО ИЗОБИЛСТВА 

С КРАСИВИ ХРАМОВЕ Едва ли има читател на в-к "Братство”, който изчезнали. Лаконичните текстове към карика- 
да не е следил редовно Бай Онзи”, а не са малко турите се четяха и се разбираха като цял разказ, 
и онези, които си купуваха вестника само заради сатира или фейлетон, 
този образ. Всеки читател на вестника си имаВранскияш ейискои госиодин Пахомий е Първият влаоика 

Вранасаша еиархиякойШо обиколи всички Пра2о2авии храмове 
в Босилеградска и Сурдулишка община. Затова Помолихме го 
сиодин Пахомий да ни ПредсгЪави съаПояниеШо °'
се шах, иамешииии на духовната Православна

Дарбата на Методи Петров като карикатур- 
своя представа за образа на ”Бай Онзи”, но всич- ист не остана незабелязана още приживе. Дълги 
ки са съгласни, че той е човекът, който будно години той редовно сътрудничеше със скопския 
следеше обществения живот у нас и с незлобод- вестник "Остен” и ”Йеж” от Белград, а на ре- 
невните си закачки умееше да разкритикува не- дица международни конкурси за карикатура е 
дъзите на времето, нравите на хората, всеки вид печелил високи награди и признания, 
извращения. Въпреки всичко, той не обиждаше

във

на намиращите 
култура.

- Вашите краища са много 
красиви и изобилствуват с па
метници на православието. За 
съжаление, поради дългого
дишния специфичен начин на 
живеене вярващите ги напус
наха и забравиха. Някои хра
мове са рухнали под тежестта 
на вековете. Почти във всички 
трябва да се работи и работи, 
за да се докарат до що-годе 
прилично състояние. Както за 
всичко, така и за това са необ
ходими хора, а също тъка и ма
териални средства.

- ■;г Като отличен майстор на рисунката, той ще 
хората, не засягаше личното им достойнство, а остане запомнен завинаги с цикъла си "Димит- 
просто шеговито показваше слабостите им, за ровград, който изчезва”. Идеята се родила през 
да ги посъветва, да им покаже с какво са се пролетта на 1959 година. "Разхождайки се по 
отклонили от нормалния ред на нещата. улица "Найден Киров”, старото пазарище прос-

Науката отдавна е установила, че във всеки то ми грабна вниманието. Взех че го нарисувах, 
образ на изкуството, във всеки герой на литера- Продължих да рисувам стари къщи, учрежде- 
турното произведение или във всяка рисунка, е иия, улички и след време излезе цял албум.” 
залегнало по нещичко от самия автор. Сле- Живописецът Методи Петров е още едно до-
дователно "Бай Онзи” не е измислен от худож- казателство за общоизвестната истина, че скро- 
ника Методи Петров герой, а самият той. А мността е отличителен белег на всички велики 
Методи Петров, като човек и художник бе наис- хора. Само малцина от неговите приятели зна- 
тина съзерцателен и едновременно с това и вни- еха желанието му да организира изложба в Со- 
мателен наблюдател. Той долавяше с изостре- фия. Това стана след смъртта му, когато между-

■1 II.

БАЙ ОНЗИ • Урежда: МИЛАДИН НИША В СКИ
• Рисува: МЕТОДИ ПЕТРОВ

МИНАВА А16 м* вочлЕАнага
ТОЧКА н* Ансвипя -

по'
* Селата опустяха, но не е ли 

възможно все пак в обновлени
ето на черквите да се намесят 
общините, местните предприя
тия и преселниците? Какво е Ва
шето сътрудничество с местни
те органи на властта?

- Казано с една дума, нашето 
сътрудничество е добро. За 

съжаление, в тези общини има хора, които не разбират какво 
богатство представлява това за техния край. Стопанството е в 
криза и едва ли може да помогне материално. Радва ни, че 
мнозинството иска да помогне и се ангажира според своите 
възможности.

-Друга/и и друга/»** 
770 ТОЧКАТА „РА 3*0 “ \
РАЗРЕШЕТЕ МИ А*
СИ КАПВАМ АУМАГА 
във исеки 6рои 
на . 1>ра тсгво'

е ' 
в’ЯвО/'

Вранският епископ 
господин Пахомий

№
Бай-Онзи за първи път взе думата на 16 октомври 1960 г.

и, „Златна треска“ в Димитровградско

I Мисля, че е много лошо за Православните народи, ако не 
разбираш, че те трябва да бъдат над национални. Право
славната вяра и черква не трябва да служат на нацията, а 
обратното - нацията трябва да бъде служител на вярата.

* Според Вас, колко от нашите сънародници все още поддържат 
вярата си?

- Не искам да ви тревожа, но вашите сънародници са се 
отдалечили от вярата. През 1992 година аз обикалях Долнолю- 
батското наместничество. В село Извор видяхме най-важната

черква във Вранската еперхия. 
Тогава черквата ни отвори ед
на жена от Босна, омъжена 
там. След година и половина и 
тя замина при дъщеря си в Бо
силеград и сега просто няма 
кой да се грижи за това здание, 
което в момента реставрира
ме. Искам да подчертая и това,

ното си око и пресъздаваше със сигурната си държавните отношения между Югославия и" 
ръка очебиещите, както и едва доловимите ела- България значително се подобриха. За органи- 
бости и недъзи не само на хората, но и на об- зирането на това представяне спомогна всячес- 
ществените явления. Затова бе и разбираемо ки и издателство "Братство”. Освен цариброд- 
защо особено много се опасяваха онези хора, чани, живеещи в София, изложените платна

видяха и много любители на изобразителното 
изкуство в българската столица, както и из-

които заемаха по-високи обществени постове.
Знаейки всичко това, веднъж го попитах 

имал ли е някога неприятности и какви заради вестни изкуствоведи и критици. Откривайки из-
- - ”Бай Онзи”. ложбата на Методи Петров, изкуствоведът от
- Никакви неприятности не съм имал - нито София Димитър Г. Димитров даде следната пре- 

на работата, нито вкъщи. Единственото, което ценка:
ми тежеше, беше това, че се лиших от любез- "Изкуството на Методи Петров далеч над- 
нитс по-рано усмивки на някои мои познати, хвърля локалните рамки и се вписа престижно 
видели недостатъците си чрез моя "Бай Онзи”, в цялостната панорама на съвременното юго- 
Това преди всичко сс отнася за многолюдното славско изкуство. Той надмина локалните рам- 
семейство Овчарови. ки на изкуството, създадено в Димитровград...

- Дават ли читателите на в-к "Братство” ма- Едва ли са необходими дълги н сложни анализи,
тсриал за "работа” на Бай Онзи? за да сс стигне до извода, че Методи Петров е

- Да Аз съм благодарен на читателите не натрупал творчески опит като се е учил от голе-
само заради идеите, които ми предлагат, но и мите образци и се е усъвършенствувал постоян- 
заоаяи това че те ми подсказват за вниманието, но в процеса на работа. През десетилетията на 
с което се следи последната страница на вест- трудния си житейски и творчески път той е но- 
ника. Това ми гонори, чс и "Бай Онзи” е станал сил в себе си упованието от изкуството и любов- 
свособразна трибуна на нашите читатели. та към природата, като ги е събирал заедно в

Ровейки из бележника си, в който бях записал своите творби . 
тези думи па Мето, си спомних и за това как през И тези думи, които Мето не можа да чуе
годините на "желязната завеса” Бай Онзи мре- приживе, ни задължават по-често да се връ- 
минапаше границата "без паспорт”. Един бъл- щаме към сътвореното от Методи Петров. За- 
гзоск"и митничар искаше да ме върне назад само щото.той наистина не заслужава да се нареди 
заради дв™а екземпляра на "Мост”, които бях сред онази група димитровградски художници 
взслТа мои познати в София. Свил вежди, той (брат му Иван Петров, Георги Машев, Соко- 
глела ту списанието, ту мен и накрая ме попита: лов), останали неизследвани и почти забравени 
"Имаш ли "Братство’1? Подавам му вестника, а И нека ми бъде позволено да кажа, че сн 
той казва "Вземи тогава списанията, а ми ос- припомням за Мето Петров и за неговия герой 
та! "Братство” заради "Бай-Онзи". След топа "Бай Онзи”, който за пръв път се усмихна и 
от бз лгалската митница в Калотина официално ужили личните и обществени пороци на стра- 
поискахаРда им изпращаме в-к "Братство”. То- циците на вестник Братство през един октом- 
гавашният директор Тодор Велчев разреши ре- врийски ден 1960 година, и да попитам какво 
ловно да им се изпращат по няколко бройки, и стана с обещанията - дадени след смъртта му, с 
дойно да им се изп| „егопото име да се назове някое дружество, га-
то оезпла гно. ^ ^ ^ итс броеве на „_к Лерия или поне едно сокаче в Димитровград,

запазено от изчезване благодарение на худож
ника.

своя

че вече пет години търсим чо
век от този край, когото да за
пишем да учи Богословие, но 
не можем да намерим такъв. 
Когато един народ не дава слу
жащ на Господа, тогава с този 
народ в духовен смисъл нещо 
не е в ред.

* След посещението на бъл
гарския патриарх Максим и сск- 

Светия синод на БПЦ 
Геласий, Вранската

С благослови на Вранския 
ейиской госиодин Пахомий, 
Вранската ейархия зайочна 
да издава Православно илюст
ровано сйисание йод название 
"Искон". До сега са издадени 
три броя, а главен и отго
ворен редактор на сйисание- 
шо е дякон Ненад Илич.

ретаря на 
господин 
епархия добре сътрудничи с 
Българската православна црък-
ва.

- Не само с Българската - 
ние имаме добро сътрудничс- 

с всички православни___________ __________ ство
цръкви.
ка - ние сме една

ИаРМс!дутя* и нас съществуват много добри отношения

искат да "атриарХчески цели. Слава Богу, слепр но във вранската
господин Максим в нашата страна,
епархия, тези недоразумения изчезнаха. сърбите не

и™»»хх ”,ф.™р
Ваичв Бойков

. Ние

Разгърнем
"Братство” ще видим, че Бай Онзи и неговите 
"осили” са актуални и днес, защото много не
дъзи и п личния, и п обществения живот не са Богдан Николов

влизат в черквите поради 
това, че вече не вярват. о24 ОКТОМВРИ 1997 г.



и жителите на Одоровци и Гуленовди.
Културният дом в Одоровци е построен през 1948-49 

година. Главен майстор бил Века от Кру/гьц, кок/го 
наричали Бърчи Века, понеже бил способен майстор и 
добър организатор на работата, В изг раждането на до
ма помагали младежите, девойките и останалите жите
ли на Одоровци и Гуленовди. През 1949 година започ 

| нало да работи читалището, бил открит магазин, кан 
и цел а ри и, зала за вечеринки и танцови забави. Започ

нали да идват младежи и девойки от останалите села в 
Забърдието на вечеринки, танцови забави и седенки в 
Одоровци, където имало много млад свят. От 1953 до 
1956 година в Одоровци и Гулсновци само денойките 
бяха чак 200 на брой и затова беше весело по ниви и 
ливади, по гори и лояти, по седенки и вечеринки. В 
училищния двор по цял ден се чуваше детска глъчка и 
смях, училищният звънец се огласяваше /го десетина 
пъти на ден - и преди, и след обед. Когато децата тръг- 

сутрин на училище, това беше река от деца, ” 
виря иде’’ от всички сокаци на двете села, а когато се 
направеше хоро на събори или сватбени увеселения, не 
можеше да се размине човек с човек в оная голяма

почнало разселването на хората от нашите села, про- Одороочпни на път за гарата в Цариброд тълпа от народ - с въодушевление разказват Никола
дажбата намаляла н тс тръгнали след другите - пре- Ставрон и други наши събеседници. - През 1952 година
селили се в Димитровград, където продалжилн пропи- митрон (1906), Стоян Димитров (1911), Живко Живков ц Забърдието започна да идва "подвижното кино”, а 
водството. Ковачи били Гоца Вощсров и Йонни цн- (1914), Васил Живков (1915), Иван Ангелов (1921), Бо- още п ' 1д45 ГОДИ|(а имахме радиотранзистор "Кос-
ганчето,налбатин-Жика Вещсрощкожухарибшш Гьс- рнноП Димитров (1912), Георги Инвпов (1921), Нацко м .. КНЙТО свирсшс „ кооперациите на двете села, 
ро Станин и Маноилче Гьорни, илетвчкп, която нмалв Иванов (1914), Иван Иванов (1918), Никола Иванов к;г,,(а-|' събеседниците НИ,
и плетачка машина, била Тинка Лалина; сукнари били (192.1), Аврам Игов (1918), 11ппсл Игоп (1914), Сретен ‘ Ц Одоровци имало два духови оркестъра. Пз.рвият и 
Рангел Моншнн. Рангел Гулиин и Ми га Петров. Извее г- Игов (1919), Гсрго Киров (1914), Тодор Каменов (1921), „ай_,,реч\тият бил този на флигориниста Йордан Тап
ии ловджии в солото били Ненча Петров, Срета Петров, Петко Мвнов(1915), 13орисМиков(1920), Мицко Митов чс|, и 11сго спипали Манол (тъпанджия), Славча (баса- 
Стоян Костов, Петко Тошев, Живко Петров и др„ а (1925),ТодорМитов. (1919) Димитрийе Николич (1921), драга (флигорниег) и Тодор (рамски бас), Вто-
най-добрият сред тях бил Санда Лалин. който един ден Аспарух Нейчев (1924) Пеп.р Нейчев (1917), Тодор ' ' бил;', на кларинстиста Димитър Димитраш-
се върнал от лов е вързана жива лисица. Нейчев (1914), 1роян Нейчев (1927), Димитър Петров а „еЙНИ членове били: Бориско (флигорниег), Нац-

ко (басаджия), Любен (флигорниег) и Тодор (тъпан
джия). Двата духови оркестри имали повече инстру
менти, отколкото музиканти, така че често пъти прав-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ОДОРОВЦИ
(ВИСОЧКИ)

(Продължение от миналия брой)
В Одоровци имало и занаятчии. Частна шивашка Щ 

работилница имал Йордан Ганин, където работили и 1 
Санда Лалин и Васил Нейков, а крояшкия занаят учили |
момчетата Никола, Мила, Мия и други. Условие за ра
бота в този работилница било всеки да има своя шевна 
машина. В тази работилница имало десетина младежи- % • 
ученици и се намирала в Мисиното - разказва Никола 
Ставров, който тогава бил ученик.

Лнмонаджийска работилница в Одоровци притежа
вали братята Тодор и Сокол Маринковн, които имали 
своя машина за правене сода-вода и лимонада, с която 
снабдявали хората от; селата в Забърдието. Когато за-

из-ваха

Одоровчани имат и хлебопекарница, собственост на (1918), Сретен Петров(1921),ДойчаПетров(1923),Кос- 
Веселин Димов, който учил хлебопекарския занаят при та Петров (1917), Александър Станоев (1917), Васил 
Добрица Васоп в Пирот. Той снабдява с хляб както Стаменов (1921), Борис Станков (1918), Герго Станков 
своите съселяни, така и хората от останалите села в (1914), Павел Станулов (1925), Йордан Станков (1920), 
Забърдието. както и някои фирми в Димитровгад.

Бировин в селото бил чичо Лада. Одоровчани имали Станков (1918), ДимитърТашков (1916), Димитър Джу- 
поляк - пазач на полето, пъдар и пожарникар, когато нов (1916). В НОБ са загинали: Герман Асенов Димит- 
зрее житото и др. ров, роден 1916, загинал 1945 г. в Плетсрница, Хърват-

През 1939 година от полите на Видлич през Одоров- ско; Димитър Спасенов Митов, роден 1920, починал от 
ското поле, по неговата западна ивица, е изкопан ров - тифус 1945 г. в Битоля; Славча Дснков Савов, роден 
окоп - и иззидан дувар, който трябвало да помогне на 1920, в борбата се разболял и починал 1946 г. в родното

ели и трета музика и успешно развеселявали хората, а 
прегрупировки правили и с групите от другите села в 
Забърдието, като особено помагали на Перча от Пър- 
топопинци, Кола от Радсйна и групата на братята Злат- 
кови от Мъзгош. За разлика от другите села, в Одо
ровци е имало и музиканти-акордеонисти, каквито бяха 
Пера Танчин, Мита Танчин, Ангел циганчето, Симеон

югославската кралска войска да отблъсне нападението си село; Баса Митов Манов, роден 1888, загинал край Алексов и Коца Горянов, който живее и работи в Гер- 
на германците. На 8 април 1941 година първите сраже- родното си село в Априлската война 1941 год. През мания’но в БелгРаД запвсал гРамофонна плоча с народ- 

Забърдието между германците и бившата юго- септември 1944 година в селото бил формиран местен „и хора от нашия кРай- Наи-добри песнопойки били 
славска войска бшш в Одоровското поле. Имало много народноосвободителен отбор, а за председател бил из- Белчините момичета, баба Дарка, Нада,Тодорка, а баба 
убити ц ранени от двете страни. Участници в народноос- бран Иван Панайотов от Височки Одоровци. За секре- ^ота н деда Така от Гуленовди наи-добре пеели стари 
вободителната борба от село Височки Одоровци са: тар на Общинския народноосвободителен отбор бил ”?Р°ДНИ песни и особено добре изпълнявали песента 
Власаки Алексов (роден 1919 год.), Иван Ангелов избран Алекса Станков, земеделец от селото. Възпо- Марко коси траву детелину - разказаха ни съпрузите 
(1918), Траян Андреев (1925), Герго Георгиев (1915), менателиата плоча на загиналите в НОБ одоровчани и Малина и Никола Ставрови.
Витомир Гошев (1924), Тодор Геров (1910), Драголюб гуленовчани се намира на сградата на Културния дом и " едва "
Делчев (1923), Никола Димитров (1917), Димитър Ди- е поставена на 7 юли 1956 година от Съюза на бойците

Сретен Стаменов (1921), Славча Славов (1921), Борис

ния в

Цветанка Андреева

я от Държавната хипотекарна банка, ангажирал за главен 
счетоводител г-н Йосип Ранчич от Пирот. Изписали съоръ
жения заИСТОРИЯТА НА 

СЕМЕЙСТВО 

ЦАРИБРОДСКИ

Ш:- Б

Ш бъдещата централа. Поръчали от Унгария Мар
ков дизелов двигател ”ГАНЦ". чиято мощност ~---- -
статъчна да работят и мелницата, и централата. Динамо- 
машината пък имала мощност 50 киловата. Отначало то
кът бил пуснат само за осветление на главната улица чрез 
100 поставени стълбове, а после електическият ток бил

оила до-

щ .1Ь\ШШШ: ш отведен и до останалите улици и къщите. Във всяка къща 
ималиШ ш електромери, братята Царибродски обхождали къ
щите и записвали похарчените киловати. Дълговете и ли
хвите към Хнпотекарната банка братя Царибродски успели 
да погасят едва около 1938 г. През време на войната 1941- 
1945 поради недостиг на нафта дизеловият

да работи. Братя Царибродски доставяли електри- 
града, като приспособили двигателя на дърва за 

отопление. В трудните военни години фирмата обезпеча
вала само бедна прехрана на многото си собственици. След 
войната новата власт слага

■НМШ!
иХ^Жесто търся стари албуми със снимки и документи. И 

' С-намирам лесно много от тях. Потомците ги тачат 
грижливо и кътат в остарели чекмеджета и пликове, 
побелели и изтънели през изминалите десетилетия. Така 
открихме една снимка, за която в семейство Царибродски 
се знае, че е от 1890 година. На нея е Екатерина Цариброд- ^ 
ска, когато е била на осемнадесет години. Снимката е ^ 
направена в Пирот по повод на някакъв празник.

В българската история се знае, че хората от селото 
Батак, близо Пазарджик, са изклани от турците през 1876
година. Събитието се знае като "баташкото клане”.-------
е било изклано населението на цялото село. Турците 
пелили църквата и населението като отмъщение за участи
ето им в Априлското въстание. Над 3000 селяни, 
деца били изклани и само няколко от тях успели да се спасят 
от тази

5 А

■ЛГЩ
1Ш

двигател не
*■>) можал 

чество заУж
■ | 

V-;

ръка на тяхното имущество, 
изцяло го конфискува и превръща в обществено предприя
тие. Преди това братята Царибродски били провъзгласени 
за държавни неприятели и саботьори, осъдени са на затвор 
по на няколко години, а семействата им останали буквално 
без препитание. През 1947 година по силата на аграрната 
реформа нивите, имотите и горите на семейството били 
национализирани. Семействата се превръщат в истински 
бедняци. Най-старият, Георги, умира през 1936 година. Ос
таналите трима братя в знак на почит към починалия по- 
стар брат повдигат уникален паметник: поставят към гро
бището десетина електрически стълбове и над гроба му 
светва електическа крушка. Високо, по средата на гро
бищния хълм, дълги години мъждукаше електрическа 
светлина и се бореше в тъмните нощи със звездите и луната.

Везната на правдата не беше справедлива към семей
ството Царибродски. "Всичко ни е взето. Имаме днес 24 
братя , които безплатно са получили нашето имущество 

и го владеят. В последното време даже го продават, повди
гат къщи за синове, внуци и правнуци..." - казва ннж. Ста
мен Царибродски, един от потомците на Йордан Цариброд-

__
Снимката е от 1890 г. Екатарина Царибродска, втората 

право отляво

ЯЕЯ,защото
изпе-

жени и Йордан чиято съпруга Екатерина е била от Пирот. Йордс... 
Царибродски починал през 1932 година в София. Започ-

ан
страшна участ. Между тях било едно четириго- „„

дишно момиче - Екатерина. Роднини я укрили и спасили ,,^?!!.РаЗШИрЯВаТ мелннцата на реката. И днес все още е 
след което я довели в София. Оттам я взело едно пиротско Зена СДНа в11сочка КЪ1Ча зад корпуса на мелницата, 
семейство и момичето заживяло в Пирот. Като станала на „™РВ В°Ве,.Че °ТлТ° годи"“’ която е приютявала многодет- 
осемнадесет години, тя се омъжила за Йордан Цариброд- меиств° Йордан и Екатерина Царибродски. Родили
ски, преселили се в Цариброд и създали многолюдно семеп- Тодор „ М^Гйка^иГикГГи^^^ГнГе^^Ти от

Името Царибродски за пръв път е споменато и запи- “ ж“велн
сано в книгата на град Пирот от 1836 година. Книгата се Л*® ЖИВИ потомци’ ЕДната, Марийка, висока,
казва "Край наше Нишаве" и в нея се описва Хаджинешо- Т|,0й'к-1Т1 пп м^^!'НКа’пК"аееШе самотно " беДНО в пос- 
вото въстание срещу турците. В книгата по-точно се казва, цата. В града ни живееха трима братя
че в бунта е участвал и Стамен Царибродли. В същата *ВР » ”а МГТ °Т КОИТ° ‘ ГеоР™ ' не беше
година гражданите от Пирот са писали петиция-декларация своя интотВяитт'^ пътуваше и търгуваше. Имаше 
и я представили пред Охридската митрополия, в която се „ р ,,,, д Лъвов мост в София и се занимаваше
оплаквали от поведението на турците. Между подписаните п|, н воденични кзмъни от Тръстеник. Той като 
в това писмо е бил и Стамен Царибродли, с пояснение, че е йппгпи пП°ма1ашс в начинанията на своя баща
земеделски стопанин от Цариброд. Презимето е направено мелВИ1пт-| ,Р РазшиРяването и подобряването на 
по подобие на турските презимена от това време. Та този „ената от ойшинчтч ЛР°-т хидРоцентРала ВГ^РХУ откУ- 
Стамен Царибродски е имал и брат Георги-Гого. Гого бил Мрптпт и?п, к ‘Д . Това станало от 1925 година, 
също изтъкнат гражданин на Цариброд и неговите тленни „7? РИ Родски а разширена, постройката е
останки като на прочут гражданин, били пограбани в Рил- а,,пт|Р „ замислената бъдеща хидроцентрала. Дядо
ския манастир. Особено забележително явление в семейст- ^ 1171 от 0 шината право да вземе ’ вада” от
вото Царибродски е това, че имената на предците не се ТрУД били напРавени каналът и бентът на
забравят и се подновяват във всяко ново поколение - Ста- Л ц да не зависятот нивото и количеството вода от 
мен, Георги, Йордан, Елена, Екатерина. Вече 200 години На долния етаж на мелницата имало четири во-

Дядо Гого е купил мелница в Цариброд от някакъв *®""™и камъка-а на гоРния етаж сита, които подобрявали 
турчин. В Цариброд през 1860 година се родил неговият син През

и починали

Днес живеят много потомци на братя Царибродски.
Катерина, Елена, Георги, Стамен, Йордан... носят имената 

на своите предци. Има ги в България, Сърбия. Македония. 
Франция, Хърватско, Щатите. Всички те са започнали от 
нулата и живеят с чувство на унижение. Съжаляват, че 
имотът им днес принадлежи на частници, че централата е 
превърната в гараж за рециклаж на вторични суровини, 

анала е гараж за аварийни коли и за отглеждане на жи
вотни.

Напредничавите начинания на Братя Цариброд 
лугата им градът да има 70 години 
зачетени. Това не е справедливо.

ски, зас- 
електричество не са

Лилия Нейкова

®> 24 ОКТОМВРИ 1997 г. ШшШв



ДИМИТРОВГРАД този период. Той включва изкопните работи 
строежа на залата за стрелба и малката зала с 
площ 1500 м2. Завършаването на този етап от 
строителството предполага и поставянето на 
първата бетонна плоча.

Междувременно от "Прогрес” - строителна
та фирма от Пирот, която строи залата - е потър
сено да предложи условия за по-нататъшното 

~ . - строителство. Следващият етап включва бетон-
ще когато бе изготвен проектът за строеж на но-арматурните, зидарските и изолационни ра- 

спортна зала в Димитровград и бе прието решение за боти, т.е. всичко до покрива, който ще се поставя 
не 1ното изграждане, мненията бяха твърде проти- допълнително. Отборът за строежа на залата ще 
воречиви - някои казваха, че изобщо не ни е нужна разгледа до края на този месец предложената 
(такава) спортна зала, че тя никога няма да мърдне динамика за продължаване на строежа и в 
по-високо от основите. Други казваха, че ако строи- съответствие с паричните възможности за 1998 
телството започне, все ще се намери начин да бъде 
завършено, но може би времето за такъв обект не е

МЛАДИ ТАЛАНТИ - МИХАЙЛО ЙОЙИЧ Приключва първият етап 
от строителството на 

спортната залаЗабележителен 

футболист и
хороигрец

За разлика от мнозина свои връстници, четвълтоклас-

Самодейно културно-художествено 
рамките на Центъра за култура.

година ще уговори втория строителен етап.
Що се отнася до средствата, необходими за 

най-подходящото. Само тези, които конкретно отго- първия етап, според Геров съответното минис- 
воряха за строежа, си траеха. И работеха. терство и Общинската скупщина ще подсигурят

И ето, че към средата на ноември трябва да при- достатъчно средства за цялостното финансово 
ключи първият етап от строежа, който, както из- "покриване” на първия етап от строителството 
тъква Зоран Геров, председател на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина, е бил договорен за

на залата.
А. Т.

дружество, което е в

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ГРУПА НИШ

Иванович.
В следващия кръг "Балкански” гостува на "Яст- 

ребац” от Ниш.
* Кога и как се ориентира щ

- Най-напред, преди десет Щ 
години, започнах с футбола, а 
с хора се занимавам по-актив
но отпреди шест. И едното, и 
другото стана случайно. Сетне 
увлечението се засилваше, та- 
ка че любовта и упоритостта | 
ми осигуриха добро място в ту- 1 
кашния футбол и фолклор - I 
казва Михайло. ц

към топката и хорото”?

” БАЛКАНСКИ” - ” РАДНИК” 1:0 ” ЕРМА” - ”ЖЕЛЮША” 4:1 (3:0)
Димитровград 18 октомври ш.г. Спортен иен- Суково, 18 октомври т.г. Стадион на ”Ерма”, 

тър ”Парк”, зрители над 1000. Съдил: Сита Пик- Съдия: Миодраг Тричкович от Пирот, добър, 
олич от Ниш - 8. Гголмайстор: Мики Пейчев в 88 
минута. Жълти картони: Крумов и П. Костов от 
”Балкански”, Димишриевич и Тоишчош "Радник".

Ж'*
В рамките на VIII кръг от първенството в Пирот- 

ска окръжна дивизия футболистите на "Желюша” 
загубиха в Суково важен мач. Футболистите на 

Балкански : Живкович 7, Васов 7.5 (П. Костов ”Ерма" играха по-добре през целия мач и заслужено 
7),М. Стоянов7.5, Димитров 7,Крумов7.5,М. Пейчев победиха желюшани.
8, С. Стоянов 7.5, Л. Веселинов 7.5, Е. Иванов 7.5 в IX кръг "Желюша” играе в Димитровград 
(Митов 7), Станков 7, П. Георгиев 7 (В. Веселинов 7). срещу отбора на "Танаско Раич” от Пирот.

”Радник”: Н. Иванович 7, И. Петрович 6, Ран- 
джелович 6 (Маркович 6), Димитриевич 7, Л. Пет- • АЛПИНИЗЪМ 
рович 7, С. Иванович 6, Тошич 6, Маркович 6 (Йоцич 
6), Маравич 6, Радованович 7, Салиевич 6. Играч на 
мача: Мики Пейчев - 8.

{л : '1
V \

* Сега си в първата единаде- 
сеторка на футболистите и в пъ
рвия танцов състав на дружест
вото.

АЛПИНИСТИ ОТ БЕЛГРАД 
ПРЕБИВАВАХА В ДИМИТРОВГРАДСКО

ВШШШШ :===5=;) V у тя пека Ерма. Белградските алпинисти бяха настанени
когато^рителите^ече^апочнах^д^н^пускат^та' " -ниския •Требен”, -йто след д^гопод 
диона, убедени, че мачът ще завърши без голове, ишна пауза отново работи.През.двата почп«* яи~ 
дойде голяма радост за домакините. В 88 мината Лю- алпинистите от Победа осъществиха няколко кла- 
бо ВеселиновРвърна една топка назад, която беше ‘"лески изкачвания, посетиха пещерата Ветрена 
посрещната от М. Пейчев и той от 20 метра със силен ДУпка " Погановски манастир, 
удар улучи долния десен ъгъл на вратата на

- Да. Непрекъснато се ста
ря да оправдая доверието на 
ръководствата - като напада
тел по-често да вкарвам топ
ката в мрежата на противника 
и възможно по-добре да усвоя 
тънкостите на народните тан
ци. Удовлетворен съм, когато 
всички футболисти заиграят 
като съгласуван оркестър и 
когато всички в хорото става
ме една душа.

* Футболният клуб ” Младо
ст" често няма достатъчно сред
ства дори и за основни потреб
ности и съоръжения. Как въз
приемаш това като футболист?

- Съжалявам, че е така, още

Михайло Йойич

фолклорни състави. Само по 
този начин културите могат да 
се тачат, взаимно да си въз
действат, и да обогатяват съв
местния ни живот.

* Тренировките, мачовете и 
представленията отнемат голя
ма част от свободното ти време. 
Отразява ли се това върху ус
пеха ти в училище?

- Имам време за всичко, 
даже се чувствам по-добре, ко
гато съм напълно ангажиран. 
В училището постигам много 
добри успехи и съм доволен от 
това.

Д. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕ ЗА "МЛАДОСТ”
"Младост” (Босилеград) :”Алакиице” (Алак1ище) грешка може да е решаваща за крайния изход на 

(0:1) мача. Тъкмо това се случи и в дербито Младост -
"Алакинце”. Малко преди съдията да отбележи края 
на първото полувреме, топката попадна в краката на 
централния нападател на гостите Б. Станкович, кон
то изненада вратаря на босилеградчани П. Гашевич.

След мача група запалянковци нападнаха съдията 
Б. Пешич, при което бяха подпомогнати и от няколко 
футболисти. Инцидентът щеше да бъде по-голям, 
ако не бяха се на

В неделя, при приятно и подходящо за игра време, "Младост”: П. Гашевич, Й. Глигоров. И. Васил- 
на игрището "Пескара" край Драговищица пре- Ков, Н. Йойич, Б. Воинович, Г. Глигоров, В. Гли- 
мериха силите си двата първокласирани отбора в горов, В. Манасиев, М. Йойич, Л. Дннов и С. Стойков. 
МФД Враня - "Младост” и ''Алакинце” . Победиха ” Алакинце” :М. Лазаревич,С. Трайкович, М. Ни-
гостите с 1:0. Гола отбеляза Бобан Станкович в колич, П. Кръстнч, Р. Радойчнч, И. Савич, А. Ристич, 
последната минута на първото полувреме. Това е В. Станисавльевич, Б. Станкович, И. Стайкович и Б. 
първо поражение за босилеградския отбор в първен- Николич.
ството и сега начело на таблицата са: ''Младост . В седмня кръг босилеградският отбор ще гостува 
"Алакинце” и "Раднички” от Враня с по 15 точки. На футболния отбор "Синджелич от Левосое. 

Старо правило във футбола е: всички футбол- 
могат да сгрешат, но не и вратарят. Всяка негова

Босилеград, 19 октомври 1997 год. Игрище 
"Пескара” край Драговищица, зрйшели - около 200 
души. Гголмайстор: Бобан Станкович в 45 минути. 
Съдия: Б<огосии Пешич от Враня. Жълти карииоошV 
Йордан Глигоров и Любомир Динов от ”Младост ” 
и Ившш Савич, Владимир Сшинисавлевич и Бобан 
Николич ом ”Алакиние”.

повече, че това се отразява въ
рху цялостната дейност на 
клуба. Когато става дума за па- 

в това отношение за

* Съществува мнение, че в 
Босилеградска община има деца 
и юноши, надарени с талант за 
спорт, фолклор, живопис, муз
ика, артистичност..., но няма кой 
даги’Готкрие” и те изчезват зав
инаги, 
твоите връстници?

- В Босилеградско има 
много талантливи деца и юно
ши, следователно и сред моите 
връстници. Но едно е да имаш 
талант, а съвсем друго е как и 
дали той ще се развива, дали 
ще се използва. Много талан
тливи деца и юноши остават 
незабелязани, защото няма 
специалисти, които да ги отк
рият, насърчават и да им оказ
ват помощ. Това е ужасно! Ми
сля, че компетентните ръко
водители трябва да предприе
мат такива мерки, че занапред 
нашата община да не бъде на 
опашката в областта на спорта

рите,
"Младост” и за спортуването в 
общината изобщо трябва да се 
предприемат спешни мерки. 
Футболното игрище не отго- 

изискванията, а Боси-

меенли полицаите.

Има ли таланти сред

варя на
леград трябва да има и спортен 
център. Това е едно от ус
ловията не само за минаването 
на "Младост” в по-силна ди
визия, но и спортът изобщо да 
получи по-значително място.

м. я.

исти
На 8 ноември 1997 г. се навъ
ршва ЕДНА ГОДИНА от смърт
та на нашата обичана съпруга,

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИ
НА от смъртта на нашия мил и 
незабравим съпруг, баща и дя-

* Как попадна в първия таи- 
състав иа СКХД?

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 октомври <
ДЕВЕТ ГОДИНИ 
нашата непрожолима

цов се навършават 
от смъртта на сестра, леля и бабаДОиг-- Случайно започнах да 

рая танци, но не е случайност 
ми в сегашния тан-участието 

цов състав. С упорит труд ов
ладях всички народни хора от 
Босилеградско, повечето сръ
бски хора, както и хора на ос
таналите народи и народности 

Югославия. Не се щадя и да- 
свой принос толкова, ко- 

нозволяват възмо-

и културата.
* Кой е ” виновен” 

успех, кой откри твоя
- Във футбола много ми по- 

по-възрастният ми брат

в
за твоя 

талант?
вам
лкото ми 
жностите.

* Има ли трудности? СЛОБОДАН ПЕТРОВ - 
ДАННА БЕРБЕРИН 
от Димитровград

Времето неумолимо минава, 
но тъгата никога не ще изчезне 
от нашите сърца.
В събота, на 25 октомври 1997

могна
Ненад, който също играе в пъ
рвата сдинадесеторка на Мл
адост”. За фолклора съм за
дължен много на Сашо Ра- 
дованов, ръководител па фол
клорната секция към Центъра 
на културата. Всичко остана- 

дължи на моя упорит

СТАНКА НАКЕВА 
от БосилеградВАСИЛКА МАНЧЕВА 

от село РадеИна
Тъжни са дните без теб. Благо
дарим ти за обичта, добрината 
и човеколюбието, които 
щедро раздаваше на всички. 
Поклон пред светлата ти па-

Съпруг Кирил, семейства Ма- 
Джорджевичи и Ранге-

заночват то-- Трудностите 
гава, когато танцовият ни със
тав няма средства да пътува, за 

представи пред любите
лите на фолклора във вътре- 

Считам, че трябва 
по-често и повече да предста- 

разлространяваме фол- 
богатство на Бо- 

В Босилеград

С любов и тъга ще пазим спо
мена за нейната скромност и 
доброта.
Каним всички роднини и при
ятели на 8 ноември 1997 годи
на да посетят вечния й дом в 

градските гробища, 
ините най-мили

да се
година, в 10 часа ще посетим 
гроба му в димитровградските 
гробища и ще положи^ цветя.

ОПЕЧЕЛЕНИ СЕМЕЙСТВА: 
Петрови и Георгиеви

шността.
босилег 

ОТ Н01ло се 
труд.

вяме и 
клорното 
силеградско. 
трябва по-често да гостуват

нчеви,
лови

в. Божилов
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сатиРа * забава

БОГДАН
НИКОЛОВе^кш

щтг-т
ЗАКУСКАТ И6А4(Ч0, и ти 

щеше дл учиш. 
■ПА МАЙЧИН <^ик, 

А<о Беше роМЧе 
■цо понеже си 
вялплрче.. 'л

Йедно време на село се съвне ч шше се начучульимо и про- 
търкамо очи, веда че рече:" Аиде сви им кладеиаирт да си тмийсте 
очите, па се върчаитс да закусимо и да се вачамо на работу1.“ А 
Цоще вечерту он Не казал кой куде дтпюка че иде и кво че работи. 
Текова време беше: кво одреже най-старият - това беше закон.

Н, я знам: врем е) (ата се меняваю, старите си иду, дооде млади, 
а с ньи и другьи обичани. Ама тия обичай със закускуту що йе съга 
завладеял ич ми не иде у /лаву. А еве защо:

11ойдо онядьн у град и реко си: имам млого работу, че идем да 
у Р.лектричното, че свърнем до А/шъчиото у обиуи- 

нуту, еве иде кран годни, па да видим колко съм йоще дължан, че се 
отбнйем до Социялното, а може, ако ми стигне време, да нава>рнем 
и у 1'умаруту. /уж да нараним стокуту и да се пооблечем малко за 
у град, слънце одрипн два-три остгта и я се запути редом.

Не знам точно у колко съм стигал у Електричното, ама кига 
отвори врата, народ да се помори. Зачуди се:

- Кво йе нагърнул тия народ толкова?
- Дл платимо токат! - рече йедпа жена.
- Па защо не плач ат е?
- Службеииците излезли на доручък...
- Па дома несу ли закусили?
- Може и да су закусили, ама съга им йе законскъият доручък - 

имаю право на половин час за доручък.
- И че дойду ли после уюловин час?
- Бре дедо, куде ти живейеш? Законскьи йе половин час, а кига 

че се върну, това никои ш’ знайе. Чекагу тука и кюти1.
- Пека се они държу за конскъи, а я че идем на друго место, 

имам йоще работе, па уюсле че се върнем! - реко я и иълезо.
Стидзам у Общинуту, у лазим у ходникат и тразким вратата 

на Аанъчното, а пред ньи се струпал сума народ.
- Кво йе, да не деле нещо?
- Ма йок, излезли су на доручък1. - одговара ми йедън мустаклия.
- Къ6 доручък? Асма несу
- Кой знайе'. СЪГА ИМ ЙЕ ЗАКОНСКЪИЯТ.
- И ка че се върну? - пак шапуйем.
- Йедън Гоаюд зноуус: за половин, а може и след йедън час, а 

може и повечко...
- Кико тека, нали йе законскьи, а он йе уюловин час?
- От ония ли свет доодиш, дедо? Па зависи коя службсничка 

кига йе излезли. Еве, е от оная врата талсън излезоше, а кига че се 
върну - не знам, чекай упука - и кюти!

- Защо уга да кютим ?
- Тука се кюти, дедо, не а/ на бувлякат. Ако сви орате, знайеги 

ли кикъв калабалък че се дигне?! А у нскойе собе се и работи...
- У койе? - пюпуйем.
- Е, това и Гоаюд. не знайе1.
Стану некой заман, я немал< търпенгше да ссдил<, па реши че 

идем у Социялното. Там, на тротоарат се мубаю два-три упрошиг 
супарци и чекаю.

- На доручък ли?
- Може и да йе на доручък, а.ма
- Па одека че знагюмо?

)
//)•. в

/•

плауушм уууокат

Чу/

т.
&

_
7//. /-ух;

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ </иос/(л. ?5<53 <ъе»ел\Ч&Ж(л&

въшля Лошо гласували
Пойду четиресе и некою годин Йордан 

Марков-Бая и Асен цреварат с влак из Цариброд 
за Софию по некою работу. Ка на гарата, у влакат 
не можеш иглу да пущиш, пълно све ко у яйце. Ка 
видел това Асен предложи на Йордана да се върну 
и да отпутую другьи дън. Йок, Йордан нече ни да 
чуе, човек му заказал у Софию, мора да се виде.

- Йордане, ти луд ли си, видиш ли кво йе у 
влакат, ни вратата се не мож затворе, нема 
улазенье.

- Асене, ти стой тува, я че се качим па кво буде. 
Само да се дованем до коридорат...

Пробута се некьико Йордан с триста зора, 
у коридорат на вагонат, едва некьико 

отвори йедно купе, стане на вратата, нищо не 
орати, и почне полъка да се чеша под мишкье. 
Нема, нема, па од време на време кобаягьи вади 
нещо од поди мишкугу и тепа с нокти между два 
палца.

Тия из купето полъка почели йедън по йедън 
да излазе ка видели ”въшлю”.

- Йела Асене, йела, окне 
на влакат, улази, има место ако очеш и да 
полегнемо до Софию.

Оплаква се един ”шешелюшанин” (пардон, 
желюшанин!) тези дни:

- Всички села нещо правят, общината им по
мага, а ние няколко пъти търсим помощ и нищо. 
Каква е тая работа?

Сами са си виновни - ”ка не знаю ко да гл асаю”!

закусили?ли

Как е било 

възможно?
стане В залата на Основното училище в Димитровг

рад в определени дни полицията провежда 
различни физкултурни дейности. Преди няколко 
дни, когато те бяха в залата, на един ученик са 
откраднати 400 динара, които събрал от друга
рите си за ученическата кухня.

Как са откраднати толкова пари, когато в сгра
дата е имало и полицаи?

Ами полицаите са били на ”рекреация”, а не на 
работа!

може и да йе за Пирот...Йордан кроз пенджер
- Че чекамо - ууа че видимо, ако не дойде за йедън или два часа 

- за Пирот йе...
Мене ми се стъбни пред очи. Наопакъл ли съм се дигъл сабале, 

та не могу ни йедну работу да завършим? Я не съм научил да 
висим пред затворена врата кико конь пред празни ясли, ууа си 
реко: че идем до Синдикаупат да уштуйем киква йе 
закуска, колко упрайе и знайе ли се кига йе.

Очеш, ама удари и упа.м на 
бравуту, учини ми се

А. Т.Момчило Андреевич

^ АСЕН тая з ако нека
ЙЕСЗ Знае...лТИк зазпборена врата. Кига се вати за 

дека вътре има некой. Почука - никой не 
отговара. Постои малко, пак ми сс учини - има вътре некой. Пак 
почука - пак сс све смири.

- Не чукай, дедо - рече йедън момчурляк. - На доручък су!
- Ама учини ми се има некой...
- Може. и да има, ама 

йедно нема никой!

зн^е ~
УА УЛЧЧНОТО Г/ЛЛТНО?,

/
-Знам, КОГА - съга им йе законскъият доручък - и све

- Тека ли?
- Тека!
Ваупи ме яд, върну се дома и реко на бабуту: " Бабо дай бел лис 

ретию, да напишем нещо!". Она ми даде, а я набързиму криво-лево
'съиТзАКОНСКЬИГ г°всда''' ме Узнсмиравайте, на доручък 

Па щом сви се държу за конскъи, вала могу

/
I

и я.
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