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БАЛКАНСКА
СРЕЩА
ревният гръцки град
Ираклион на остров
Крит се готви на 3 и 4
ноември да бъде домакин
на държавните или прави
телствени ръководители от
балканските страни. Макар
че тази среща няма да има
специален дневен ред, до
макинът, гръцкият премиер
Костас Симитис, очаква да
се разговаря по три основни
теми: добросъседските от
ношения, сигурността и съ
трудничеството в региона и
развитието на взаимните
връзки, преди всичко в об
ластта на инфраструктура
та, телекомуникациите и
транспорта, както и иконо
мическата обстановка в
света.
Това, че няма да има
предварително
уточнен
официалне дневен ред, го
вори за желанието на до
макините да предложат
възможности да се разго
воря по всички въпроси, ко
ито представляват интерес
за лидерите на всички бал
кански страни. По такъв на
чин тябва да се стигне до
уточняването на една обща
рамка за развитието на от
ношенията между държави
те от този регион и използ
ването на всички ресурси за
ускорено стопанско разви
тие.
Важен дипломатически
елемент на Критската сре
ща несъмнено ще бъде и за
връщането на СР Югосла
вия в системата на между
народната общност, както и
първата официална среща
на гръцкия премиер Костас
Симитис с македонския
президент Киро Глигоров.
В навечерие на срещата
гръцките медии оповестя
ват участието на Югосла
вия, Румъния, България,
Македония, Албания, Тур
ция и Гърция, а може би и
на делегация от Босна и
Херцеговина. В разговор с
гръцкия посланик в Сара
ево Прокопиос Манзуранис,
представители на лравителството на Република
Сръбска са изразили жела
ние на срещата в Ираклион
делегацията на БиХ да се
предвожда от президента в
Президенството на БиХ от
Република Сръбска Момчило Краишник.
Отказвайки се от строго
установен дневен ред, до
макините желаят да остав
ят на ръководителите и
членовете на делегациите
достатъчно време и за йе
формални срещи, на които
чрез съчетаване на полез
ното и приятното несъмнено
ще бъдат свършени и важни
политически работи.
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РЕШЕНИЕ НА ГО НА СПС

МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ

По предложение на предсе
дателя на СПС Слободан Мило
шевич, Главният отбор на СПС
единодушно реши кандидат на
СПС на предстоящите президентски избори в Сърбия, които са
насрочени за 7 декември, да бъде
членът на ГО на СПС и съюзен
министър на външните работи
Милан Милутинович. През теж
кия за нашия народ и за държа
вата период Милан Милутиновнч е изпълнявал редица най-отговорни функции в Сърбия и
Югославия, на които е проявил
висока отговорност към жизне
новажните интереси на нашата
страна и всички граждани - се
посочва в съобщение на Главния
отбор на СПС.
Главният отбор на СПС
уточни и листата от 110 депутата
в Народната скупщина на Репуб
лика Сърбия, избрани на общата
листа "Социалистическа партия
на Сърбия, Югославска левица,
Нова демокрация - Слободан
Милошевич". Основни крите
рии при уточняване на листата
са били общественият и профе
сионален авторитет и престиДепутати в Народната
скупщина на Република
Сърбия от общата листа
”СПС, ЮЛ, НД - Слободан
Милошевич” в избирател
ната колегия 23 - Ниш са
Драган Николич, д-р Миле
Новакович, м-р Пера Милованович и Йован Джорджевич, а в избирателната коле
гия 26 - Враня: Милан Ник
олич, м-р Милан Стоянович,
Томислав Миленкович, Славолюб Вуйович и м-р Воя
Динич.

БИОГРАФИЧНИ
ДАННИ

Слободан Милошевич и Милан Милутинович
жът, на който се радват народните депутати в обществото като цяло и в своята среда, както и
равномерното застъпване на
всички териториални части в Република Сърбия.
Главният отбор на СПС е
преценил, че най-големият брой
гласове и най-много мандати,
спечелени в Народната скупщина на Република Сърбия отстрана на левия блок има същест-

вено значение за стабилността и
бъдещето на Сърбия и Югославия. Доверието, гласувано от
страна на гражданите, е още едно потвърждение, че нашата
политическа програма и политическите цели са преди всичко патриотични, понеже гарантират
утвърждаването на стабилността, свободата и развитието на
Сърбия и Югославия - се казва в
съобщение на ГО на СПС.

Милан Милутинович е
роден на 19 декември 1942
година в Белград. През Про
теклия йериоде изпълнявал
редииа най-отговорни фун
кции в Сърбия и Югославия.
Бил е деПушат в Обществе
но-Политическия
съвет
към Съюзния Парламент,
републикански секретар за
образование и наука в Сър
бия, два мандата член на
Изпълнителния съвет на
Сърбия и директор на На
родната библиотека в Сър
бия.
Милан Милутинович се
е диПломирал През 1965 го
дина в Юридическия факул
тет в Белград. Бил е Посла
ник в Съюзното министер
ство на външните работи
и югославски Посланик в
Гъриия.
Женен е. СъПругаша му
се казва Олга. Имаш един
син Велко.
Милан
Милутинович
говори английски и френски
език.

ЗАДОВОЛСТВО ОТ КАНДИДАТУРАТА НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ
Югославската левица изразява своето задоволство от това, че за президент на Република
Сърбия СПС предложи Милан Милутинович,
външен министър на Югославия.
Милан Милутинович е известна и влиятелна
личност с богат опит във външната и вътрешна
политика.
Досегашната му успешна работа на високи
и отговорни постове представлява за ЮЛ гаран-

ция за успеха на Милан Милутинович като кандидат-президент на предстоящите избори.
Членовете и организацията на ЮЛ изцяло
подкрепят тази кандидатура и ще участват във
всички дейности във връзка с .предстоящите
избори, уверени, че това е в полза на Република
Сърбия и всички нейни граждани - се казва в
съобщението на Югославската левица.

Върховният съвет на отбраната обсъди военния проекто
бюджет за 1998 година, запозна се със становищата на Съюзното
правителство н уточни задачите на Генералщаба на Югослав
ската войска в тази област.
Съветът обсъди п други въпроси съгласно конституционните
си компетенции.
В работата на заседанието участвуваха президентът на Черна
гора Момир Булатоннч, изпълняващият длъжността президент
на Република Сърбия Драган Томич, съюзният премиер Радое
.... и-, тилния Контич, началникът на Генералщаба на Югославската войска
На 28 октомври в Белград се проведе заседание на В врхо111И1я гс110р;|Л.полковник Момчнло Перншнч и секретарят на Върховсъвет на отбраната, прсдседатслствувано от президеи а па сл
^ съ||ст Ш) отбрш1ата генерал-майор д-р Славолюб Шушич.
Югославия Слободан Милошевич.
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА

ОБСЪДЕН ВОЕННИЯТ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА
1998 ГОДИНА

ИНТЕРВЮ С Г-Н ИВАН СЕДЛАК, МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ, ЗАДЪЛЖЕН ЗА
ЧОВЕШКИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

БЕЗ ДВОЙНИ СТАНДАРТИ ЗА МАЛЦИНСТВАТА
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„ай-младото в Републиканското
правителство - сформирано е в
началото на февруари тази годииа. Въпреки това обаче, Вие
обиколихте всички краища в Републиката, в които живее бългорската народност. Какви са
впечатленията Ви във връзка
осъществяването на правата на
малциис^ото.ии...^ ^

=ЕЗ=

на ™ату'ните и проеаетни и„^ ^урни ■
Р
статуции
“лцинствени
ните |ов1=“к
се осъщестправа
0Рсра1Щитслно пивяват на е/ о сравн
«* Р™» „Сформирането
Р 2
. кото малцинство на
^ши сСик след тона за образованието, таченето на традици-

шеиис Димитровград има голяма
я . „аСкоро ще бъде
отбелязан 130-годишен юбилей
на учебното дело в тази среда,
Димитровградската гимназия се
нарежда сред най-модерните и
съвременно оборудвани средни
училища в страната. Удовлетворява мс и отношението на
местното самоуправление към

но .. на населението, стопанството и самите ученици
Що се касае за „нформирането, също съм доволен. И в топа отношение Димитровградска
община може да бъде образец,
Там именно съществува местна
телевизия н радиостанция. Оз
скоро започна да работи и Радио
Босилеград.
(На стр. 3)

ДВУДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТ
БРАНАТА НА СРЮ В РУМЪНИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Водени са н разговори за по-нататъшното развитие на всестран
ното сътрудничество между двете съседни и приятелски страни
Министърът на отбраната на Югославия занапред ще развиСР Югославия Павле Булатович ват много по-тясно военно съти неговият румънски колега рудничество” - заяви на пресконВнктор Бабюк подписаха на 27 ференцпя румънският министър
октомври в Букурещ нравител- на отбраната Виктор Бабюк.
ствено споразумение за военно Подкрепяйки оптимистичните
сътрудничество между Югосла- си предвиждания, той изтъкна,
вия и Румъния през следващия чеса преодолени "някои проблепетгодишен период. Това спора- ми, конто през последните гозумение е допълнение към Дого- дини затрудняваха междудървора за приятелско сътрудни- жапните отношения”,
чество и добросъседски отноше
Според оценка та на Булатония между двете страни, който вич, подписаното в Букурещ вобеше подписан през май мина- енно споразумение е основа, на
лата година в Белград.
която министерствата на отбраДвудневното посещение на ната на двете страни ще могат да
югославския министър на от- развиват пълноценно сътруднибраната в съседна Румъния за- чество в няколко области: научпочна в понеделник с едночасов но-нзследователска дейност, икразговор между делгациите на ономнческа кооперация в обдвете армии, в рамките на който ластта на специалните производ
ен разменени мнения за обета- ства, размяна на информации и
новката в региона и военните ас- т.н.
пекти на двустранното сътрудВ румънската столица Павле
ничество. Обща е констатация- Булатович води съдържателни
та, че югославско-румънското разговори и с парламентаристи и
военно сътрудничество изоста- други изтъкнати политически
ва зад политнческо-икономиче- фактори в Румъния по актуалските отношения между двете ните въпроси на всестранното
страни и затова се налага да се сътрудничество между двете съ
повиши равнището му.
седни и приятелски страни.
’*Уверен съм. че Румъния и

НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПАНАИР В ЮЖНА АФРИКА И АФРИ
КАНСКИЯ КОНТИНЕНТ

ЮГОСЛАВИЯ УЧАСТВА
ЗА ПЪРВИ ПЪТ
• На панаира са изложени изделия на 1500 фирми от 56 страни
На наи-големия търговски панаир в Южна Африка и на ”черния ” континент изобщо, който се провежда всяка година по това
време в Йоханесбурт, за първи път участва и Югославия. На този
панаир са изложени изделия на 1500 фирми от 56 страни.
Делегацията на югославските стопански дейци наброява 9 души,
които пребивават в Южна Африка в организация на Стопанската
камара на Югославия, Стопанската камара на Сърбия и туристи
ческата агенция ”Йоли-турс”. В състава на делегацията са предста
вители на ”Трудбеник”, ”Тоза Маркович ”, ”Стефил”, ”Стек”, "Се
вер” и ”Видекс”, който защитава интересите на седем наши ■фабрики за хранителни стоки (”Бамби”, ”Соко Щарк”, ”Таково
”Раваница” и други). В навечерието на панаира в посолството на СР
Югославия в Претория бе организирана среща на югославските
стопански представители с над 50 бизнесмени и представители на
фирми от Южна Африка, които проявяват заинтересованост за
едно делово сътрудничество с предприятията от Югославия.
Присъствието на югославски фирми на "глобалната търговска
арена”, както наричат изложбата в Йоханесбург, се свръзва и с
оповестеното официално посещение на южноафриканския мини
стър на външните работи Алфред Нузо в нашата страна в началото
на следващата седмица. По време на двудневното посещение на
външния министър на Южна Африка в Белград трябва да бъдат
подписани няколко важни междудържавни споразумения.

МАКЕДОНСКО-СРЪБСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБРА
ЗОВАНИЕТО

Подписан меморандум

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Кабинетът одобри нов
модел за приватизация
Държавата ще смитира попи инвестиционни
боиоре за около 875 млрд. лева, с които граждан
ите могат да участват във всички сделки на ка
совата приватизация. Вески българин ще има пра
во да получи по 250 000 бона срещу 5 хиляди лева
в брой. Новият вид раздържавяване ще замени
масовата приватизация, съобщи вицепремиерът
Александър Божков пред Националния съвет на
СДС. Хората ще получават
боновете си, след като харесат
предприятие, одобрено за касо
ва приватизация, каза той.
Предстои приватизация на
държшиш собственост за около
$ 9 млрд., каза Божков. Близо
2000 малки и средни предприя
тия ще бъдат предложени за
продажба на публични търгове.
Дружества с големи дългове, с
екологични проблеми или със
социално значение ще се раздържавят и чрез конкурси или
преговори с потенциални купу
вачи.
Ма фондовата борса ще се
продават пакети с над 51% от
държавните акции на определе
ни дружества, каза вицепреми
ерът. Ще се пускат обаче и помалки дялове от фирми, в които
държавата временно ще запази
мажоритарния си дял. В момента
18 на сто от предприятията в
България са в частни ръце, цел
та ни е до края на 1998 г. да при
ватизираме над 50 на сто от ма
териалните активи у нас, каза
Александър Божков.

ризъм сети”, състоял се
Преборила за короната с

ДОКУМЕНТИ

$ 12 милиона
отпуснати от ООН за
борба с бедността в
България
$ 12 млн. са отпуснатите средства по Програмата
на ООН за развитие (УНДЛ) на България за след
ващите три години, стана ясно на икономическия
семинар на организацията, проведен в Разлог. Бъл
гария не е сред най-бедните дър
жави, предпомагани от програма
та. Границата на бедността се оп
ределя на основата на числеността
на населението и териториалната
площ, поясниха експерти. $ 3,5
млн. осигуряват членуващите в
УНДП за България, съобщи координаторът на програмата Хашми
Бахлул. 60% от парите, събирани
от УНДП, отиват за най-бедните
страни. Останалата сума от $ 6,5
млн. ни се предоставя от правител
ствени и неправителствени доно
ри. По-крупните дарения са 3 млн.
екю от Програмата ФАР на ЕС за
проекта "Красива България”.
Правителството на Холандия е
субсидирало с .$ 500 хил. проект за
развитие на малкия и среден
бизнес в Разлог. Френското пра
вителство е вложило $ 250 хил. в
проекта за системно планиране на
земеделската политика, който е
съгласуван и финансиран по же
лание на Министерството на зе
меделието.
Приоритет на програмите са
борбата с бедността и безработи
цата, както и правилното социално
управление. Главно внимание се
отделя на възможностите жените
да участват пълноценно в социал
ния живот, а също така и върху
екологичното планиране на ико
номиката.
(От в-к "Труд")

СЪВЕТ НА ЕВРОПА, СТРАСБУРГ, НОЕМВРИ 1994 Г.

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДЪТ Е НАПРАВЕН ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Държавите - членки на Съвета на Европа, и
другите държави, подписали настоящата рамкова Конвенция;
Считайки, че целта на Съвета на Европа е да
постигнс по-тясно единство между своите членове 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 преследвана, е защитата и по-пълно осъществяване на човешките
права и 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 п
1 стени да защитят в рамките на своите сънГн™::™™ С'Ь1ДС1Л “Уи!ШСТО На Нац,,°-

възможност културното многообразие да бъде
източник и фактор не за разделение, а за обогатяване на всяко общество.
Считайки, че осъществяването на толерантна и благоденстваща Европа не зависи само от
сътрудничеството между държавите, но се ос
новава също на транегранично сътрудничество
между местните и регионалните власти, без това да накърнява устройството и териториалната 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 отношенне защитата на националните малцинства в
конвенциите и декларациите на Организацията
на обединените нации и в документите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Евюни 1990^1^0 В Попе^агенския документ от 29

Считайки, че превратностите па европейГналТяГ" " П°КаЗВаЛИ> ЧЕ 3аЩ"ТаТа На Националннте малцинства е от съществено зна,1Г, “01"а’ демокртаичната сигурТ Гйй
континент;
С "папки, ->е едно плуралистично и действително дсмократично общество трябва не само
да уважавв етническата, културната, езиковата
и религиозната идентичност на всяко лице, прииадлежащо към национално малцинство, но също така и да създава подходящи условия, даварЩ«в™а?”еиТтпчносР^ЯВаТ’ СЪХРа'ШВаТ "

Решеш! да определят принципите, КОИТО
тРябва аа «* «—ат, и задълженията, които
произтичат от тях, за да осигурят в държавите
членки и в други държави, които могат да станат
страни „о настоящия документ, ефективната
защита на националните малцинства и на правата и свободите на лицата, принадлежащи към
тези малцинства, в рамките на върхове”™
на правото, зачитането на териториалната ця"
лост и националния суверенитет на държавитеРешени да приложат принципите прокЛаМИРаН" "
Р™ Конвекция, чрез на-

След двудневни разговори между делегации на министерствата
на образованието и физическата култура на Република Македония
и Министерството на образованието в Република Сърбия, в Скопие
бе подписан меморандум за тригодишно взаимно сътрудничество
във всички области на образованието.
Документът, който беше подписан от македонския министър
д-р София Тодорова и сръбския министър д-р Йово Тодорович,
Считайки, че създаването на кл.шат на тър- в^лст^по^^^спораз^а^с^ед'
урежда въпросите във връзкастретмана на македонските студенти
пимост и диалог е необходимо, за да се даде ното:
” '
^
в Сърбия, както и на сръбските студенти, които следват в македон
ските университети. В документа особено са подчертани прин
(Продължение от миналия брой)
ципите на реципрочност при (не)плащането на студентски такси.
всяко лице, принадлежащо към
Член 21
С меморандума се уточняват и някои отворени досега въпроси
Раздел III
национално малцинство, уважаНищо в настоящата рамкова
във връзка с нострифйкацията на дипломите, откриване лекторати
Член 20
ва националното законодателя-- Конвенция не може да се тълпо сръбски, тоест македонски език върху реципрочна основа, както
При упражняването на пра- В° И пРавата на Другите, в част- кува като предоставящо каквои организиране на допълнително обучение на македонски език за
ученици в средните и основни училища в Сърбия, принадлежащи на вата и свободите, произтичащи аост на ли11'па- принадлежащи то и да е право на участие в каот принципите, провъзгласени в КЪМ мнозинств°т° или към дру- квато и да е дейност или на извъмакедонското национално малцинство.
настоящата рамкова Конвенция, ГИ национални малцинства.
ршването на каквото и да е дей-

©
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Ь13 ДВОЙНИ СТАНДАРТИ ЗА МАЛЦИНСТВАТА
Град Ниш е истински инфор
мационен център за българско
то малцинство в Сърбия и Юго
славия. Тук е седалището на Из
дателство "Братство”, в чийто
рамки излизат седмичникът
Братство , детският вестник
Другарче”, списанието ”Мост”,
както и книгоиздателска дей
ност на български език. Ниш е
център и за електронните ме
дий, които информират на бъл
гарски език - Предаването на РаДио Ниш и Телевизионния журнал.
След срещата и разговорите
в Босилеград бе увеличено времето на Телевизионния журнал,
а преди няколко месеца Босиле
град получи съвременна ТВ-камера, така че сега и оттам могат
да се излъчват и снимки. Има,
разбира се, още много работа, но
във всеки случай можем да бъ
дем доволни от сегашното рав
нище на информирането.
* Освен информирането, об
разованието е един от същест
вените елементи в осъществява
нето на националните права.
- Обучението на майчин език
в тези среди е решено по демок
ратичен начин, защото в нача
лото на всяка нова учебна годи
на децата и техните родители по
собствен избор решават на ка
къв език ще се учат. За съжаМинистерството за чо
вешките и малцинствени
права е най-малкото в Пра
вителството на Сърбия. Ос
вен министъра, в него работ
ят съветник-министър, шо
фьор и секретарка.

Иван Седлак

ление, все по-малък брой уче
ници се определя за майчиния
български език. Причините за
това не са нито в държавата, нито в местните органи на самоу
правление, а просто практичес
ки. Все още тези среди са недо
статъчно развити и младите са
обърнати към вътрешността на
страната. Поради това родите
лите искат децата им да се учат
на сръбски език.
Можем да бъдем доволни и
от учебниците на български ез
ик. Заводът за учебници от Бел
град е отпечатал почти всички
необходими учебници и наръч
ници за основното училище. От
година на година се подобрява и
положението в средното образо
вание, и доколкото ми е извест
но, Заводът за учбеници е готов
и в това отношение да изпълни
задачата си.
* Имайки предвид специфи
ката на въпросите, с които се за
нимава Вашето министерство,
могат да се очакват жалби и оп
лаквания на засегнатите. Полу-

чавали ли сте такива писма от
наши сънародници?
- Както знаете, аз лично бях
в Босилеград, а в Димитровград
съм бил няколко пъти, и на мяс
то се запознах с обстановките
там, така че мога да кажа, че
по-сериозни проблеми няма. По
гледнем ли местното самоупра
вление и в Босилеград, и в Ди
митровград ще видим, че всички
по-важни постове се заемат от
хора от малцинството. Това го
вори, че българското малцинст
во на практика има всички пра
ва, както и останалите наши
граждани навред из страната.
* Югославия не е членка на
Съвета на Европа. Членките на
тоя съвет приеха в Страсбург
Рамкова конвенция за малцин
ствените права, според която и
от тоя Съвет може да се търси
помощ в осъществяване на пра
вата на лица, принадлежащи
към националните малцинства.
От друга страна пък ние сме сред
малкото страни в света, които
имат министерство за човешки и
малцинствени права. Какво е
нашето предимство в сравнение
с другите?
- Може да се говори за пре
димство, макар че според мен то
ва е съвсем нормално, защото по
такъв начин ние имаме най-преки контакти с гражданите. Ос
вен правата на националните
малцинства, нашето министер
ство се грижи и за всички други
човешки права. Искам да кажа,
че от нас търсят помощ не само
лица, принадлежащи към наци
оналните малцинства, но и хора
от мнозинствените народи, чий
то права са нарушени по един
или друг начин. В такъв случай

ние установяваме контакти с
компетентните органи в тези
среди. Мога да кажа, че досега не
е имало случай на оплакване, което да не сме успели да решим
положително.
* В международните отноше
ния твърде често се злоупотре
бява с въпроса за човешките
права и те нерядко се използват

критерии и принципи не е нищо
друго, освен груб натиск за постигане на глобални или частични интереси на страна, която по
вдига тези въпроси, без самата
тя да ги е решила за своите по
даници.
Нашата Конституция гаран
тира всички права на всички на
ши граждани. Република Сър

на да се подобри информирането на българското малцинство
на майчин език. Министерството за малцинствените права,
съвместно с Министерството за информации към Правителството
на Сърбия, наскоро ще организира среща в град Ниш с ръко
водителите на Издателство "Братство", Предаването за българ
ската народност към Радио Ниш, ТВ Журнал, които работят в
рамките на националната радио-телевизия в Сърбия, и на мест
ните масмедии в общините, в които живее българската народност.
На срещата би трябвало да участват и началниците на Пчински и
Пиротски окръг.

за оказване натиск върху отдел
ни държави.
- В съвременните междуна
родни отношения креаторите на
новия световен проядък твърде
често използват човешките пра
ва като средство за оказване на
тиск върху други държви. Всич
ко това нямаше да е пробелм,
ако великите сили използваха
еднакви аршини навсякъде - и в
международните, и във вътреш
ните отношения. За съжаление,
от другите, обикновено по-мал
ки държави, често пъти се търси
нещо, което великите не са обез
печили за собствените си граж
дани. Съвсем нормално би било
осъществяването на човешките
и малцинствени права да бъде
доброжелателна обща грижа на
всички и навсякъде да са валид
ни еднакви критерии и принци
пи. Всяко отклонение от такива

бия е държава на всички нейни
граждани, което ще рече, че са
гарантирани правата на 26 на
ционални малцинства, които жи
веят в Сърбия. Практически, на
Балканския полуостров нашата
държава е единствената мултиетническа страна, защото всич
ки други, създадени след разпа
дането на предишна Югославия,
станаха национални. През целия
период, когато тук около нас се
воюваше и когато бяхме подло
жени на санкции, ние успяхме да
запазим тази мултиетничност и
на тая основа да запазим мира в
страната. Въпреки по-дребните
ексцеси, свободно мога да кажа,
че и при такива обстоятелства у
нас не е имало сериозни нару
шения на принципа за равнопра
вието на всички наши граждани.
Разговора води:
Ванче Бойков

ДОКУМЕНТИ

ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
новните принципи на междуна
родното право и в частност на
суверенното равенство, терито
риалната цялост и политическа
независимост на държавите.
Член 22
Нищо в настоящата рамкова
Конмвенция не може да се тъл
кува като ограничаване или дерогация от което и да е от пра
вата на човека или основните
свободи, които могат да са гар
антирани в съответствие със за
коните на която и да е Догова
ряща се страна или от каквото и
да е друго споразумение, по ко
ето тя е страна.
Член 23
Правата и свободите, про
изтичащи от принципите, про
възгласени в настоящата рамк
ова Конвенция, доколкото те са
предмет на съответна разпоред
ба на Конвенцията за защита на
правата на човека и основните
свободи или на протоколите към
нея, се разбират в съответствие
с разпоредбите на последната
Конвенция.

Раздел IV

последната представя на гене
ралния секретар на Съвета на
Европа пълна информация за за
конодателните и други мерки,
предприети за осъществяване на
принципите, изложени в настоя
щата рамкова Конвенция.
2. Впоследствие всяка Стра
на представявя на генералния се
кретар периодично и при пои
скване от Комитета на минис
трите по-нататъшна информа
ция, касаеща прилагането на та
зи рамкова Конвенция.
3. Генералният секретар пре
дава на Комитета на министрите
информацията, изпратена по см
исъла на този член.
Член 26
1. При оценяването на аде
кватността на мерките, предпри
ети отстраните за осъществява
не на принципите, изложени в
тази рамкова Конвенция, Коми
тетът на министрите се подпо
мага от консултативен комитет,
чиито членове притежават призната квалификация в областта
на защитата на националните
малцинства.
2. Съставът на този консул
тативен комитет и неговата про
цедура се определят от Комите
та на министрите в срок от една
година след влизането в сила на
тази рамкова конвенция.

Член 24
1. Комитетът на министрите
на Съвета на Европа наблюдава
прилагането на тази рамкова
Конвенция от Договарящите се
РАЗДЕЛ V
страни.
2. Страните, които не са члеЧлсн 27 .
нки на Съвета на Европа, учаТази рамкова Конвенция е
стват в имплементационния ме- открита за подписване от дърхаиизъм съгласно условия, кои
жавите - членки на Съвета на
то ще бъдат определени долъл- Европа. До датата, на която Ко
нително.
нвенцията влезе в сила, тя е
Члеи 25
открита за подпсиване също от
1. В срок от една година от която и да е Друга държава, повлизането в сила на тази рамк- канена да направи това от Коми
ова Конвенция по отношение на тета на министрите. Тя подлежи
дадена Договаряща се страна,

на ратифициране, приемане или
одобрение. Документите за ра
тификация, приемане или одо
брение се депозират при генер
алния секретар на Съвета на
Европа.
Член 28
1. Тази рамкова Конвенция
влиза в сила в първия ден на ме
сеца, следващ изтичането на пе
риод от три месеца след датата,
на която дванадесет държави членки на Съвета на Европа са
изразили своето съгласие да се
обвържат с Конвенцията в съо
тветствие с разпоредбите на чл
ен 27.
2. По отношение на всяка дъ
ржава членка, която впоследств
ие изрази своето съгласие да се
обвърже с нея, рамковата Кон
венция влиза в сила в първия ден
на месеца, следващ изтичането
на период от три месеца след да
тата на депозиране на документа
за ратификация, приемане или
одобрение.
Член 29
1. След влизането в сила на
тази рамкова Конвенция и след
консултации с Договарящите се
страни Комитетът на министри
те на Съвета на Европа може да
покани за присъединяване към
Конвенцията с решение, прието
с мнозинството, предвидено в чл.
20<1 от Статута на Съвета на Ев
ропа, която и да е държава - нечленка на Съвета на Европа, ко
ято след като е била поканена да
подпише в съответствие с раз
поредбите на чл 27, още не е на
правила това, и всяка друга дър
жава нечленка.
2. По отношение на всяка
присъединяваща се държава ра
мковата Конвенция влиза в сила
в първия ден на месеца, следващ
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изтичането на период от три месеца след датата на депозирането на документа за присъединяване при генералния секретар на
Съвета на Европа.
Член 30
1. Всяка държава може в момента на подписването или при
депозирането на документа за
ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, да
посочи територията или терито
риите, за чиито международни
отношения тя е отговорна, по отношение на която (които) тази
рамкова Конвенция ще се прилага.
2. Всяка държава може покъсно по всяко време, с декла
рация, адресирана до генералния
секретар на Съвета на Европа,
да разшири приложението на тази рамкова Конвенция върху
всяка друга територия, посочена
в декларацията. По отношение
на такава територия рамковата
Конвенция влиза в сила в първия
ден на месеца, следващ изтича
нето на период от три месеца
след датата на получаването на
такава декларация от генералпия секретар.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с двете предходни алинеи, може по отношение на която и да е територия,
посочена в тази декларация, да
бъде оттеглена с писмено уведомленис, адресирано до генералния секретар. Оттеглянето
става ефективно в първия ден на
мссеца, следващ изтичането на
период от три месеца след датата
на получаване на такова уведомление от генералния секретар.
Член 31.
1. Всяка Страна може по вся
ко време да денонсира тази рам-

кова Конвенция чрез писмено
уведомление, адресирано до генералния секретар на Съвета на
Европа.
2. Такова денонсиране става
ефективно в първия ден на месеца, следващ изтичането на период от шест месеца след датата
на получаване на уведомлението
от генералния секретар,
Член 32
Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите - членки на Съвета, другите Страни и всяка държава,
която се е присъединила към та
зи рамкова Конвенция, за:
а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване;
ц) всяка дата на влизане в сила на тази рамкова Конвенция в
съответствие с членове 28, 29 и
30;
д) всяко друго действие, уве
домление или съобщение, отна
сящо се до тази рамкова Конвенция.
В потвърждение на което до
луподписаните, надлежно упълномощенн, подписаха тази рамк
ова Конвенция.
Съставена в Страсбург на 1
февруари 1995 г. на английски и
френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който остава
на съхранение в архивите на Съ
вета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия
на всяка държава членка на Съвета на Европа и на всяка дър
жава, поканена да се присъедини
към тази рамкова Конвенция.

НИКОЛА САВОВ, СЕКРЕТАР НА ОС В БОСИЛЕГРАД, ДИМИТРОВГРАД
ПРИЗОВАВА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ В ОБЩИ
НАТА

НОВ СЪВЕТ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Направете проверка в
избирателните списъци

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ПРЕИЗБРАН ДИМИТЪР СЛАВОВ
На 22 октомври т. г. и Димитровград се проведе ние на заетите и двете баки - Нишката и Пиротучредително заседание на Съвета на местната об- ската, от службата за платежен оборот и няколко
щиост, на което бяха перифицирани мандатите па други по-малки организации и сдружения, които
дванадесетте членопе на Съвета, от които полови- да предложат кандидат за тринадесет и член на
пата са новоизбрани, а половината - преизбрани. Съвета.
Това е направено по предложение на фирмите и
На заседанието беше отчетено и изпълнениведомствата в града, които предлагат (самоето- ето на програма та на местната общност през изятелно или съвместно с други) свои кандидати за теклия период, а също така и реализация та на
членове на Съвета на местната общност. В програмата, която се изпълнява съвместно от
състава ма новоучредения Съвет са Гоша Гсрги- местната общност и Общинската скупщина. В допов, работник в "Комунален”, Богдан Тончев, клада си началникът за стопанство към ОС Крум
работник на ж.п. гарата, Донка Банович, иро- Величков изтъкна, че за реализирането на тази
фесорка по английски в гимназията, Стсвча програма досега са изразходвани 7 613 000 дии.,
Рашков от ' Балкан”, Владимир Николич, пеиси- към които трябва да се добавя/ и 1 550 пп) динара
онер, Димигьр Славов, пенсионер, Валентин То- от републиканското министерство на спорта,
шев ”Циле-Украс”, Никола Стоянов, строителен предназначени за строежа на спортната зала.
инженер от "Градня”, Венко Владимиров от зе- Величков подчерта, че пито един динар от местмеделска га кооперация "Огочар”, Георги Пър- ното самооблагане не е изразходван за спортната
ванов от ГИД, Георги Георгиев, зъболекар, и Вла- зала, тъй като гя се финансира със средства от
дими» Стоименов от "Свобода”. За председател други източници, строго предназначени за гази
ма Съвета па местната общност на Димитровград цел. Най-голямага част от събраните досега чрез
за следващите четири години е преизбран Дими- местното самооблагане средства са вложени в
ТЪр Славов.
реконструкцията на димитровградската болница.
Тъй като Съветът трябва да има 13 членове,
А. т.
то е прието решение да се организира общо събра-

В Босилеградска община започнаха техническите подготовки
за успешно провеждане на президентските избори в Сърбия, които
са насрочени за 7 декември. Органите на общинското управление
записват в избирателните списъци младите, които са вече пъл
нолетни, отписват починалите и полагат усилия в тях да бъдат
отбелязани имената на всички пълнолетни жители на общината. За
да не се допуснат грешки, Никола Савов, секретар на ОС в Босиле
град, призовава пълнолетните граждани да направят проверка в
избирателните списъци.
"В избирателните списъци в общината са записани имената на
8419 гласоподаватели. Това обаче не означава, чс списъците са
абсолютно точни и чс в тях са вписани всички пълнолетни граж
дани. Затова гражданите трябва лично да направят проверка в
списъците и да настояват да бъдат записани при условие, чс това не
е направено”, казва Савов и подчертава, че исковете се подават в
местните канцеларии всеки ден, освен събота и неделя. Крайният
срок за това е 22 ноември, т.е. на 15 дни преди провеждането на
изборите.
Според законопредписаннята, след този срок гражданите мотат
да подават искове за промени в списъците до Общинския съд. Въз
основа на съдебните решения, избирателните комисии в списъците
могат да правят изменения най-късно 48 часа преди провеждането ПЪРТОПОПИНЦИ
на изборите.
В. Б.

В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ОТКРИТА НОВА АМБУЛАТОРИЯ
• Преустроени помещения за Съвета на местната общност • Подновен магазинът на Търгокооп

Започна предизборната
дейност
Изборите в основните синдикални организации в Пчински окръг
ще се проведат до края на ноември тази година, до средата па
декември ще бъдат конституирани общинските синдикални съвети
и представителства, а през януари следващата година ще бъде
учреден Окръжният синдикален съвет във Враня
Миналия петък в Босилеград се проведе заседание на Секре
тариата на Окръжния съвет на синдикатите в Пчински окръг, на
което в центъра на вниманието бяха предстоящите избори в Съюза
на синдикатите в Сърбия. Божидар Йович, председател на Ок
ръжния синдикален съвет във Враня, между другото подчерта, чс
предстоящите избори се провеждат при една затруднена общест
вено-политическа и стопанска обстановка. Голям брой трудови
колективи не могат да се справят с последиците от санкциите и
работят с намалени мощности,
така че мнозина работници и поНа общинските синди
нататък са на принудителна по
кални конференции, които
чивка. Поради това, според ду
трябва да се проведат до
мите на Йович, за всички синди
средата на декември, ще
кални организации и всички ра
бъдат избрани членове иа
ботещи синдикалните избори
общинските синдикални
представляват предизвикателст
съвети или представител
во да се изнамерят начини и въз
ства и ще бъдат предложе
можности за съживяване на про
ни кандидати за членове на
изводството и повишаване на
Окръжния синдикален съ
жизнения стандарт.
вет,
както и кандидати за
На заседанието в Босилеград
висшите синдикални орга
Секретариатът на Окръжния
синдикален съвет прие план за
ни и тела.
предстоящата изборна дейност и
определи конкретните срокове. Според тях изборите в основните
синдикални организации ще се проведат до края на ноември, до
средата на декември ще бъдат конситурани общинските синди
кални съвети и представителства, а през януари следващата година
ще бъде учреден и Окръжният синдикален съвет.
По време на предизборната и изборна дейност основните синдикални организации ще изберат ново ръководство (председател,
секретар и касиер, а синдикалните организации с над 50 души - и
съвет), ще направят анализ на досегашната си дейност и ще приемат
програма за работа за през следващия период. Те ще избират и свои
представители за общинските синдикални конференции и евенту
ални кандидати за членове на общинските синдикални съвети или
представителства и Окръжния синдикален съвет.

м. я.

НАКРАТКО
• Общинският отбор на ЮЛ в
Димитровград тези дни отпусна
150 динара за строежа на скилифта на мястото, наречено
Гърбине кошаре, където се намира и единствената ски-писта
на територията на Димитровградска община сдължина 600 м.
Работите по изграждането на
ски-лифта наскоро ^трябва да
приключат окончателно.

получили заплатите си за август
т.г. В ОС казват, че ще ги получат, когато в общинския бюджет ” пристигнат” допълнителните средства от републиката.

• На 31 октомври вечерта в малката зала на Центъра за култура
в Димитровград ще се проведе
отчетно-изборно заседание на
Скупщината на Ловното дружество ”Видлич”. Членовете на
скупщината ще обсъдят отчета
за досегашната дейност и ще
уточнят програма за работа през
идващите четири години. Ще бъ
• Служителите в Общинската
скупщина в Босилеград и във ве де избран нов председател и чле
домствата, които се финансират нове на Управителния и Надзор
от общинския бюджет, още не са ния отбор на дружеството.

о

Пъртопопинчани по време на откриването на амбулаторията

Една стая, предназначена за
амбулатория, чакалня, ремонтирани помещения за дейността на
Съвета на местната общност, варосан Културен дом! Колко малко им трябва на хората в едно
село, за да почувстват, че не са
забравени! Забравили за миг годините си и тежката селска ра
бота, те се хванаха на хоро и го
завъртяха насред село, на мегдана, спомняйки си за времето
отпреди 50-тина години, когато
бе построен Културният дом.
Ето, случи се и това в село
Пъртопопинци. В настояваш/ята не толкова, за да се върне младостта на (в) селата на общината, кол коте - както каза Никола
Стоянов, председател на Об-

щинската скупщина в Димитровград, на откриването на амбулаторията - да се облекчат неволите на хората, присъщи на загърбените от тях десетилетия и
да не почувстват, че са забравени. Защото, има ли нещо понеобходимо за старите жители
на нашите села, освен това - поне
един път седмично да ги "обик
оли”, както те казват, лекар, да
ги попита за здравето, да им
премери кръвното... Тогава и
болките и старостта се понасят
по-леко.
Пъртопопинци е едно от поголемите села в Забърдието.
Навремето с над 100 къщи, а
днес, както самите пъртопопинчанн казват, 60 "активни” със са-

мо 80 жители. Затова Общинската скупщина, с помощта на
средствата от местното самооблагане, и 'Тръгокооп” потегнаха две помещения в Културния
дом за амбулатория. Обзавежданете подсигуриха Здравният дом
и спонсорите - "Металац” и ”Комуналац". Ремонтирани са и по
мещенията за дейността на Съ
вета на местната общност и ма
газинът на "Тргокооп”. Стойността на работите възлиза на 45
000 динара. Успешното прик
лючване на тази акция бе ознаменувано скромно, но тържествено на 23 октомври т.г. в присъствие на многобройни гости
от Димитровград.
А. Т.

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СА ПОД КОНТРОЛ

Увеличава се броят на болните от туберкулоза
В Босилеградска община все още няма заболели
от грип, но превантивно ще ваксинирам всички, ко
ито желаят да се защитят от това заболяване”, заяви
пред нашия вестник д-р Васил Захариев, епидемиолог
в хигиенно-епидемиологичната служба в Босилеград,
работеща в рамките на Завода за здравна защита във
Враня. Той допълва, че доставените ваксини са в
достатъчно количество и пояснява, че тя може да
бъде получена от всички над седемгодишна възраст,
а непременно трябва да се ваксинират хората със
слаба имунна система.
Д-р Захариев
уточни, че ваксината се приема на
__
два пъти - 30 дни след първата дозировка трябва да се
получи и втората, а ваксинираните през миналата
година ще получават сега само една доза. Ваксинирането струва 15 динара, а е безплатно за хората над
65-годишна възраст и за болните от хронични заболявания. Ваксината може да се получи в хигиенноепидемиологичната служба в Босилеград, а при ус
ловие че има повече желаещи - и в здравните станции
в селата.
Що се отнася до заразните болести изобщо, д-р
Захариев подчертава, че общо взето състоянието в
общината не е тревожно и че заразните болести са
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под контрол. Миналата година например различни
заразни болести са били открити при 147 души, а от
началото на тази - при 117. Според д-р Захариев, като
се има предвид броят на жителите в общината, по
ложението е в нормални граници. "Обезпокоява оба
че фактът, че се увеличава броят на заболелите от
туберкулоза. Само от началото на годината досега са
регистрирани шест нови случая туберкулоза, като
един от болните почина. Опасявам се обаче, че броят
на новозаболелите е по-голям. Това вече не е нор
мално и е знак за тревога”, - подчертава д-р Захариев.
За туберкулозата често се казва, че е социална
болест, понеже обикновено се появява сред материлно слабите семейства. Това потвърждава и фактът,
че повечето от заболелите са роми. Той като туберку
лозата е сред най-разпространените заразни болести,
от три месеца насам в босилеградския Здравен дом
два пъти месечно идва пневмофтизиолог. Според д-р
Захариев това все още не е достатъчно и се налага да
се предприемат и други мерки за борба срещу тази
болест, а преди всичко да се подобрят материалните
жизнени условия.
В. Б.

ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ: "КОМУНАЛАЦ"

СИЛАТА НА ” СИЛНИТЕ”

ОТ ДЪРВЕНАТА МЕТЛА ДО
АВТОЧИСТАЧКАТА
Сред наградените със Септемврий ската награда на Димитровград тази година бе и явното предприятие Комуналац”.
Като обществено
съществува от 1986 годТнТ Дне^укработят 121
човека. Фирмата е регистрирана за провеждане на
всички видове комунални дейности. предвидени
от Дакона за комунално уреждане. На практика
това означава: производство и дистрибуция напитеина вода, поддържане на канализацията и пре
чистване на отпадъчните води, обществена хигиена, погребални услуги, услуги за гражданите,
строителен цех. В състава
труктурата^н^гранищщя^т^гю^^^^ ^ пнфрас-
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Част от механизацията на "Комуналац"

„ За пР°веждане на споменатите дейности предприятието разполага с необходимата механизация. Когато възникнат проблеми във водоснабдяването, при авария или при прокарване на нов
водопровод, на разположение са три ровокопачки
и една цистерна за снабдяване с вода, а преди една
година за нуждите на канализацията е набавена
специална цистерна, наречена, "каналджет” с помощта на която се прочистват канализационните
тръби. Тук разполагат и с камион за транспорт
два автомобила за обиколка на терена и всичко
останало, което е необходимо за доставянето на
водата до потребителите.
Що се отнася до обществената хигиена старата дървена метла отдавна е изхвърлена а за
почистване са набавени съвременни авточистачки. По всички градски улици са поставени 300
контейнера, които се облсужват от три сметовоза
Те изхвърлят боклука на градското сметище което е уредено съгласно съответните разписания.
Строителният цех изпълнява всички в1щове
строителни дейности и освен с най-необходимите
съоръжения, разполага и с четири камиона, които
най-много се използват за превозване на чакъл
при строежа на пътища. С тяхна помощ са про-
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каРани ° км локални пътища в общината, по-голяма част от които са 8 района на Висок. Що се
отнася до строителните работи в града, уговорено
е изгРаждан,ето на тавански помещения на сградата на Ул- Балканска” №20, с което ще се полУчат нови
м жилищна площ. Предстои уго5аряне за Дострояването"на още две сгради. Особено внимание 8 Комуналац” се обръща и на
гРадските гробища, които сега са много добре
подРадени 11 оградени.
Манастирчето, каналът към Строшена чешма
и самата чешма също се поддържат добре. като
заслУата за това е също на "Комуналац”. НаскоР° трябва да зап°чне реконструкция и на черкВата’1ОЛЯ" дял от спонсорството при реконструкцията„на болницата също беше поет от ”КомуНаЛа‘5 "За собст8енч нужди предприятието изгра5,4,3 ба3а На площ от 10 000 м . където вече са
поме5гени всички служби, освен админисграциЯТа" Тук 1'събрана на едно място цялата механизация на фирмата, а наскоро трябва да бъде обоР>'двана 11 малка фабрика за бетон. След всичко
дотук,
Септемврийската награда на ”Ко„
муналац не е изненада за никого.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕДИНСТВЕНОТО ЧАСТНО
ЮГОСЛАВИЯ ОТ ДЕН НА ДЕН СЕ СТАБИЛИЗИРА

РУДАРСКО

В големия КОМ11^екс от най-различни служби и ведомства
гъ-ттп
на 1 КИП Градина са и многобройните частни и държавни
спедиции. Комплексът е разсположен на площ, която е включсна в генералния градоустройствен план, съгласно решенията
на Общинската скупщина в Димитровград. Това значи, че освен
съюзните и републиканските закони тук се прилагат и съответ
ните решения на Общинската скупщина. На практика обаче не
е така. За ползване на локация на граничния преход се плаща
такса, която е определена от Общинската скупщина в Димит
ровград. Това ”се плаща” спазват само няколко, предимно дър
жавни спедиции (”Войводинашпед”, ”Балкан”...), докато останалите многобройни частни спедиции изобщо не се издължа
ват. Тъй като таксата се събира от ”Комуналац”, то към него
е насочена^ и цялата ”ярост” на частните спедитори, които
смятат, че Комуналац” и общината незаслужено взимат пари.
И никой от тези ”силни” не се пита кой чисти след клиентите
на спедиторите, кой им обезпечава вода, кой изобщо е създал
условия, за да могат те да вземат от транзитните превозвачи
значителни валутни средства. С повечето от спедиторите
Комуналац ’ води съдебни дела, които почти винаги са в не
гова полза. Но каква полза има от това, след като, въпреки
съдебните решения, те продължават да не плащат съответната
такса. Ясно е, че "Комуналац” няма нито възможност, нито
законно право да реализира тези съдебни решения. А тоя,
който има ’сила”, право и задължение да налага изпълнението
на съдебните решения, не си върши работата. Така че много
бройните политически декларации за ролята на правовата
държава се свеждат до празни приказки.
А.Т.

РАЗГОВОР С ИВИЦА МАТОВ, ДИРЕКТОР НА "СТОЧАР"

Ще запазим качеството на
кашкавала

Както вече писахме, на проведената на 17 октомври т.г. в Пирот
традиционна среща на технолози по млекопреработване кашкава
лът на димитровградската земеделска кооперация ”Сточар” бе
оценен като най-качествен и получи високото признание ”ЕКСТРА
КАЧЕСТВЕН КАШКАВАЛ”. По този повод попитахме дирек
тора на "Сточар” Ивица Матов какво означава за тях това приз
нание?
- Ние и досега знаехме, че нашият кашкавал е качествен, но това
А. Т.
беше и научно потвърдено. За нас това има голямо значение и ни
ПРЕДПРИЯТИЕ В задължава поне да запазим на това равнище качеството на каш
кавала. За увеличаване на производството не може и да става дума
поради известното положение в селското стопанство и поради още
по-извесните проблеми на нашите села. Ако държавата не намери
начин да подобри положението в селското стопанство, едва ли ще
може да се говори за увеличено производство. Значи остава само
качеството.
* Признанието ” ЕКСТРА КАЧЕСТВЕН” е присъдено не на старо
планинския (сенокосни) кашкавал, а на този, който се произвежда в
млскарницата "Разсадник”...
- Точно така, кашкавалът е от Димитровград. Представете си
тогава какво признание би получил сенокоският кашкавал, ако
беше предложен за дегустация!
* Два пъти "ЕКСТРА”! А в какво се крие тайната за високото
качество на кашкавала?
- Особеностите на нашия край, както и дългогодишната тра
диция - това са "тайните” за качеството. ”Сточар” може би е послед
ната млекопреработваща организация, която произвежда каш
кавал по традиционния начин. Бих казал, че това е и доста прими
тивен начин. Но тази примитивност същевременно е и гаранция за
неговото качесто. Разбира се, законовите предписания налагат
някои неминуеми неща, отнасящи се до условията за производство,
които не могат да бъдат пренебрегнати и в най-скоро време ние ще
търсим конкретни решения в тази насока.
* Къде продавате "екстра качествения” кашкавал?
- В момента из цяла Югославия, а част от него се изнася и за
Македония.

"МЪЗГОШ” ЗАСИЛЕНО СКЛЮЧВА
ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА
След като успя да преодолее
най-острите юридически препя
тствия, които през последните
няколко месеца до голяма сте
пен затрудняваха работата му,
частното рударско предприятие
"Мъзгош” от Димитровград от
скоро започна да работи на пъл
ни обороти. От собственика,
който същевременно е и дирек
тор на това единствено частно
рударско предприятие в Югосла
вия г-н Никола Стефанов узнаваме, че понастоящем ”Мъзгош” усилено сключва договори
с юридически и частни лица от
цялата страна за доставка на
лигнитни въглища.
Досега най-значителни дого
вори са сключени с пиротския
гигант ”Тигар” и фирмата
"Хисар” от Прокуплье.
Цената на един тон въглища
от рудника ”Мъзгош” в момента е 205 динара.
Като се знае, че цели 20 процента от приходите
се вливат в общинския бюджет, ясен е общественият интерес това частно предприятие да работи възможно по-успешно.
О-г директора Стефанов узнахме още една дом 1 - преди
1
бра новина
десетина дни предприятието
ничсство с белградскатаСфирма”Хидротехника”,
която разполагай необходима механизация и снегшалисти Този факт ще допринесе да се засили
експлоатацията на залежите на лигнитните въглища в рудника.
_______

А. Т.

Редникът в Мъзгош

В ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД

Стефанов се надява, чс в най-скоро време ще
получи от компетентните държавни органи концесия за експлоатация на рудника за срок от 30
години. Според неговите думи през изминалите
няколко години предприятието Мъзгош е изпълнило всички законни условия и затова се надява,чс в това отношение държавните органи няма
да му създават никакви проблеми.
В момента многобройни купувачи дължат пари на фирма "Мъзгош”. Общата сУма »а д'вл"
гонете възлиза на около един милион и 500 хиляди
динара. Най-ссриозният проблем е как да се приберат вересиите.
в_ д

стта на конфекционерството и
психотеста. Сега в това най-голямо предприятие в общината ра, г
ботят 405 работника.
• В конфекционната фвбриа
сушене на плодове и
КОБОС в Босилеград предния- . Ц^ХГеград вече „яколко дни постъпиха на
колко месеца не работи и не е
56 души, а ще се създават въз известно кога ще отвори нроизможности работа да получат и
Една от
останалите 50-ина, които на не- водстените си хале га.

НАКРАТКО

=”Д‘ГГ,.Г ГГЕГГКЕ. .г

ровини сс доставят от вътреш-

ността.
# На пенсионера Асен Стоев в
Босилеград преди две пощи непознато лице пресекло носещия
кабел от електроразпределителната мрежа до къфата му.
Елсктричарите са отстранили
повредата. Все още не е устано
вено кой е извършителя на това
В. Б.

31 ОКТОМВРИ 1997 г.

ВЪЗОБНОВЕНО Е
ПРОИЗВОДСТВОТО НА
КВАРЦОВИ ПЕЧКИ
Цехът на Електронната индустрия от Ниш, който бе открит
преди десетина години в Босилеград, вече няколко години и работи,
и пе работи. Или, по-точно казано - повечето не работи, отколкото
работи. От средата на миналата година вместо кондензатори, които
вече нямат приложение в електронната индустрия, тук започнаха
да произвеждат кварцови печки. Макар че качеството им се оказа
сравнително добро, в началото на тази година производството спря.
Опитите на ръководстото на ЕИ от Ниш да се намери подходяща
производствена програма за по-дълъг период не дадоха резултат.
Безрезултатни се оказаха и опитите за съвместно производство на
термостати с една фирма от България. В навечерието на зимата тук
отново е възобновено производството на кварцови печки. Необ
ходимият материал е вече подсигурен и от средата на октомври
двадесетина работника отново работят.
В цеха в Босилеград ни казаха, че е запланувано производство
на няколко хиляди печки, обаче с какъв темп ще се произвеждат те,
зависи от ритъма на снабдяване с производствени материали,
защото производственият процес е такъв, че понякога липсата на
само една част спира цялото производство.
м. я.

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНА РЪЖАНА

УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЗАПЛАНУВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
В местната общност Горна Ръжаиа - Боенлоградска община могат да са доволни от успешната
реализацня на заплануваните за тая година деПпости. Председателят на местната общност Слободан Иааноа ни уведоми, че са ремонтирани над
20 километра селски пътища, а до края на годипата трябва да бъде заменен и покривът па учи
лищната сграда.
"Освен махленските пътища, разширихме и
поправихме и централния път от Спомеппк до
Чоспна воденица и пътя от нашето село до Долна
Ръжана, така чс сега имаме добри връзки и с
еднння, н с другия регионален път - през Власина
и Бесна кобила. Със задоволство мога да подчертая. че в тазгодишните комунално-битови дейности активно се включиха всички трудоспособни
жители, а преди всичко младите хора от селото ни,
което гарантира, че и занапред успешно ще разрешаваме селските проблеми. До края на годината сме запланували да заменим покрива на учи-

лището, и което се учат 11 ученика. Вън връзки с
топа разговаряхме с директори Гоше Алсксиндров в Босилеград и предложихме училището да
подсигури цигли, цимент и пирони, а местната общност да подсигури мертеци и с доброволна работа да поправим покрива , каза Иванов.
Хората от това планинско село негодуват от
твърде лошото снабдяване. Общественият мага
зин не работи вече две-три години, а селяните са
оставени на произволите на мнтраиозите, които се
обогатяват незаконно. Когато пък става въпрос
за изкупуването иа добитъка, засега горноръжанчини са доволни. Изкупуването се извършва от
предприятието "Полепродукт" от Враня, което
редовно заплаща добитъка.
Двете босилеградски фирми -"Напредък и
"Слога" не развиват никаква дейност, макар че п
е Горна Ръжана псе още има домакинства с но
тридесетина овце и поне две-три крави,
м.я.

ГРАДИНЬЕ

БЛИЗО ДО ГРАДА - А СТАРЕЕ, БЛИЗО ДО
ГРАНИЦАТА - А НЯМА ПОЛЗА ОТ НЕЯ
Градннье - първото населено място, с което се
срещат влизащите през "източната порта" на страната ни. Село на около пет километра от Димитров
град край границата н граничния преход "Градини”
(Защо "Градини", а не "Градннье"?). 13 реда на нещата е за едно населено място, намиращо се почти на
най-големия граничен преход, да е напреднало, развито селище, което да живее за и от границата. Но...
• "От границата нямаме почти никаква полза - казва д-р Иван Станчев, челен на Съвета на местната
общност. - От името на местната общност е изпратен
иск да се даде на селото поне 1 промил от парите,
които се събират на границата от различни такси. С
тези пари бихме разрешили почти всички наши проблеми. Мина много време, а ние не получаваме никакъв отговор."
За селото може да се каже, че е съставено от две
части - Горно Градннье и Градннье. Горно Градннье
е от дясната страна на магистралното шосе по посока
на изток. Там е старото село, "от памтивек", както
казват старите градинчани. От 1953 до 1965 година
започва един процес на преселване на селото. То
"слиза” на шосето и днес в Горно Градннье има само
10-12 населени къщи. Останалите къщи на градимчани са от двете страни на някогашното магистрално
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Част от Градинье

шосе, което днес е главната, а доскоро и единстената
улица па селото,
Но колкого и да са разделени от сегашната яитомагистрала, двете части все пак представляват едно
село.
Неотдавна в Градннье приключи акцията за изграждане иа пътя от магистралното шосе до селските
гробища, намиращи се на края на Горно Градннье.
Пътят е построен с участието на войниците, които са
разчистили терена, след това "Комуналац” е насипал
пътя с чакъл . Средствата е обезпечила Местната
общност, а на всеки динар общината е дала по два
динара на градинчани. Помогнали са митницата,
"Сточар" и "Балкан". Едновременно с пътя, който е
дълъг 3,5 км. е уредено и селското гробище,
В рамките на уреждането на селските пътища е
ремонтиран и пътят от училището към реката и понататък към полето, където са имотите на градинчани. Селото има собствен водопровод и, както изтъква Станчев, засега има достатъчно количество
вода.
Тъй като вече започват работите за изграждане
на канализационния колектор от граничния преход
до Димитровград, то и Градннье има възможност да
се включи към градската канализация. Затова и мест
ната общност започва акция за осъществяването на
тази възможност.
Преди няколко години бе осветено мястото на
някогашния манастир "Свети Спас". Сега градинча
ни се готвят най-после да почнат да събират средства
за повторно изграждане на манастира.
Градннье е единственото крайградско селище,
което старее. В новата училищна сграда учи само
един ученик, за когото всеки ден идва учителка, а в
селото има двадесет ергени. Тъй като градинчани не
са въвели местно самооблагане, (малцина са, а и заплатите са малки), някои на шега казват, че не би
било зле да се въведе "ергенски" данък. Хем ще
съберат пари, хем може и някой от тях да се ожени.
А. Т.

ПРИКЛЮЧИХА ТАЗГОДИШНИТЕ СТРОИ вани милион динара, а според специалистите за ас
ТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В фалтирането са необходими още 2,3 милиона динара.
Общинската скупщина поиска от Правителството на
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЩЕ СЕ ЧАКА
ПРОЛЕТ И - ПАРИ
• За подобряване на пътната мрежа в общината
и за асфалтирането на няколко улици в града са
изразходвани над 2,2 милиона динара, новечето от
които осигури републиката • Средствата от
самооблагането дават значителен принос в кому
налната дейност • Сега вниманието ще бъде
насочено към почистването на пътищата от сняг
Първите тазгодишни снеговалежи и почти изчер
паните каси станаха причина за преждевременното
спиране на машините, с които се строеше и ремон
тираше пътната мрежа в общината, съобщиха от
общинската Дирекция за строителни площи и пъ
тища и от Фонда за парично самооблагане в Босиле
град. Занапред акциите ще бъдат насочени към по
чистване на пътищата от сняг, а доколкото времето
позволи, ще продължи и ремонтирането на пътя Гор
на Лисина - Долна Ръжана, за което Републиканската
дирекция за пътища осигури 500 хиляди динара.
Строителните работи прекъснаха и на участъка
на регионалния път Минчов мост - Две реки, който е
с дължина 2,5 км. Пътното предприятие от Враня,
което започна тези работи през септември, досега
успя да разшири пътя и да подготви за асфалтиране
по-голяма част от него. За целта досега са изразход-

О

Сърбия и Министерството за съобщения и връзки
тези средства да бъдат отпуснати, с което да се съз
даде възможност участакът да бъде асфалтиран през
пролетта.
"Общинската Дирекция и Пътното предпр» 1ятие
сключиха договор, според който предприятието тря
бва да асфалтира по-голяма част от улиците в Бо
силеград. Вече са асфалтирани няколко от тях, чнято
дължина е 973 м, но четири улици с дължина 820 м
останаха неасфалтирани. Улица "Блат” е вече под
готвена за това, а за трите запланувани улици в квартал "Орище” - "Душанова”, "Младост” и "Иво Лола
Рибар” е набавена само една част от материала. Те
ще бъдат асфалтирани напролет”, казва Васил Йованчоп, директор на Дирекцията за строителни пло
щи и пътища.
Официален анализ за тазгодишната дейност в об
ластта на пътната мрежа все още не е изготвен, но
според думите на Йованчов, тя е една от плодотворните години. За подобряване на пътната мрежа в
общината и за асфалтирането на улиците са израз
ходвани над 2,2 милиона динара, от които 1,5 милиона
са осигурени от републиката, а останалите - от об
щината, преди всичко от фонда за местно самооблагане и Фонда за строителни площи и пътища. Според
Живко Стоилков, строителен инжинер в ОС в Бо
силеград, значителни са тазгодишните работи и по
локалната пътна мрежа. В повечето села в общината
са ремонтирани около 130 км локални пътища и са
прокарани нови с дължина над 20 км. За целта са
изразходвани около 300 хиляди динара, главно от
Фонда за самооблагане.
В. Б.
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СТАМЕН ЦАРИБРОДСКИ ИНЖЕНЕР И ПОЛИГЛОТ
От нашия край са произлезли
много учени. Имаме лекари, инже
нери, просветни работници, хора
ва науката.Единоттях е СТАМЕН
ЦАРИБРОДСКИ, инженер и
невероятен полиг лот.
Ипж. Стамен Царибродски
знае десет езика. Владее, пише и
говори, превежда и си служи със
сръбски, български, руски, македонски, чешки, словенски, немски
и английски. Служи си и с френски
и шведски език. През целия си тру
дов живот е превел над 3000 страници на изброените езици. Участ
вал с в писането на контракти, ко
гато са се купували или продавали
в нашата страна инструментални
машини.
Как е започнал да упражнява
различните чужди езици? Случай
но. Той с момче само на единадесет
години, когато при долната рам
па” го спира пощоджията Аца и го
моли да му обясни какво искат
немци от него. Дотогава Стамен е
учил немски три години при Кернц
Алфоис в прогимназията. Стамен
казва на Ацо, чс немците искат да
поправи повредената телефонна
връзка със София. Тогава Ацо го

Скопие. От 1969 година става ек
сперт и по английски език. Заво
дите искат дп внедрят английски
патен ти в леярната. Г-н Царибродски е пътувал пет пъти в Лондон,
Питърбороу, Халифакс, Кифли и
Стафорд. Бил е в Холандия. Бел
гия, в Австрия - Виена и Линди, в
Цюрих, Швейцария. От 1969 годи
на минава в ИМР - Ряковица (Бел
град). Има ранг на висш сътрудник
и съветник на фирмата за купуване
на машини в чужбина. Има непос
редствени връзки във фирмите,
познават го в Европа, зашото е га
рант за качестовто, експлоатаци
ята и годността на машините. Така
до пенсия. Скоро е имал покана от
Америка да стане техен съветник,
а той им казал:
Тт хоггу. доста съм пътувал,
ще почивам”.
И накрая, ето няколко случки
от живота на Стамен Цари бродски. които красноречиво илюстри
рат неговия трънлив, но богат и
успешен житейски и професион
ален път..
* Когато бил студент. Стамен
участвал в конкурс за студентска
практика в Германия,но въпреки

Стамен Царибродски (първият от ляво) със съветския космонавт
Кубасов (в средата) през 1971 г. в Белград

помолва да дойде и на следващия
ден, за да му помогне при обясне
нията с немците, които през 1942
година регулираха транспорта в
Цариброд. Стамен Царибродски е
завършил като отличник гимназ
ията в София и е освободен от зре
лостен изпит в IV мъжка гимназия.
После се върнал в Цариброд и ста
нал чиновник в отдела за социални
грижи в Околийското и в болни
цата. От това време има травма, за
която рядко и тъжно разказва.
Връщал се една вечер от работа и
минавал по една тясна тъмна улица
към къ щи. Кефлисан офицер,
"кноевац", изпращал гадже, нещо
се усъмнил и стрелял в Стамен.
Улучил го в петата, обувката се
напълнила с кръв, през нощта го
отвели в Ниш и извадили куршума.
Има доживотен белег, а "кноевацът” никога не е даван под съд.
Стамен отива в Белград н с ви
сокия бал, който има, се записва в
Машиностроителния
факултет.
После получава стипендия от Би
толя и фабриката за хладилна тех
ника. Оженва се за царибродчанката Станка, дъщеря на Мило от
Драговита и пет години живеят в
Битоля. Отива на специализация В
Швеция. Два пъти предвожда експерти в Стокхолм. От 1960 година
е в Скопие, в Завода "ТИТО” и
индустрията за производство на
инструментални машини п уреди
за спирачки по лиценз от Швеция.
Като утвърден специалист пътува
в Германия, в Берлин (Фриц Вернър), в Дюселдорф, Хановер,
Мюнхен, Медхенглайбах, Кьолн,
Леверкюзен. Земетресението в
Скопие през юли 1963 година го
заварва в Берлин и с първия са
молет той се връща да види какво
става с фабриката му. През есента
на 1963 година е включен като гла
вен експерт в делегацията за Мо
сква и участва при сключването на
контракти за помощ от СССР за

превъзходното владеене на нем
ски език, не бил допуснат. Попре
чила му характеристиката от Ца
риброд.
* Стамен Царибродски поис
кал от Цариброд "удостоверение
за благонадеждност", защото тря
бвало да пътува в Швеция. Око
лийският управител в Битоля Злате Биляновски бил умен човек и не
повярвал на злобните и черни
оценки за Стаменовите способно
сти. Издействал му виза от властите и му отворил пътя към Европа.
* В Швеция се "засекли” ня
колко делегации - от Белград. Но
ви Сад и Любляна. Шведската фир
ма ИНДЕКС представяла машини
и имала свои преводачи. Но все пак
се наложило да се обърнат към г-н
Царибродски, защото главният
докладчик "запъвал” при обясне
нията. Накрая на съвещанието
шведите благодарили на Стамен и
му позволили да покаже и обясни
същността на машините в секрет
ните отдели на фабриката.
* През 1971 година в Раковица
пристига делегация от Съветския
съюз. Един от членовете на деле
гацията е прочутият космонавт
Кубасов. Той е първият човек, из
лязъл от спътника и направил за
варки с електрожен в Космоса. По
професия инженер, той искал ня
какви обяснения от ИТР. Прево
дачът му бил от посолството, но не
можал да преведе названията на
фаховнте детайли и пак се нало
жило да се потърси помощта на
Царибродски. Станал посредник
между генералния директор на
ИМР и хората от Русия.
Ето това е инжинерът и поли
глотът Стамен Царибродски, по
томък на прочутото семейство Ца
рибродски. Дали царнбродчани са
знаели какъв съгражданин имат и
чувстват ли частица гордост, че в
нашия град е роден човек като
Стамен?
Лилия Нейкова

ШшшШв

НОВИНА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА "8 СЕПТЕМВРИ" В ДИМИТРОВГРАД

ЛИЛИЯ НЕЙКОВА
- УЧИТЕЛКА И
ЖУРНАЛИСТКА

Най-напрсд
искам сърдеч
_
но да благодаря на госпожа Ли
лия Нейкова за благородно й
начинание да обнародва пожертвователния труд на раз
лични учителки от нашия град,
принадлежащи към старата
ггенерация, която вече си; отива.Тя сякаш вля нови сили и
вдъхна живот в остарелите
сърца, които скромно и търпе
ливо дадоха свой принос за
учебното дело в града. Това бе
генерация учителки, които не
се изморяваха нито от калиите
селски пътища, нито от студе
ните зими, нито от гладните го
дини. Те изкачиха цели плани
ни от книги и тетрадки и мирно
Лилия Нейкова
слязоха, за да изчакат своя заник.
Тяхната съдба споделяше и господжа Нейкова. И тя самата
работеше с нас и може би затова именно от острото й журнал“етическо око не убягна голямата човешка морална чистота.
На^прогив, тя я вдъхнови и се превърна в жизнен слпкспр за
нейното вдъхновение, което трябва да послужи като пример за
младите учители, които идват след нас. Като слънчев лъч тя
надникна в сърцата и домовете на тези скромни учителки и
сгоили спомените им за учебната стая. Като правеше своите
интервютата, тя видя в топлите им очи безграничната любов
към професията - учител. Всека от тях заявяваше: ”Ако можех
да имам втори живот, само тази професия бих си избрала”. Това
като че ли окрили журналистката Нейкова и я накара да посвети
цяло едно лято на своите съгражданки, събирайки материали,
за да отрази живот, заслужаващ наистина внимание. Тя заго
вори с пълен глас и отхвърли плаща на забавата. Стова Нейкова
изора дълбока бразда в просветното дело на Димитровградска
община, от която несъмнено ще покълнат млади пъпки, които
след време ще дадат по-красиви и зрели плодове. По такъв
начин тя събуди и интерес сред нашите хора и ги накара с
нетърпение да очакват новия брой на в-к "Братство”, за да
прочетата за професиналните успехи на своите съгражданки учителки.
Какво е интересното в тези личности?
Всички те, заедно с Лилия Нейкова, извървяха и опознаха
трънливия път и суровото училище на живота. Дори през вре
мето на на й-гол еми оскъдици те набираха кураж и намираха
най-подходящия начин и средства, за да достигнат до детските
сърца, да раздават щедро знания и умения и да ги подготвят за
живота. По такъв начин, благодарение на всеотдайността си, те
вградиха и себе си в бъдещето на града.
Това изминало време, тези минали дни и нощи заживяха
отново на страниците на в-к "Братство”. Госпожа Нейкова го
направи, защото е трудолюбива и интелектуална душа. При
ятно е да я срещнеш, да беседваш с нея, да слушат реалните й
преценки за себе си и за отминалото време, да слушаш сър
дечния й смях и да сс зареждаш с безграничния й оптимизъм.
Като учителка господжа Нейкова изведе многочислени поколения, преподавайки руски език, езика на Чехов, 1олстой и
Шолохов. И тогава тя бе "журналистка”, защото подготви пър
вите страници на вестника Югославянчс за основното учи
лище в Димитровград.
Редно е спомените за това поколение учителки, оставили
дълбоки следи в живота на своя любим град, да бъдат събрани
в една книга.

ПРИЕТИ ПЕТ ВЪЗПИТАТЕЛКИ СТАЖАНТКИ
"а УП1г?й
им в детската гради
и* Мшеи За Записване иа дсдата
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дина г-н Йппла Д .:1У Р
на детската гРазадз.лжснпето „а настаГш'Гстоя'.Грабо“
зи възпитателки, даже и ако се представя!' ус
пешно на професионалния изпит, понеже детска
та градина няма нужда от такива кадри.
Това решение е обосновано и от факта, че в
списъците на Трудовата борса в Димитровград в
момента са регистрирани около петнадесетина
безработни лица с такава квалификация.
Всъщност в детската градина обмислят идеята
да приемат на работа две възпитателки-стажантки, обаче дали това Ще стане - зависи от решението на ОС в Димитровград, в чиято компе
тентност е и това предучилищно заведение.
На заседанието на Управителния съвет с разгледан н въпросът за размера на таксата за децата,
които са приети за целодневен престрой в гради
ната. Членовете на съвета са решнли и занапред
таксата да не се увеличава, защото в противен
случай съществува опасност родителите да не изпращат своите деца повече в детската градина.
Следователно, таксата все още е 60 динара месечно или приблизателно 20 процента от действи
телната икономическа цена.
Според информациите, конто ни предостави
управителят Андреев, броят на децата през тази
година за целодневен престрой в детската градина
8 септември’ в Димитровград в сравнение с ми
налата е увеличен с над 100 процента. Трябва да се
отблежи и това, че в клона на това заведение в
село Жслюша, конто започна да работи преди 5
седмици, почти ежедневно родителите подават

Желанието „а родителите да запишат децата
с" “ детска градина в последно време става все
по-голямо. Това се дължи преди всичко на ниската
™кса, понеже за само 60 динара в детската град""" №а>т "°лу"ават закУска- обяд и следобедна
закуска.
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На иочивка в родния
Мъзгош
Моето родно село Мъзгош е едно от най-хубавите
в Димитровградска община. То изобилствува с при
родни прелести, сред които най-хубаво е животвор
ното "врело”, което никога не пресъхва и напоява
градините и ливадите. Затова всяка година прекарвам
голяма част от лятото в Мъзгош, любувам се на при
родата и тъгувам поради остаряването и обезлюдяването му. Защото тук са останали само прегърбени
старци, които със сетни сили опазват огнищата си и
отглеждат едно-друго за рожбите си, разпилял» се из
Димитровград и другите по-големи градове в страната.
Мъчно ми е да гледам тези хора без път, асфалти
рането на който бе обещано от собственика на въглената мина Никола Стефанов, чийто камиони разро
виха макадама до Пъртопопннцм. Общината бе обе
щала и телефон за селото, но...
Заради лошото състояние на пътя, който на дъл
жина от само шест километра не с асфалтиран дори
двукратно по-високи са цените на пътните билети за
автобуса, който идва в селото два пъти дневно. Всичкотова обаче няма да ме обезкуражи и докато съм жива
ще прекарвам поне един месец в родното си село Мъз
гош, за което съм написала и едно стихотворение.
Надявайки се, че за тези няколко реда ще се намери
място па страниците на в-к "Братство”, моля ви да ми
изпращате вестника на домашния ми адрес.
Ноока Ранголова, град Вършац

~*

б.

д.

ГИМНАЗИЯТА И ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Програми за работа
на секциите
В двете учебно-възпитателни заведения в
Босилеградска община - Гимназията и Основ
ното училище - тези дни бяха утвърдени съот
ветни програми за работа и назначени ръко
водители на драматическата, литературната,
рецитаторската,
музикално-фолклорната,
изобразителната, спортната и шахматната
секция, в които членуват повече от 200
ученика.
С първите си културно-литературни про
грами секциите и в едиого, и в другото учи
лище ще се представят още на 8 ноември - Деня
на просветните работници. Готвят се програми
и за другите училищни и държавни празници:
27 януари - Свети Сава, 8 март - Деня на же
ните, 1 май - Международния ден на труда,
Деня на югославската войска, Деня на освобожеднпето на Босилеградска община и др.
м. я.
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Снежана Илиева Видаиович
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ЗЕЛЕНИ ЧУШКИ ПО
ШОПСКИ

ЧССЪИ.

Приготвяне: Доматите и пиперките леко се
изпичат цели. Прибавят се морковите. Заливат се
със смес от оцета, олиото, захарта и солта. Пре
стояват 24 часа, като от време на време се
разбъркват. Изваждат сс и сс нареждаят в компотени буркани, като помежду им сс иаръсва целина
(целср) и магданоз. Сместа се прецежда и с нея се
заливат бурканите. Затварят се с капачки и се
съхраняват на хладно.

Чушките се изпичат, обелват и изчистват от
семето. Може да останат цели, а може да се нарежат
на 2-4 и повече парчета. Натрошава се твърдо, нссаламурсно сирене, количеството с но желание.
семейство с нриг- Разбъркват сс чушките със сиренето и сс насипват
отвяното иа чимнина. Така хранителните продукти в буркани. Стерилизират сс 50 минути. През зимата
оечапачваг ча зимния период, когато липсват прсс- сс използва като готово ястие. Може да сс опържи
Уважаеми чишншелки,
ее чапачва
,елен.,уци. Консервирането е един
и с яйце.
с Публикуването на теза две рецепти откриваме
ните плодове и
от начините ча чаплчването годносгга ш. продукта
нова Постоя/та рубрика "Нашенска трапези", Пое
вешеш/ на жените и тяхното малко "царство" ,а по-дълго
кухняшя. Надяваме се, че тя ще ви хареса и същевре
дейността на
до
тяхното
унищожаване.
менно ще се радваме ако и вие ни изПра/Тшше интер
довеждат,
есни, изГшШани ом вас реиеП/Тш, конто с удоволствие
използват иайПродукти: 2,5 кг зелени домати, 2,5 кг пиперки’, ще Помесшиме в нашия вестник. Сигурни сме, че.
Днес в домакинството
сз стерилна750 г моркови, нарязани иа кръгчета, 500 мл оцет имаше богат кулинарен оГшш коНшо ще ейоделише с
(6%), 500 мл олио, 700 г захар, 250 г сол, 1 глава
, варене, целина (целер), 2 връзки магданоз, на ситно, 2 глави нашите читатели.

ТУРШИЯ С ПЕЧЕНИ
ЗЕЛЕНИ ДОМАТИ
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СЛЕД V БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА КУКЛЕНИТЕ ТЕА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
ТРИ НИШ

ПРОМОЦИЯ НА СТИХОСБИРКА
НА ПЕТЪР ГЕРОВ

КУКЛИТЕ ГОВОРЯТ НА
ЕДИН ЕЗИК
• Петнят бплкпнеки фестивал на куклените театри в Ниш завъ^1 пи
в
с изпълнението на спектакъла ” Ватман и куклоподът
изпълнение на Кукления театър от Ниш * Задължение на куклените акьорн е да се запази пр офеснонплното ниво на Фестивала
• Желание да се създаде Музей на куклите
Завесите на V Балкански фестивал на куклените театри се спус
наха след представлението ьатмън и кукловодът”, постановка на
нишките кукловодн. В продължение на три дни с високо майстор
ство, знание и вещина се представиха куклени театри от Албания,
България, Гърция, Македония и страната домакин - Югославия. За
съжаление, Турция отказа участието си в последния момент.
Фестивалът нямаше конкурсен характер и това се оказа една
твърде подходяща форма, защото би било трудно да се избере
най-добрият от толкова блестящи спектакли. Фестивалът бе ор
ганизиран заради самото общуване, обмяната на опит и знания, за
разкриване на постиженията при този вид изкуство, каза Мими
Представител и на българите куклени театри, участвали
в Балканския фестивал, Посетиха издателство ”Братство "
в Нит. Гости на ”Братство” бяха: Петър Пашов, директор
и режисьор на "Ателие 313" от София, Янко Гъделев, актьор
в Кукления театър в Пловдив и Злати Златев, директор и
режисьор в Кукления театър във Варна. Те бяха Приети от
директора на Издателството Венко Димитров. В сърдечен
разговор той ги заПозна сдейносши1а на нашето Издателство
и им връчи комПлекши ом нашите редовни издания. Пъшър
Пашов благодари за мойлия Прием тук, сред сънародници, а за
скъПия Подарък каза, че той ще намери място в архивите на
куклените театри в тези български градове.

В рамките на "Месеца на киигата ’ в чудесното фоайе на Ди

митровградската гимназия на 23
октомври т. г. беше представена
новизлязлата стихосбирка ” За
спало огнище” на Петър Геров,
родом от село Радейна (Димит
ровградско), който вече дълги
години живее в град Кияжевац.
Тази приятна литературна
среща, организирана от литера
турно-журналистическата сек
ция към Гимназията, събуди
голям интерес сред средношкол
ците и почитателите на художе
ственото слово в нашата община.
За книгата па Петър Геров
говори Денко Рангслоп, редак
тор па списанията "Мост” и
"Другарче” в издателство "Бра
тство". Във вдъхновената си реч
Раигелов посочи характерните
особености на поезията на Ге
ров, подчертавайки носталгич
ните топове в неговите стихо
творения, породени от "заспало
то огнище” в родната му къща и
от отминалото детство.
След изложението на Рангелов постът Геров рецитира пред
многобройната публика ня
колко свои стихотворения, а
след това със свои поетически
творби се представиха и члено
вете на литературна-журналистическата секция при Димитров
градската гимназия.
В най-новата стихосбирка на
Геров със своята художествена
стойност и красота особено се
открояват
стихотворенията:
"Път”, Оптимизъм”, "Камък” и
"Дали смея”. Несъмнено, трябва
да бъде отделено заслужено вни
мание и на стихотоврението
"Рамка от сънища", което пред
ставлява своеобразен химн на
Димитровградска община. Не
по-ниска художествена оценка
заслужават и произведенията:
"Моите сънища”, "Заспало ог-

От промоцията на стихосбирката "Заспало слънце
на поета Петър Геров

В своите творби поетът Геров по-сдин неповторим начин
пресъздава картини от своя ро
ден край. Поетът съзнава, че
родното място от година на година все повече обезлюдва - а
той е безсилен да осуети тази бе-

да Гози факт обезпокоява поста
и му причинява дълбока душев
на болка. Затова неговите стихотворения, посветени на родното село и наглата среда като
цяло, на места са наситени с прекалена "доза тъжни размисли и
чувства, изказани чрез поетично
коректни и оригинални символистични средства.
Петър Геров казва за себе си,
че е детски поет. Като такъв той
не може да отмине страданията
на най-малките сираци, остана
ли без родители в последната
война, таз черна рожба на
смрътта”. Геров изпитва състра
дание към тези деца и се опитва
поне със стиховете си да помилва не вините им детски души.
Третата книга на Петър Ге
ров "Заспалото огнище” е отпе
чатана в издателската къща
"Бакар" от Бор. За първата й
промоция поетът нарочно е из
брал родния си Димитровград,
отказвайки поканите да направи
това в Княжевац, където сега
живее. Бор или Зайчар.
Б. д.

Янкович, директор на Културния театър в Ниш. Нейният колега от
България Петър Пашов, директор на театъра "Ателие 313" от
София и режисьор в Държавния куклен театър в Пловдив, още
по-конкретно поясни задачата на актьорите в куклените театри
като каза, че "мисията да работиш за децата и с деца е най-голямото
удоволствие, но и най-голямата отговорност. Децата не бива да се
лъжат и не могат да бъдат излъгани...”
И наистина - чудесна беше връзката, която се установи между
изпълнителите и публиката от децата. Те се разбираха отлично,
въпреки че всеки театър изпълняваше спектакъла си на своя език.
По този въпрос Жени Пашов, актриса от София, сподели: "Всички
деца на света са еднакви. Добре се разбираме. Куклите навсякъде
говорят на един и същи език. Затова казвам, че езикът на куклите
е универсален език."
В рамките на фестивала се проведоха и срещи, обединени от
темата "Куклените театри днес". На тези разговори се потвърди
желанието на участниците във Фестивала той да бъде запазен,
доизграждан и осъвременяван. Всичко това трябва да бъде в ин
терес на куклените дейци на Балканите, в интерес на младата
публика, в интерес на културата. Нека останат като поръка думите
Илюстрация към
на гръцките артисти, които те отправиха от сцената: "Само дет
"Заспало огнище"
ските длани и смехът могат да помогнат в света да настъпи мир.”
Гостите и домакините се разделиха с искреното пожелание почесто да се срещат и общуват. Следващият, VI по ред балкански ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА ЧЕРКВАТА В СЕЛО ИЗВОР - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
фестивал, трябва да се проведе в Румъния.

нище”идруги' Ш\^Л^

М.Зарева

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "БРАТСТВО" В ДИМИТРОВГРАД
СКАТА ГИМНАЗИЯ

УРОК ПО ЖУРНАЛИСТИКА
Своеобразен урок по журналистика за членовете на литературножурналистическата секция към димитровградската гимназия
изнесоха най-отговорните хора от издателство "Братство” на 23
октомври
Венко Димитров, директор на Издателството, констатира, че
вестник "Братство" в момента е доста "стар" вестник - в смисъл, че
повечето от журналистите и сътрудниците са сравнително
възрастни хора и колкото и да се стараят да следят живота на
младите, все пак това е от гледна точка, различаваща се значително
от тази на младите. Затова той покани членовете на секцията да
сътрудничат във вестника и да пишат за своите проблеми, дейности
и стремежи.
Ванче Богоев, главен и отговорен редактор на в. "Братство”,
запозна членовете на секцията с някои основни положения в жур
налистиката, както и с основните жанрове в нея. Неговото
изложение беше изслушано с внимание от бъдещите журналистисътрудници
За списание "Мост” и възможностите за сътрудничество говори
редакторът Денко Рангелов, подчертавайки, че страниците на
списанието са винаги отворени за сътрудничество.
Срещата в Димитровградската гимназия се проведе в рамките на
манифестацията "Месец на книгата".
А.Т.

• В началото на ноември в Димитровградска галерия
ще бъде открита изложба йод название ”Синята ли
ния на съществуването” ЛюбиШелише на живо Нис
ша ще могат да видят Платна на 36 най-известни
съвременни югославски майстори на чеШката - Зо
ран Петрович, Петар Омчикус, Марко Челебонович
и други, както и на учаснииите в йленера ”Погановски манастир ” Милан Статевич и Милорад Бата
Михайлович.

©

ДАРИТЕЛИТЕ НЕ ИЗПЪЛНИХА
ОБЕЩАНИЯТА СИ
Когато преди два меседа започна реставрацията на черквата "Света Троица” в село Извор,
Босилеградска община, освен средствата, които
бяха осигурени от Републиканското министерство за култура, мнозина разчитаха и на помощ от
граждани и предприятия, дадена под формата на
доброволни дарения. Впрочем, мнозина чакаха
първо да започне възстановяването и след това да
се включат с дарения според възможностите си.
"Сигурни сме, че няма да изостанат и нашенците,
които са се изселили или временно живеят във
вътрешността, та дори и тези, които са в чужбина”, казаха селяните пред Вранския владика
Пахомий и представителите на Общинската
скупщина, които присъствуваха, когато в средата
на август тази година започна реставрацията.
Сега, след два месеца, тези обещания и очаквания
все още не са осъществени - само малак брои хора
изпълниха обещанията си. Досега са събрани само
около 25000 динара, макар че тази акция е пред
приета не само в село Извор, но и в останалите
села на общината. Естествено, най-много средства
се очакваха от жителите на Босилеград и
Райчиловци. Най-голямо участие в тази хуманна и
благотворителна акция, която е отражение на
стремежа да се запазят корените, традицията и
вярата, са дали: Стоян Евтимов, пенсионер от
Босилеград, Винко Гонев и Кирил Тодоров от
село Райчиловци - по 100 динара, а по 50 динара
Митко Станчев от Босилеград и Милча Йорданов
от село Белут. Акцията продължава. За целта е
открита и джиро-сметка 44130-635-2-1419 с пред
назначение ”3а реставрация на черквата "Свети
Троица”. Инициативният отбор и местната
общност в Извор още веднъж призовават всички
благородни хора, а преди всичко изворчани, да
подпомогнат реставрацията на един от най-
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старите духовни и културни храмове в общината,
Беше отправен апел и към ръководителите и
колектвнте на предприятията също да се включат
в акцията, като помогнат не само с парични средства, но и със строителни материали,
Строителните работи бяха възложени на предприятието "Изградня" и както ни осведоми директорът на предприятието Симеон Йорданов, стените вече са иззидани, а е уредена и вътрешността
на сградата. Остава още да бъде поправен и покривът, но липсва дървен материал: мертеци, дъски, летви, тъкмо това, с което могат да помогнат
хората н някои предприятия.

м. я.
Въз основа па решение на Управителния съвет
на Народната библиотека в Димитровград от 20. 10.
1997 г. Народната библиотека в Димитровград
обявява анонимен

КОНКУРС
за изготвяне идейно решсиис за емблема, логотип и екслибрис по случай стогодишния юбилей на
Библиотеката.
За пай-добрите предложения са предвидеии след
ните награди:

I награда - 1000 динара
II награда - 800 динара
Предложенията трябва да бъдат обозначени с
шифър, а в отделен плик да бъдат изпратени
шифърът, името и адресът на автора.
Предложенията трябва да бъдат изпратени до
първи декември 1997 година на адрес:

Народна библиотека, ул. "Сутиеска" № 2
18320 Димитровград
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НА ПРАВОСЛАВНАТА

ДА СИ ПРИПОМНИМ

КОЙ Е ЛИЛЧО ОТ СЛАВИНЯ?

ЯИРЕКТОР НА
НА

ПАМЕТНИЦИТЕ

СЕЛО ИЗВОР - ПАМЕТНИК
НА КУЛТУРАТА
* Г-н Радович, Днмитр ов
градско и Боснлеградско ее отлнчават с големия си брои пра
вославни храмове. Почти всяко
село се гордее с манастирче или
черква. Вярваме, че Ви е известен този внушителен факт...
- Да. Тези крайгранични кра
ища наистина изобилстват с такива обекти и още от основаването на Завода ние се грижим за
тях. Преди двадесетина години
например възобновихме черквата в с. Болевдол, Димитровград
ско. Тревожен е обаче фактът,
че тези села са почти обезлю
дени, така че сега няма кой да се
грижи за првославните здания.
* Нишкият владика г-н Ириней заяви пред в. ” Братство” , че
вие, специалистите от нишкия
Завод, винаги се включвате в реставрацията на по-старите храмове. Къде сте ангажирани в момента?
- В момента работим в боси-

пт!ипт^И Двадесетина години бях в Славиня, на дъска църквата, а тук я изплел от лескови
родното село на Лилчо, но се оказа, че ела- пръчки, за да види къде ще срещне спънки...”
н гани почти нищо не знаят за него. Те спореха
За три години, както пише Селянов, черквата
за него дали е от рода на Чулинци или Денковци, била готова (през 1853 година). Копието се окаогава още бяха живи Сотир Петров, Лека зало успешно само дето е малко умалено. Дъльаича, Кола Сарелин и Тодор Лукарев, които жината е намалена от 42 на 30 м, а широчината
също не споменаваха неговото фамилно име, а от 27 на 22 м.
го наричаха само дядо Лилча. Сега обаче в Слав"Макар и неук, пише Селянов, майстор Лилиня няма човек, който да знае нещо за дядо чо е носил душа на истински творец. В подчерилчо.
таването на архитектурните елементи той внася
Ьдно предание разказва, че като млад дядо един рядко срещан в култовите сгради мотив,
Лилчо е ходил на ратриъгълното гретибота във Влашко (Ру- 'А
•.
> райе на детайлите:
мъния). Това е било
4
>Г.
.|
кубетата са с пирапрез 30-те и 40-те го4 •
••
миден
завършек,
дини на миналия век.
фронтонът на фаса
Роден е около 1810 го^
дата е триъгълен, а
дина. В Румъния (
фронтовете на парпроявил като добър р||
т
текса зигзагообразмайстор строител. Ко- ЦЙ
\
ни.
гато се завърнал в Сла- ЦЦ
в летописната
виня, участвувал в из
книга е запсиано, че
граждането на старата
на 15 септември 1923
черква в Пирот и от
година ”се събори
там много обикнал
___
лявото крило на парстроителството
на
текса,
без да има ня
ЩШж
черкви. Хората разкакаква причина. Сега
зваха, че бил работил и
тринадесетте пира
: /_/ •
на манастира при Изамидални фронтони
товци, но това не може
са заменени с обик
Лопушанският манастир, сн. Асен Драгиев.
да бъде вярно, защото
новен корниз.
(Взета от “Септемврийско слово")
манастирът при ИзаВ майсторството
товци е построен през 1703 година. Възможно е на Лилчо не трябва да има съмнение. Още по
да е работил на конака, който е строен по-късно. време на строежа, в летописната книга са за
През 1830 година там вече е било открито ки писани подробности около изграждане на черк
лийно училище, в което са работили учителите вата и тя и днес буди удивление.
Тодор Митов от Каменица и някой си Ранча от
Смиловци. Главно негово дело е изграждането ДЯДО ЛИЛЧО Е ПОСТРОИЛ И СЛАВИНСКАТА ЧЕРКВА
на Лопушанския манастир (на снимката). Това
•Да се върнем сега към още някои подроб
архитектурно дело е копие на Рилския манастир
ности из живота на неукия строител дядо Лилчо.
- с малки видоизменения и по-малки размери.
От предание се знае, че и черквата в село
В брой 1870 на вестник "Септемврийско сло
Славиня
е строил той. Черквата в Славиня е
во”, Михайловград, (сега Монтана), от 14 декем
възобновена
през 1849 година, значи е започ
ври 1972 година, журналистът Илия Селянов, с
когото се запознах лично през 1966 година - по ната преди Лопушанския манастир.
Своя живот старият Лилчо е завършил в сво
времето, когато "Братство” и "Септемврийско
слово” си сътрудничеха, е поместил статия за ето село. Починал е при нещастен случай. От
Лопушанския манастир под заглавие ”Сказание Видлич в месността Мирковица и Локва е свли
за съкровището на Лопушанския манастир”. чал сено ”на вейка”. Сеното се котърнало върху
След тази статия и тогавашния журналист от него и той заедно с него паднал из голямата
"Братство” Мики Нейков прояви голям интерес стърмнина.
Когато става дума за дядо Лилчо, не може да
към дядо Лилчо като негов съселянин. От об
ширната статия за Лопушанския манастир на не споменем, че в Лопушанския манастир, както
разказал
Кола Сарелин от Славиня на Мики
колегата Илия Селянов ще цитирам само оная
Нейков, бил игуман на манастира славинчанин
част, която се отнася за дядо Лилчо.
от рода Кюлпнци. Този игумен се казвал МОЙ
НЕГРАМОТЕН ЧОВЕК, НО С ГОЛЯМА
СЕЙ. Когато ходил в Лопушанския манастир
ДАРБА
като гост на редакцията на вестник "Септем"Две подробности от строителното житие на врийско слово”, Мики Нейков видял до стената
тази обляна със слънце църква предизвикват на манастира един стар кръст, надгробен памет
удоволствие - пише Селянов. - Тя е сътворена от ник със запис "МОЙСЕЙ, 1924 година, роден в
неук майстор строител! От майстор Лилчо от село Славиня”. А Лека Денков, пак според пре
Славиня (сега в Югославия). Той поема една на данието, е бил слуга в манастира и познавал
пръв поглед нелослилна нему отговорност да добре Мойсей.
Ето, това е разказ за славинския строител, а
изгради църквата, като буквално изкопира цър
същевременно и отговор на въпроса, поставен
квата на Рилския манастир!
В летописната книга този факт е хроникнраи в заглавието: кой е Лилчо от Славиня. Тези дни
в Ниш се говори за още един славинчанин, стро
така:
"Майстор Лилчо е бил неграмотен човек, та ител на черкви, но не неук, а архитект. Това е
не е могъл да направи скица и да запише какво Иван Димов, които подарил архитектурен план
е трябвало и затова при работата сн е срещнал за строеж на нова черква в Ниш.
много трудности. Наложило се да ходи втори
Богдан Николов
път в Рилски манастир, където начертал с нож

шт

Александар Радович

черква е прокаран път и затова
тя също е застрашена. Надявам
се, че ще решим проблема със
съдействието на Пътното преднрнятие от Враня,
Тези дни ще започне и пре
покриването на най-старата

В рамките на Републиканския завод за защита на паметниците
на културата в Сърбия работят 15 регионални завода. Найголям сред тях е нишкият Завод за защита на културните паметницп, който е основан през 1966 година. Този Завод ” покрива”
югоизточната част на републиката - от ” Св. Прохор Пчински”
до Гердап (територията на 7 окръга: Пчински, Ябланишки,
Нишавски, Топлпшкп, Пиротскн, Зайчарски и Борски).
леградското село Извор, където
реставрираме най-забележителния, според нас, паметник на
културата на територията, на
която живее българското малцинсто в Югославия - черквата
”Св. Троица”. Става дума за обе
кт от над 600 м“ застроена площ
с фасада от "каменна пластика”,
който поради небрежност е поч
ти пред рухване. С помощта на
Министерството на културата
на Сърбия, Общинската скуп
щина в Босилегад и Вранската
епархия сме запланували да под
меним покрива и да защитим об
екта от рухване. Искам да под
чертая, че според преценката на
специалисти реставрацията на
този храм ще бъде много скъпа
и ще струва от 2,5 до 3 милиона
динара.
Освен черквата, която несъм
нено има голямо значение, на
шите специалисти считат, че не
по-малко значение за културно
то наследство на българите в
Югославия имат и хамбарът
край черквата, почти разруше
ното старо училище, къщите и
сокачетата и затова предлагаме
да се защити целият този ком
плекс, съответно и село Извор.
Имайки предвид стойностите на
комплекса и положителните
югославско-български отноше
ния, считаме, че е налице една
добра възможност за този ра
йон, който би могъл да се пре
върне в привлекателен туристи
чески комплекс.
* Съвпада ли Вашето мнение
с мнението на общинската структура в Босилеград?
- Тази гема е нова и като сс
имат предвид нашите добри отжиления, мисля, ле и властите в
Босилеград ще бъдат съгласни с
нас. Защото, ако не запазим автентичния образ на този ком
плекс, той ще запустее.
* Какво още сте запланували
за тези краища?
- Мисля, че до крия на годи
ната ще решим още един П|>о
лем във връзка с черквата
•
Филип” в с. Бистър. Покрай тази
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черква в Долнолюбатското на
местничество - ”Св. Николай” в
с. Божица. Подготвили сме и
план за възобновяване на черк
вата ”Св. Илия” в Звонци (Бабушнишка община), но в момен
та не сме в състояние да под
сигурим необходимите средства.
Имайки предвид развитието на
туризма в този край, мисля, че е
необходимо да се ангажират и
местните власти и да подсигурят
средства, с които поне да се осу
ети рухването на този храм.
* В нашите краища селата
опустеха, храмовете почти рух
наха. Какво трябва да се напра
ви, за да се запази поне култур
ното ни наследство?
- Погледнато в по-далечна
перспектива, мисля, че заедно с
урбанистите ще успеем да реста
врираме най-важните паметници на културата, намиращи се на
това пространство. В пространствения план и градоустройствоните планове винаги ще се съо
бразяваме със значението на
фонда на паметниците и ще по
лагаме усилия да го защитим.
Ваиче Бойков

9тш

Снегът прекъсна сеитбата
Тачи година първият снег падна през нощта срещу вторник. 1 о по гова
воеме и не е изненада да падне сняг. Изненадата обаче дойде от това, 1е
за една нощ натрупа повече от десетина сантиметра. Всъщност, п гова
не еДтолкова страшно. Лошото е това, че на територията на общината
има необрана царевица, а и есенната сеитба дори наполовина
все още
завършена.Както казват специалистите, царевицата не е толкова
не е
застрашена от снега, но забавянето на нейното прибиране ще създаде
ссоиозни проблеми за сеитбата, тъй като крайният срок за тази работа
Р отминава Но за наше успокоение, метеоролозите казват, че този
вече отминава.
което отново ще настъпи сравнително
сняг ще е краткотраен, след
хубаво време.

Ч>К

Згсжна.
Ашр шина

Въпреки че според календара зимата трябваше да почака още 4-5
седмици, тези дни Босилеградска община изживява една истинска зимна
идилия - цялата е под снежна покривка.
Снегът обаче предизвика малки прекъсвания в автотранспортните
Всъщност” първият сняг пс изненада службата за поддържане па връзки и ПТТ-съобщенпята, както и няколко дефекта на електрифи
магистралните пътища. Снегорините минаха няколко пъти и насипаха кационната мрежа, поради което някои села останаха без елек
трасето със сол и пясък.
тричество, а районните центрове - без телефони.
Я.
А. Т.

31 ОКТОМВРИ 1997 г.
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моми, инженери, юристи, иконо
мисти..., които живеят и работят
навред из страната, а най-много
в Белград, Бор и Зайчар, както и
в Пирот, Димитровград, Ниш... ни разказа Даница Виденова,
която често посещава родното
си село. В родния край идват
веднъж или два пъти годишно да
посетят старите си родители, а
двама млади одоровчаии се
(Продължение ОТ МНШ1ЛИН брой)
завърнаха със семействата си:
Мила Костов е директор на зе
Селска слава на Одоровци е Тудоровден, кога го одомеделската кооперация ”Видровчани тържествено посрещали гостите - роднини,
лич”, работи в селото, а живее в
приятели и познати от Забърдието, Димитровград,
Димитровград; Веселин Димов
Крупъц, Пирот...На този празник в Одоровци иикога
се завърна със семействотот си
пристигали и по осем групи музиканти, в Падина не
от Пирот, за да живее и работи в
можело да се мине от народ, хоронграчите се нади
селото си, където е открил
гравали, музикантите се надсвирвали, всичко било хуба
частна хлебопекарница. Това е
во, всичко весело, во понякога се стигало и до побой похвално, но е проблем това, че
нали всички са пийнали..."Знайеш ли, Марино, колко
в Одоровци няма телефон,
обичайемо да играйемо запояс и йелснмно, па Йовча ка
училище...
поведеше орорто, па ка завърти белу кърну, а ни
В село Одоровци има 31 чахиграйемо,наземи се не опирамо ’ - сеща се Лена.
стни трактора, 6 мотокултиватоОдоровската черква се нарича "Свети Йован” и се
Сомойстното на Нсшко Тошев от Височки Одоровци
ра, 5 комбайна, 4 мелници с во
копае царевица ма Протон, 1978 година
намира при гробищата на един километър западно от
денични камъни, косачки, жет
селото в Селище, където някога било селото. Празник
Митин кръст не го завели, на го изпратили на влака и
на черквата и селото е Свети Йован Кърстител, на 7
варки и други земеделски машини, почти всяко второ
чакали чак докато влакът тръгнал, за да бъдат сигурни,
юни, когато всички ходят на празника с ядене и пиене,
домакинство има "чекичар”, на който прави мливо за
че няма да попита друг човек и гой да му каже, че знае
а попът държи служба. Жените от селото ходят на пръв
добитъка - казва Йован Петров .пенсионер, който често
къде е Митин кръст. След това, през нощта, дядото и
мартин петък с колач на черквата всяка година. В
посещава родното си село, обработва имота си и под
баба та отишли на Митин кръст, намерили златото, на
в местността
черквата за Свети Йован молитва приготвят от фа
товарили го на двуколка и го докарали вкъщи. Видели държа къщата си. Той изтъква още, че
милия Години. В местността Овча има кръст, при който
ги хората - прибират се взори, пред съм пане, но не Лалин извор тревата по ливадите расте ниско и понася
на Свети Никола (22 май) от фамилия Дншинп изнасят
знаели откъде идат и какво карат в големия сандък. газене, така че е подходяща за настилка на футболни
молитва. На Петровден (12 юли) от фамилия Лалини
игрища. Всяка година тук идват с камиони хора от
После, казват, бабата и дядото забогатели, познало им
и ги
изнасят молитва при кръста в местността Орляк.
се и хората се досетили, че са намерили злато. Гака вътрешността на страната, секат с машини бустове
Северозападно от селото, на пътя за Връх се намира
карат - последния път са ги откарали в Черна гора.
казва легендата.
кръстът Валии гроб, по чието название се нарича мест
Разправят, че и в одоровската пещера идвали хора, Интересно е също, че в Одоровската пещера са намер
ността. Старите предполагат, че тук е погребан някой
разгъвали карти, мерили нещо, копаели, гледали ги ени останки от праисторическо огнище, което показва,
турчин Балин, защото никой от селото не зачита този
овчарите, но не се досещали, че търсят злато. Има още че тук е живял праисторически човек.
кръст. Изнад пътя и Балин гроб се намира още един
Някога в Одоровци имало и лозя, които били за
една "златна" легенда за бирници, които свърнали мри
кръст, наречен Метушица.
някоя жена да пренощуват, но тя им обрала жълтиците, садени на слънчевата страна в Дола, северозападно от
В Одоровци има и Митин кръст, с който е свързана
селото.
Лозя имали Станиини, Андреини, Мисини,
а нейният мъж ги изпъдил. Изглежда, че Одоровци
легендата за селото. Казват, че около 1898 година
Игьини, а последен престанал да го обработва Любисбило златно село, щом навсякъде разправят за злато.
дошъл някой човек от Северна България да намери
Одоровци беше село на младост, на труд, на живот, лав Еленков.
Митин кръст в село Одоровци. Минал Раденна, упът
И одоровчани ходили на печалба, а някои все още са
но вълната на разселването засегна и това село. Закъ
или го за Одоровци, в полето намерил орач, но той бил
сня токът, закъсня водата, закъсня асфалтът, закъсня в чужбина: Манол Петров и Лека Алексов в Америка,
гуленовчанин и го упътил "по там”, при орач - одорейсът... Отидоха младите да учат, да търсят работа в Тошко и Никола Горянови, Боро Стефанов, Слава
ровчанин. Седнали под сливата на слога и пътникът
града, да живеят по-лесно. Малко народ остана във Кирилов, Венко Цвеин и Стоимен в Германия, Слава
разказал на орача, че неговият дядо бил с хайдутите,
Тодоров във Франция и др.
които пресрещали и ограбвали златото от турците, а Височки Одоровци, няма кой да работи имота, няма кой
В Одоровци и Гуленовци особено е активна местната
да реди къщите - имот голям, къщи хубави, но много от
пред смъртта му получил карта, на която било озна
общност, начело на която са председателят Иван Йотов
чено, че при този Митин кръст, на 20 крачки на север, тях са празни. И все пак Одоровци е село, което може и общинският отборник Иван Любенов, и двамата пен
да се похвали, че има двадесетина млади хора, а и пен
па 8 стъпала на изток, па 3 лакъта на север, 2 педи на
сионери. В момента се ремонтира Културният дом, по
запад... има закопано злато в сандък, та моли орача да сионерите се връщат, още са работоспособни, така че
правя се уличното осветление, а трябва да се довърши
го отведе при Митин кръст. Отвел орачът пътника помагат за развитието на селото си.
и ремонтирането на селските пътища. След това ще
В
Одоровци
има
условия
за
развитие
на
земеделието,
вкъщи, разкаже на бабата защо е дошъл непознатият и
бъде организирана акция за въвеждане на телефони по
те, за да не се разбере защо е дошъл, спастрят човека. скотовъдството, пчеларството и овощарството, но
Други пък казват, че го водили при всички останали носители на развитието на съвременното село трябва да домакинствата,
кръстове, ровили, търсили, но нищо не намерили, а на бъдат младите, а младите се изучили, станали учени
Цветанка АНДРЕЕВА
хора, най-много просветни работници, лекари, агро-
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зимни веявици шега няма. Прибират се нашенците с теслите
си и бичкиите, печалбарите демек, и селата стават по-мно
голюдни, а невестите по-весели. Усилено падат листата от
дърветата, но падат и първите слаби бележки в нашите основни
и средни училища. Слага се зеле в каци, колят се свине - с
НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ
винцето вървят добре новите чварки, пърженки. А когато
ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ
напада сняг, тогава и неквалифицираните магарета разбират,
че лятото е минало, че слънцето ходи все по-ниско и става
зъбато.
Ако загърми през ноември, това значи, че следващата
година ще бъде берикетна, говореха моите дядовци. Ако сняг
покрие нивите и се задържи някое време - хубава работа е,
* Студен и мъглив месец
помага като оборско гюбре. Съществува и поверие, че ако на
* Прощаване на мъртвите със живите
Мратинци (24 т.м) вали дъжд, пшеницата през идната година
* Край на селската работа
ще има добър род. Изобщо този месец е важен за гадаене,
* Време на веселби и сватби
защото християните считат, че през ноември Господ е създал
света.
Ноември е единадестият месец в годината През тоя месец
През първата събота на месеца са есенните, митровски
времето е вече студено и затова старите славяни го наричали
задушници, защото се падат една седмица преди големия
студен. В четирите ноемврийски седмици има много черни
празник - Митровден. Чрез ядене и пиене край гроб; на
облаци и бели мъгли, поради което някои го наричат и мъглив
месец Искрено казано, за работните селски стопани ноември покойника се изършва прощаване на мъртвите със живите,
е ясен, ако амбарът е пълен, ако кошарата е тесна, ако в поятата защото след това, вярва се, свети Петър затваря гробовете.
Есенните задушници са широко разпространени сред пра
има носещи овце, ако в кацата има нашенско сирене, в делвата
масълце, в плевнята сенце, а в мазето - винце! Земеделската вославните славяни, а особено ги почитат българите и сърбите.
Митровден е празник, изписан с червени букви. Това е
работа намалява през тоя месец, празниците и веселбите се
увеличават, та може на някои и да е мъгливо в главата от денят на свети великомъченик Димитрий, солунски войвода,
ракийката и винцето, но в това няма нищо лошо. След про който - бидейки християнин - не искал да гони вярващите и
царят го затворил в тъмница, а след туй бил избоден с
дължителната рунтава работа редно е малко остпускане на затуй
копия през 306 година. Почитан е много от сърби и българи.
ръцете и на мозъка. Много баби и невести през тоя месец
намират свободно време да отидат на баня, за да лекуват реума, Има много слави при сърбите и именни дни при българите
бъбреци и разни други болести, оти през работния сезон е (Димитровден, Митровден, 8 тм.). На Димитровден се приби
рат последните стада от планинските пасища. На тоя ден се
срамно да се говори за болести и почивки. (Такава е селската
работа и селската приказка: дори най-близките мърморят, уреждат всички парични сметки, изплащат се момците
(овчари, говедари), които са "ценени" на Гергьовден. С една
когато някой техен почине през работния сезон - "Сега ли
дума на тоя ден се завършва селскостопанската работна година
намери, майкя, да умира при толкова работа!") Открива се
Хората вече имат повече свободно време и са готови за веселби,
сезонът на печена тиква и на тиквеници, на правене сладка от
годежи, сватби, кръщенета и други весели сбирщини. Всеки
дюли, време на благ обидък на мушмули, оскоруши, разни
празник всъщност е празен ден, неработен ден, създаден за
видове късни ябълки, диви круши, глогини, дренки..
почивка и дружба с другите хора. През турско време и хайду
При гражданите наесен няма лабаво. Те сега почват да
тите са се разделяли на Митровден, след което са търсели
работят както трябва, защото наближава краят на отчетната
убежище при своите ятаци (приятели), а някои са заминавали
година, а заплати не падат от небето, пък и - дето думаше дядо
към влашките градове и там‘живеели свободно и разгулно,
ми Ризен - "не може целу годин да има купанье на морето".
който живот мнозина са плащали жестоко (умирали са от
Градските хора харчат повече ток, дърва или нафта Кафенетата
сифилис, както искрено е писал войводата Панайот Хитов,
са пълни до последна седалка за по-дълги приказки тротоарът
получен от тамошните курви). Светият войн Димитрий е
вече не го бива Босилеградчаните от планинските села се свете
ц за много наши села, а мнозина сърби го имат като "крена
запасяват с брашно, ориз и сол, защото... може да завее, а със
слава". Има и много поверия, свързани с тоя празник. Ако на
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този ден е ведро, зимата ще е мразовита, а ако е облачно - ще
има голям сняг през зимата.
Каквото е времето на Митровден, такова ще е и на Коледа.
Ако пък вали дъжд, тогава всички празници през следващата
година ще бъдат дъждовни. Ако загърми на тоя празник, то
през следващата година ще има наводнения или други
лошотии. Зимни гьрмотевици, изобщо взето са лош знак за
идната година и предвещават глад, болести, войнаНа 14 е денят на врачовете (лекарите) Козма и Дамян Врачевден. Споменатите са лекували хората безплатно в името
на Христа.
Голям ноемврийски празник е Архангеловден, Ранджеловдън, Свети Рангел (21 тм) - посветен на най-известния
небесен ангел (кнез на ангелите), на небесния войн, жив светец,
та за 1 за негова
ослава не се вари пшеница Известен е и
като "душовадник", като ангел, който прибира душите на
починалите хора
Ако на Ранджеловдън е ясно и падне слана, зелето ще е
добро и до първи декември няма да вали сняг.
Следват Мратинци (24 тм) - "вълчи празник", "овчарски
светьц". Дава се курбан овца или кокошка за защита на стадата
и овчарите от вълци. Свързват се веригите над огнището, за да
се вържат устата на вълците. По същата причина в следващия
период жените не свързват (не "спредзаю") две вълнени нишки
в ново клубе.
Към кр;ш на месеца са поклади (заговезни), а от другия ден
(от 27 ноември) започват Божичеви пости (голямо постене за
Рождество Христово, за Божич, за Коледа).
На именденска черпушка може да се ходи при ония
приятели и роднини, които носят следните имена: Иван, Йо
ван, Димитър, Мита, Димитрия, Димитрашко, Милутин,
Дамян, Георги, Гюра, Рангел, Филип, Матея..
През тоя месец е най-добро време за садене на нови
дръвчета или пък за копаене на дупки за пролетно садене на
фиданки. Почистената зеленчукова градина може да се пооре,
та на пролет, като измързне земята през зимата, почвата да
бъде рохкава. В лозето трябва да се приберат коловете. Младите
кокошки вече почват да снасят яйце. Пчелите са вече зазимени
и спокойно изчакват пролетта. Ще живнат и ловджиите през
тези дни. Хората използват тоя месец и за поправка на земедел
ски машини, за поправка на сечива и инструменти, за ук
репване на огради, за издокарване на живия плет, за строеж на
помощни сгради, за поправки в своя дом, а майсторите - за
Дялкане на лъжици, за правене на дудуци и двойници, на
вретена и кудели (хурки), мотовилки, совелки и разни други
тем подобни-.
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СПОР? 0 СПОРТ
ЗАС ЕДАНИЕ НА
"ГРАНИЧАР"

I

УНГАРИЯЮГОСЛАВИЯ 1:7!

рош
уовър. Голмайстори: Р. нович, Нешич, Стаменкович и
и?4гн,ав ^Т«Ш'ш:Рио‘Та29 Пайкич от "Ястребац”, а Пей«7^;™^
“ ^В-С. Димитров, М. Стоянов от
Балкански . Червен картон В първият мач на баража за
Футболистите
на
"Желюша”
Стаменкович от ”Ястребац” в 88
фнналето на световното пър
играха с нова екипировка, даре- минута.
венство във Франция, Югослав
ние от ”Водоинженеринг” и
’ Ястребац-Пролетер”: Стеските футболисти сразиха в Бу
дапеща домакините си със 7:1.
”Панонияшпед”, и победиха убе- ванович 8, Стаменкович 6, Й оваучаства на тези състезания, това
Югославските национали нани
дително отбора на ”Танаско Ра- нович 7, Коцич 6, Антониевич
все още не е известно, тъй като
заха 5 гола още през първото
ич” от Пирот. Победата можеше (П. Миланович 7), Нешич 6, Н.
полувреме.
всичко зависи от финансовото със
да бъде и по-значителна, защото Миланович 7.5, Станкович 6 (Датояние на клуба.
___
гостите освен борбеност, не по- видович 6), Пейчич 7, Пайкич 6
На заседанието бяха обсъдени
казаха други футболни качест- (Величков 6), Гмитрович 7.
ва.
”Балкански”: Ивчев 7, С.
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В
В десетия кръг ”Желюша” Стоянов 6, М. Стоянов 6 (Донще гостува на 2 ноември във Ве- чев), Давидович 6, Л. Веселинов
БОСИЛЕГРАД
лики Йовановац на отбора на 7,С. Димитров 7, М. Пейчев 7, В.
”Будучност”. В момента ”Же- Иванов 6 (Е. Иванов 6), Васев 5.5
люша” заема пето място с 15 (В. Веселинов 6), П. Георгиев 6,
точки. На първо място е ”3ве- Станков 6, Митов 6. Играч на
В рамките на извънучилищната дейност на основното училище зда” от Блато с 19, втори са фут- мача: Антониевич.
I еорги Димитров в Босилеград на 21 този месец се проведе есенно болиститс на ”Задругар”от КруВ XIII кръг на първенството
надбягване, което се проведе по класове - отделно за момичета и пъц със 17, трети "Напредък” от вСръбскадивизия-групаНишмомчета. Първолачетата бягаха на разстояние 30 метра, а осмоклас- Извор с 16, а четвърти ЛДрагош” ' Балкански” гостува в Долна
иЦите ',,а 40°.
от Пирот с 15 точки, колкото Врежина (квартал на Ниш), къДето игра с Ястребац-Проле
Ет° имената на победителите по класове: първи клас - Александра има и лЖелюша”.
тер”, последния в таблицата.
Милева и Сашко Милев, втори - Миряна Стойнева и Марян Георгиев,
трети - Милена Младеновци и Владица Владимиров, четвърти - Нина СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИ- Въпреки много добрата игра, и
Миленова и Милан Глигоров, пети - Валентина Стойнева и Ненад □мома 1-пх/пл
от това гостуване ’ Балкански”
-Захариев, шести - Елена Анастасова и Сейда Асанович, ссдми - ВИЗИЯ - ГРУПА НИШ
се завърна с празни ръце. През
„ аджана Стаменова и Горан Васев и осмн клас - Рапица Велинова и
първото полувреме димитровИвица Берков.
градчани имаха абсолютно над
ПОРАЖЕНИЕ,
М. Я.
мощие. Шансовете на П. Геор
ВЪПРЕКИ ДО гиев и Л. Веселинов бяха напраи други въпроси, които в момента
во идеални, а в 44 минута слабият
затрудняват работата на клуба. Та
БРАТА ИГРА
”ЖЕЛЮША”съдия Франета не свири дузпа за
ка например беше разгледан и
ЯСТРЕБАЦ - ПРОЛЕТЕР” "Балкански”. И разбира се, след
проблемът за подходящото опаз ”ТАНАСКОРАИЧ” - "БАЛКАНСКИ” 3:0 (1:0)
такива пропуски идва и наказаване на оръжието и във връзка с
Долна Врежина, 25.10.97. нието. След една грешка на ди7:0
този проблем е констатирано, че
„
_
_
Зрители - 500. Съдия: Владимир митровградската защита дома
съществуващото помещение, в ко _ Димитровград, 26 октомври франета от Алексинац - слаб. кините откриха резултата. Във
ето се складират пушките, писто т, г. Стадион Парк , зрители - Голмайстори: Стаменкович в 42, второто полувреме слабият
сълетите, патроните и останалите 100. Времето слънчево, но хладно. Пейчич в 55 и П. Миланович в 87
съоръжения на клуба, поради гол Съдия - Драган Петрович от Пи- минута. Жълти картони: Йова- дия не призна явен гол на ”Балкански”, след което домакините
яма влага въобще не е подходящо
вкараха още два гола.
да се ползва като оръжеен склад.
В XIV кръг в събота на 1 но
Затова е взето решение СК "Гра
1997 го>ди на се навърши
ември "Балкански” ще посрещ
• ,
ЕДНА^ГОДИНА^от смъртта
а на
н нашия обичан
ничар" да поиска помощ от димит
не
отбора
на "Топличанин” от
V:-: -- 'ЛЩ
и незабравим съпруг, баща, 6 рат и вуйчо
ровградските обществени фирми
Прокуплье.
за изработка на подходящи дърве
д. с.
ни (или метални) "сошки”, в които
АСЕН ГЕОРГИЕВ
биха се слагали пушките и писто
учител от Вълковия,
Ц-.
летите. Според съответния план
На 1 ноември 1997 година се
Димитровградско
навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
след изработка на "сошките” оръ
смъртта на нашия мил и
жието ще се складира в стрелби
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
непрежалим
щето, като по тоя начин оръжието
семейства Георгиеви (Кладово), Николови
(Ниш) и Ставреви (Пирот)
ще бъде запазено от отрицател
а
ното влияние на влагата.
Членовете на съвета взеха ре
шение ”сениорският” отбор на
На 7 ноември 1997 година се навършват
клуба да започне с тренировки от
40 ТЪЖНИ ДНИ
1 декември т.г. По този начин от
от смъртта на нашия скъп и незабравим
ново ще бъде активизирана дей
съпруг, баща, брат, свекър и дядо
ността на първия отбор, който в
ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ
края на месец март следващата го
от Димитровград
дина най-вероятно ще участва и на
регионалното състезание по спор
На тоя ден в 11 частна ^м^ювг^адс^л-е
тна стрелба. Предвижда се да бъ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
дат образувани "сениорски” отбо
(1923-1997)
Каним близки и познати да присъстват на
ри и в мъжка, и в женска конкурен
помена.
Поменът ще се извърши на 1
ция.
Б. Д.
Времето минава, но то никога няма да заличи
ноември
в
12 часа на

'
УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ

НА

СК

Подобряват се условията за тренировки
В средата на миналата седмица
в Димитровград се проведе шесто
то за тази година заседание на Уп
равителния съвет на стрелческия
клуб Граничар”.
Най-добрата димитровградска
състезателка в историята на ди
митровградския спорт Ружица
Алексова, която в- момента е секретар на Управителния съвет и
треньор в клуба, запозна членове
те, че Общинският спортен съюз е
отпуснал около 3800 динара за набавка на два калорифера за отопление. Според думите на Алек
сова, с доставянето на калориферите ще бъде решен един от найострите проблеми, който напосле
дък до голяма степен затрудняваше
нормалното провеждане на трени
ровките. Алексова подчерта, че
сРеД децата в нашата община съ
ществува голям интерес към този
спорт, но поради ниските темпера
тури на стрелбището (намиращо се
под трибуните на градския стадион)
част от децата, които имат
желание да се занимават със спор
тната стрелба, досега не са трени
рали редовно, понеже се страхуват
от простудни заболявания.
Ружица Алексова осведоми
присъстващите, че Общинският
спортен съюз е отпуснал парични
средства на клуба и за набавка на 6
нови въздушни пушки, 6 спортни
кожени якета, още две кожени
якета стрелческият клуб ще получи в близко бъдеще най-вероятно
и от цеха на "Електроразпреде
лителното” в Димитровград.
Що се отнася до предстоящите
състезания по спортна стрелба, на
които ще участват членовете на
СК "Граничар”. Алексова изтък
на, че пионерският отбор през ме
сец декември най-вероятно ще гос
тува в град Търстеник, където наймладите димитровградски стрелци
ще "премерят силите си” с връст
ници от тамошния стрелчески
клуб. На 15 ноември е запланувано
да се проведе училищно състеза
ние в Димитровград, на което ще
участват както учениците от ту
кашното основно училище ”Моша
Пияде”, така и ученици от Димит
ровградската гимназия.
Трябва да се подчертае, че
стрелческият клуб е получил по
кани за гостувания и на други при
ятелски спортни състезания (в Пи
рот, Прокуплье и други градове)
но дали пионерският състав ще

Есенно надбягване

Ш

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

Нова победа на босилеградския отбор
”ЛЕВОСОЕ”:”МЛАДОСГ” 3:5 (1:2)
Левосое, 26 октомври 1907 година. Игрището на ФК "Левосое".
Зришели-около 200 дути. ГЪлмайсшори: Владимир Симич, НеГюйти
Джорджевич и Сита Милич за домашния отбор, а Здравко Миладинов
и Влиршш Маши нен Гю 2, и Блажа Воинович за "Шщ/осиГ. Съуия:
Сърджан Сшайич от Враня.
В последния кръг на есенния полусезон от футболното първенство
в МФД Враня футболистите на "Младост” от Босилеград извоюваха
още една победа. Като гости те победиха футболистите на Левосое
от Левосое - Буяновац с 5:3, полувреме 2:1. С тази победа босилеград}
във върха на таблицата,
ските футболисти задържаха позицията си
което им дава реалната възможност през пролетния полусезон да пр
дължат от изгодна позиция борбата за първото м*=т0пп„гият
Двата отбора започнаха играта предпазливо. И единият, и ДРУ™яг
ловенето защитаваха своята врата, отколкото да атакуват вратата
на съперника. Но колкото повече играта напредваше
градските футболисти печелеха надмощие на терена и все; "°-ч“сто
обсаждаха вратата на домакините. Това продължи до средата на п р
во-го^олувреме когато капитанът Блажо Воинович започна самосто
ятелна атака от средата на терена и от около 16 метра, със силен и точен
удар улучи вратата. Този гол като че ли пообърка ритъма на домак
ините^ г/слеи две минути гостите отбелязаха още един гол. Голмайстор
бс младияЛт италантлУив футболист В. Манасиев. Пред края иа първото
попукаме нападателят В. Симич отбеляза гол и събуди надежда у
домакините, че през второто полувреме ще успеят,да
повед ;
През второто полувреме играта
машният отбор заигра на принципа в
. 3.9 От този
десетина минути едва гола промени резултата в своя полза-^2^ От този
продължиха до тТми^^^^вто^и^равмвайки резултата, в листатана

Гоще дваЯгГаЛ°го^айетоРри отново бяха В.
Манасиев и 3. Миладинов.

спомена за теб, за твоята човечност, искреност и обич. С
всеотдайността си и с онова, което направи приживе, вечно ще
живеш в сърцата ни.
Опечалени:
КРУМ и ЛЮБОМИР, сестри ЛЮБИЦА и
Съпруга ДРАГИЦА, синове
с
ВЕНЕТА, брат АСЕНI, снахи ГОРДАНА и ОЛГИЦА, внучки и внуци и
останали многобройни роднини
Едновременно изразяваме огромната си благодарност към всички,
изказали лично или чрез телеграми съболезнования и участвали в
траурното шествие до вечното му жилище.

гробищата в Жарково - Бел
град. Каним близки и приятели
да присъстват на помена.
СКРЪБЯЩИ:
съпруга Неда, синове Петър и
Александър, снахи Мица и
Светлана, внуци Ивица, Игор,
Горан и Виолета, братя Асен,
амвиКрум и Божидар със семей
ствата си

На 5 ноември 1997 година се
навършават ТРИ ГОДИНИ от
смъртта на нашата мила и
нопрежалима съпруга и майка

На 2 ноември т. г. се навършават ЧЕТИРИ години от
смъртта на нашия мил съпруг,
баща, дядо и свекър

КИРИКА ДОЙЧЕВА
от с. Радейна
Времето неумолимо минава,
но тъгата и скръбта никога ня
ма да изчезнат от нашите сър
ца. Благодарим ти за обичта,
добродетелите и човеколюбието, с което ни дари.

АСЕН ГОЦЕВ
от Долни Криводол

На 2 ноември 1997 г. се
навършват ШЕСТ тъжни го
дини от смъртта на нашия мил
и непрежалим съпруг, баща и
ДЯДО

ВИТОМИР ГИГОВ-ТОМА
от Димитровград
Една след друга изминаха
шест години, но твоят светъл
лик и мил поглед винаги ще
живее в нашите сърца.
От неговите най-мили

м. я.

31 ОКТОМВРИ 1997 г.

Вечно скръбящи:
съпруг
Воин, дъщери Марика, Елимка
и Ангелина със семействата си

На този ден ще посетим вечния
му дом на гробищата в Долни
Криводол и ще положим цветя.
Опечалени: съпруга Вилданка, синове Игнат и Костадин,
дъщеря Весна, снахи Снежана
и Злата и внуци

Х/З&Лъ&гру* сатира * забава

%А{м&сищрш е/рш

ПЕССАН БУРЕАОКН
НСТОРННКИ

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ

ЕКОЛОГИЯ

АКО СИ Я
ОКАМ...
В Бурел женитбите често ста
нали сотвличане на момата. Вед
нъж дпама скървеничани граб
нали мома от Драгопита и я нопеели за Скъриеиица. Момата
ритала, нищила, викала... Бъде
щият младоженец се ядосал и ка
вал на другаря си:
- Айде да по остаиимо, ка се
йе толкова разокала, и да си идемо без ню!
- А-а, не оставляйте ме, ако си
я окам, вийе си ме носете, я окам
за пред човеци! - рекла момата и
продължила да рита и крещи.

КАЧЕМАК,
КУЧЕ И
ОПЪНАК

МА—т>\
- Иванчо, имахте ли домашно?
- Имахме, господине, ама татко го изпи!

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

дядо и внук
Това било отдавна. В дома
на чорбаджи Петко в едно босилеградско село се подготвя
ло голямо тържество. Найстарият му внук Петко ще за
минава за София, където тряб
ва да изучи голямо училище, да
следва, както се казва днес.

пристигнеш в големия град,
внимавай за какво харчиш па
рите. А когато ги похарчиш,

ще изпратиш кратка телегра
ма:

Срещнали се двама драговитчани и единият попитал:
- Куде се запути бре, бае?
- Понсл сам посипан качемак
на моите жетварс.
- Па, кво това мърда у дисадзите?
- Че носим после куче на един
приятел у Поганово.
- Па нема ли кучето да изеде
качемакат?
- Ма йок, я сам га обърнул със
дупе къмто качемакат.
- Па нема ли, да простиш, ку
чето да умурдари качемакат?
- А, нема, нема, я сам га пре
градил със стар опънак!

”Моменти критически,
йари шелеграфически”.
Така телеграмата няма да
Близки и приятели съвет бъде скъпа, а и аз ще зная от
вали момчето от какво и как да какво се нуждаеш.
се пази там, в големия град,
Студентът Петко бързо
какво да прави и какво да не
Реишл един драговитчаннн да
свикнал с живота в София и
прави. Според тях, тези съвети
става майстор-колар. Взел дър
още по-бързо харчил парите,
во, измерил го, отрязал го, а ко
били твърде необходими на
затова много често изпращал гато го сложил - то било късо.
бъдещия студент, защото за
кратката
телеграма.
Най-сетПовторно го измерил, пак го от
пръв път отива далече от дома
не дядо Петко се принудил да рязал - то пак било късо. Съси. След като грижливите ле
го предупреди със следната, щото направил и за трети път и
ли, стрини, вуйни и други близ
се хванал за главата. Минал друг
също кратка телеграма:
ки роднини казали каквото
драговитчаннн и го попитал за
”Времето е лошо, Петко,
имали да кажат, думата взел
що се е замислил.
за йари сеявляй йо-решко. ”
дядо Петко:
- А бре, бае, не иде! Три пути
га мерим и режем, и оно па кусо!
- Слушай сега, Петко, как

ТРИ ПУТИ ГА
МЕРИЛ...

Марияна Беркова - Йованович

во ще ти.каже дядо. Когато

Цветко Иванов
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8.
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна колегия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев.
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко
Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич

Еве у дзадньете неколко годни постояно слушам за некикву
" екологшо". За ню пишу веспици, орате по радиото, а и телсвизнита исма дън да мине, а да не по спомене. Я съм прос човек, па
реко че пнтунем по-учевнн да ми обясне отн сакам да знам кво
чудо не таи еколошя.
Синат па Перчу комшиюту йе завършил вакултет, десетина
юдии се мач по Белград, па требе да поназнавуйе кво йс това.
- Драге - сречам га бедно нутро - че ми кажеш ли кво йе това
"еколопп/'. II си изкълчи и Пезик и памет док да научим и за
памтим туй думу, ама еве постояно гю слушам, па ме интересуие.
- Па, кико да ти обясним: екологията йе наука за чие въздух,
воду и землю... Или да почнем с пример: нали знайеш дека цариброджанье искарую боклукат - на вг>р на Козарицу. Кига га запале
дигне се пушък до небесата кока вулкан че изригне. Кига па падне
дьж, водата свлече боклукат из нанадолънпщето и све ливаде и
ньиве заснпе. И накраят: падне ли спег и кига се изпият, он повлече
гюбрето под земи и отиде у водете подземи, игр гьи вадимо из
бунарйете...
- И са кво прави твоята екология?
- Епа тражи боклукат да не се искаруйе на вър на Козарицу!
- Добре, убава ии■ тая екология, кико ми се чини.
- убава и корисна! Еве тия дни министрите на екологъийете
оди Ьългарию и Сърбию се сретоше и се договорите да очисте и
Нишаву, оти йе станула млого мърсна...
- Знам да йе мърсна йогце преди двайесе и повече године. кико
нестадоше раците по ню...
- Е, видиш ли - раснали се синат на Перчу. - Свата тая
мърсотия че се вати у цевкье и че се одведе у онуя оару под
Цариброд и там че се пречистуйе...
Брей, мислим си, синат на Перчу нейе джабе седел по Белград
десетина године. Научило детето доста. Тамън си премисли това
кига ти, завъртемо куде мостовете и пойдомо къмто " бувлякат".
Изйсднуш ни запуну смрад, та и двоицата се ватимо за носевсте.
Ка подминумо, я га запита:
- Драге, тая твоя екология има ли рецешпу и за тия клозет на
пазарището. Срам ме йе вече да питуйем и да ударам рабушйе за
ньега, ама нали виде ква йе грозотия?
- Има, бая Манчо, има! Еве канализацията минуйе из путат,
само на десетина метра оди клозетат. И колко му требе да се
тури йедна цевка и да се приключи на канализагр/юту. Ама кига
се заорати за това, има тсквия що почну одма да га усукую: те
първо требе да се напран пройект, те требе да се прибаве
одобрения и да се донесу решения, те не знам кво йоиуе требе, па
не се знайе колко че требе паре, па одкуде тея паре да се узну...
- Чекай, Драге, ти ко поче кока смо на скушцину!
- Па за ню ти распраям. Неколко чути одборншщте питую
кига най-после че се реши тия срам за градат, а ония що га усукую,
почну тека да расправляю...
- Добре, расправляю, расправляю, па реше ли нещо?
- Реше: да се проучи проблемат!
- Изгледа, Драге, млого га проучаваю: еве вечимка половин век
че мине, а они йоще нищо несу напраили...
- Я, бай Манчо, също ядуйем: тука бре, се събира народ от две
държаве, излагал*о се кико кьивлачийе, умеапо за месец-два да
решилю. Съга пит никой не улази, а се мучи народ, па най-често
чучну до оградуту на "Металац". Не йе ли това срамота?
- Па да знайеш и нейе...
- Ааа? - зину синат на Перчу.
- Па видиш ли, Драге, " Металац" йе срещу гьимназиюту. И кига
пойде да чучне некоя българка до оградуту на "Металац”, она мора
първо да се заголи. Е кига се заголи, децата се начичкаю по
прозорците и гледаю, а ако им се скара даскалат, а она кажу:" Па
господине, това за нас йе нагледна настава по сексуално възпитанийе!".
- Е, бай Манчо, ти кока га прекара: Я мислим дека га измисли
това...
- Може и да га измислуйем, алт не съм га прекарал оти йе
истина. Прекарую га тия що половин век не може да напрайе 1'*едън
клозет за народ!
А са би те питал йоще нещо: съга ка су били министрите, не
су ли споминяли и за това, нали на пазарат се събираю и българи
и сърби, тия обект требе да има международно значенийс...
- Кюти, бай Манчо, ако те чую тия що га усукую, нема да се
напран йоще половин век!
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