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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ч__
САМИТ НА ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА В СКОПИЕ

ЕДИНОДУШНО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, А ПРОТИВ НАСИЛИЕТО
В Косме I н южна I а част па Сърбия е налице етнически мотивирано насилие, каза македонският президент БорнсТранкоискп * Петър Стоянов: Ман-алармантсн 

на постановката в елемент
региона през последните няколко месеца *Остра реч на комисар» на ЕС за външни работи Крие Па геи

Желанието за развитие на вс
ички видове регионално сътру
дничество. особено иа пкопоми-

Бългорският президент Пет- ^ 
ър Стоянов оцени най-новите 
събития в южната част на Съ
рбия като "най-алармалтон еле
мент на обстановката в региона 
през последните няколко месе
ца''. Б ългария иаГьоетро осъжда 
насилническите и нелегални ак
ции на въоръжените албански 
групи, конто подриват демокра
тическия процес в Югославия и 
сериозно заплашват усилията на 
международната общност да ре
ши косметската криза, каза топ.

Румънският президент Йон 
Илпеску каза, че неговата стра
на настоява категорично за ува
жаването на териториалния пн- 
тегритет на всички страни и е 
против чиито и да било опити за 
насилствено променяне иа гра
ниците. В тбзи контекст топ по-

ческото, и загрижеността от ес- 
калацпята па албапского наси
лие в Космет и в южната част на 
Сърбия доминираха на пленар
ното заседание на .Са ми та па чл
енките па Процеса за сътрудни
чество в Югоизточна Европа в 
Скопие миналия петък.

Почти всички оратори жесто
ко осъдиха насилието па албан
ските терористи и подчертаваха, 
че то в настоящия момейте пап-
сериозната заплаха за мира и 
стабилността в целия регион. 

Македонският президент 
БорнсТранкоискп прецени, че в 
Космет и л-южната час т на Сър
бия е налице е тнически мотиви-

НОВ ЕТАП НА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: 
Участие в скопския самит

рамо насилие и подчерта, че Ско
пие подкрепя усилията на Бел
град да реши кризата по демок
ратичен път.

Ние сме свидетели на теро-

сочп необходимостта от стрик
тно прилагане на Резолюция 
1244 на Съвета за сигурност и 
подкрепи инициативата на Бел
град за мирно и 'трайно решаване 
на кризата в южната часг на Съ
рбия.

в южната част на. Сърбия. - Инешснояссн: Международната об- инстиснпмт- път за напредък* на 
щносг в Космет категорично от- Прешевска долина е чрез поли- очакваме подкрепа от всички да 

принципа че хората имат тпческня диалог, съгласно демо- се осуетят всички видове теро- 
право да живеят в мир п свобода, критическите стандарти и в ра- ризъм. които заплашва т стабил

ността в региона, каза Раднпшч. 
Координаторът на ЕС за вън-

стоява

рцзма н липсата па воля за по
миряваме и Косме т п в Южна Съ-

без оглед на етническия си прои- мкнто на съществуващите гра- 
зход. Ние и днес смс категори- нпцм на С'ьрбия. каза Патеп.
чпо затози принцип, каза той. Председателстващият Пред- пша политика и сигурнос! Ха-

Комисарят за външните ра- -Хората, които стоят зад от- седателствого иа БиХ Живко виерСолана. каза. че най-новата 
боти па Европейския съюз Крие |и)рСШ|ЯТСр0р]1.л.мтрябва«ази- Радшпич изрази "крайна запри- вилна от насилие в Космет п и 
Пазен осъди като варварско и 11ЯТ] ,,е тяхната кампания няма да жоност" от проливането па те- 
подло взривяването на автобуса е да промен1| границите- Ед- роризма и конфликта от Космет 
в Косме т. Искам да бъда съвър-

рбия. каза специалният коорди- 
на Пакта за стабилност виатор

Югоизточна Европа Бодо Хом- 
бах п добави, че "такива акции

(На 2-ра стр.)трябва най-остро да бъдат осъ- 
деин.а вшювниците наказани".

СЛЕД ЕДНОСЕДМИЧНО "ПОЕМАНЕ НА ОТ
ГОВОРНОСТТА" ОТ ЛЕВИТЕСЕСИЯ НА СЪЮЗНИЯ ПАРЛА

МЕНТ
СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА 

СЪРБИЯ
ДОС СИ ВЪРНА 

ВЛАСТТА В 
ДИМИТРОВГРАД

АМНИСТИЯ И НОВ 
ЗАКОН ЗА 

ЮГОСЛАВСКО 
ГРАЖДАНСТВО

С ПРАВИЛНИК 
СРЕЩУ

ОБСТРУКЦИЯТА
Депутатите а Парламента на Република 

Сърбия приеха във вторник изменения в Пр
авилника за работата на Скупщината, 
от името иа депутатската група на ДОСобос- 

шефътна групата Чедомир Йоваиович. 
С приетите изменения времето за работа 
Парламента се продължава вместо досе

гашните 17 до 19,30 часа! За, по-ефикасна 
работа предвижда се в разискванията, които 
са ограничени на максималните пет минути, 
могат да участват само онези депутати,
ТО са дали предложението 
допълнение на отделните акти.

Ограничава се п правото па реплика. В 
репликата, която е ограничена на три ми
нути може да участва само депутат към ко- 

отправени обидни думи 
разбрано правилно неговото предложение. 

Предложението иа СРС за въвеждане 11,1 
интерполация е отсрочено за по-добри вре
мена. Вместо това с Правилника се предви
ждат обстоятелствата, в които Парламентът 
може да търси отчет за работата на Прави-

Слсд само една седмица властваме, левицата в Димитровград 
даде властта па ДОС. кой гб па кралете на хиляди те протестиращи 
върна д—р Симеон Басов па кметския пост.

Веднага след ка то на поста председател 
ставен кандидатът па лоната коалиция

Депутатите в Салюти на републиките а Скуп
щината на Югославия е мнозинство гласове приеха 
Закона за амнис тия, е конто се амнистират почти 30 
(XX) души, извършили углавни дела против Югос
лавската войска, конституционното устройство,

на СРЮ, сред конто и ШЬ

които
иа общината бе но- 

Емил Соколов, в Днмит-нова
да се подготвят протести. В организация наровград започнаха 

ОТПОР те започнаха в събота на 17 февруари, за да достигнат
събраха над 1500 нротос- 

повече в четвъртък в 10 часа, за

си на
гурността и престижа
.............. 11яма амнистия за зероризъм, углавни де-

II международното право.

когато секулминация в сряда вечерта, 
тиращи, а също толкова, ако
когато бе насрочено продължението на прекъснатата 
предишния четвъртък.'ОТПОР организира и хората от Забър- 

които от ранните утринни часове започнаха да пристигате
частна механизация на

не и
сесия отла против човещината 

както п за 'график па дрога.
Депутатите а гази скупщинска камара отмениха 

Указа е който ее отнема гражданството и пмуще- 
семеПсгво Караджнорджевичи, в приети 

Закони за югославско то граждан-

кои- 
за изменение и длето

трактори. Заедно с камионите и друга
ството на 
са и изменения в 
ство. С тези изменения се диви правото на лицата 
дошли в СРЮ от бившите югорепублпки, 
на избягалите в чужбина, да получат югославско

правиха

БЛОКАДА НА ПЛОЩАДА
както и или не е от всички посоки. Оказа се, че механизация има и другата страна» 

"Комуналац”. С приближаване началото нц заседание го
, към конто

тото са
а не само
растеше и напрежението сред насъбралите се граждани 
самоинициативио се придружиха и гимназистите. О1 радио уред 
ба га активистите па ОТПОР непрекъснато отправяха апели к ьк 
отбори и цнте от коалицията СПС-ЮЛ да върнат мандати IV.

"Балкан” и въпреки гаранциите иа 
Най-после се ос- 

(На З-та стр.)

гражданство.
Депутатите

измененията в Зпконп за временно разплащане 
територията иа СР Югославия. Според тези изме
нения в обороти юридическите лицп и бизнесме
ните ще могат да взимат чужда валута за стоки и 
услуги продадени или извършени за партньори в 
Черна гора и Космет.

в Съвета на гражданите приеха и
на

А то

се бяха събрали зад сградата па 
ОТПОР не посмяха да дойдат па заседанието.телството.



ЕДИНОДУШНО ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО, А ПРОТИВ 

НАСИЛИЕТО

•РЕШЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ 
НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗАПАДНИЯ 

АЛИАНС

НАТО Е ЗА ЕТАПЙО 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

БУФЕРНАТА ЗОНА
(От 1-ва стр.)

Южна Сърбия заплашва очакванията за стабил
ност и прогрес в региона. Варварското нападение 
срещу невинните сръбски дивили трябва най-остро 
да бъде осъдено, каза Солана.

. От осъдата на албанския тероризъм в изказвани
ята на балканските лидери до известна степен се 
различаваше само изказването на албанския преми
ер Илир Мета, който не спомена пряко албанското 
насилие в южната част на Сърбия. Като подчерта, че 
"Албания настоява за стабилизация на обстановката 
в Прешевска долина” Мета каза, че "трябва да се 
елиминира насилието на всички страни”.

Югославският президент Воислав Кощуница при- 
международната общност "вместо вербалното 

осъждане на терора и подкрепата на югославските 
усилия международната общност трябва да предпри
еме категорични крачки по посока на осуетяването 
на кризата в Югоизточна Европа”.

Сред тези крачки президентът Кощуница посочи 
ревизията на буферната зона и пълно сътрудниче
ство на югославските сили на сигурността и на вой
ската с УНМИК и КФОР, ускорено връщане на беж
анците и временно разселените лица от Космет и 
пълно сътрудничшество между страните в региона,

ХАРТА ЗА ДОБРОТО 
СЪСЕДСТВО НА СРЮ И БиХ
Югославският президент Воислав 
Кощуница и председателстващият 

Председателството на Босна и Херце
говина Живко Радишич подписаха в 

Скопие Декларация за добросъседски 
отношения, стабилност, сигурност и 

сътрудничество в Югоизточна Европа. 
По този начин официално беше "разм
разено" членството на Югославия в 

Пероцеса за сътрудничество на 
страните от Югоизточна Европа и тя 
стана пълноправен член на тази ре

гионална интеграционна институция. 
БиХ също така стана пълноправна 
членка на Процеса, в който досега 

имаше статута наблюдател

♦Дипломатически източници твърдят, че е планирано на
маляване на сигурностната зопа от 400 на 100 км, но не е 
известно кога ще започне намаляването *3а надзора над 
зоната ще бъде надлежен КФОР *Най-напред ” мерки за 
укрепване на доверието”, а след това връщане на юго
славската армия в зоната

На специално заседание в Брюксел, на което за първи 
път присъства и новият държавен секретар на САЩ Колин 
Пауел, външните министри на страните членки на НАТО 
изразиха ”дълбока загриженост от използването на буфср- 
йата зона като убежище за екстремистки действия”. Както 
бе съобщено от заседанието, изхождайки от този тревожен 
факт, НАТО е ”готов да реализира етапно намаляване на 
зоната при определени условия”. В съобщението на ген- 
сека на алианса Джордж Робертсон не се посочва срокът, 
в който трябва да започне намаляването на сигурностната 
зона. Според дипломатически източници, запланувано е 
намаляване на петкилометровата зона по дължина - от 400 
на около 100 км. Съветът на НАТО ще получи военни 
инструкции за начините, по които ще се провежда дого
ворът за намаляването на зоната, а за надзора над зоната, 
включително и над влизането на югославски войски в нея, 
ще бъде надлежен комендантът на КФОР.

В изявлението на Робертсон се изтъква, че "НАТО 
остро осъжда насилието в Косово и южната част на Сър
бия и приканва отговорните страни веднага да го прек
ратят”. Западният алианс отстоява становището, че "про
блемите в Южна Сърбия може да се решат само с прего- 

ддери” и апелира към албанската етническа общност чаб 
по-скоро да се включи в оповестените преговори. "Ини
циативата на властите на СР Югославия и Сърбия е пъ
рвата важна стъпка към намирането на решение чрез пре
говори”, се изтъква в съобщението на генералния секре
тар на НАТО.

зова

в борбата против нелегалния трафик на оръжие, 
наркотици, мигранти и други видове престъпност..

УТОЧНЕНА Е ОФИЦИАЛНАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ СРЮ И РМ

ПРОХОР ПЧИНСКИ ОСТАВА В СЪРБИЯ
♦Президентите Воислав Кощуница и Борис Трайковски подписаха в Скопие Споразумение за 
държавните граници * Спогодбата е в съзвучие с международните принципи * Между двете страни няма 
спорни въпроси

По време на паузата на самита на страните държавните межди., 
от Югоизточна Европа в Скопие миналия петък 
президентите на Югославия и Македония Во- зидентът Кощуница заяви, че това събитие в 
ислав Кощуница и Борис Трайковски подпи- никакъв случай не трябва да се тласне на марги-

ната на Скопския самит на страните от Юго
източна Европа. По думите на Кощуница, това е 
централното събитие на тази среща, понеже по- 
,казва, че не е задължително Балканите да бъдат 
"барутен погреб”, че те могат да бъдат и ”оаза 

донска експертско-дипломатическа комисия на мира”. Подписването на Споразумението, 
предварително беше парафиран и от външните 
министри на двете страни - Горан Свиланович и брите политически отношения между Югослав

ия и Македония, както и израз на традиционното 
С това Споразумение съществуващата гра- приятелство между двата народа.

- Президентът на Македония Борис Тра-

След подписването на Споразумението пре-

ЗА ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАДсаха Споразумение за границата между двете
държави.

Документът, чието съдържание беше уто
чнено от страна на смесената югославско-маке-

АПАРАТИ ОТ 

ЕВРОПА, 

ЛЕКАРСТВА ОТ 

БЪЛГАРИЯ

според югославския президент е израз на до-

Сърджан Керим.

ница между Сърбия и Македония става офи
циална държавна граница, с дължина от около йковски, с когото подписах Споразумение- 
260 километра. Най-голямата част от границата то, и аз искаме да покажем по кой пъттряб- 
не бе спорен и преди пет години, когато започна ва да вървят всички държави в региона. Ние 
работа съвместната комисия. Изключение пра- сме за съществуване на стабилни, непро- 
веше територията, на която се намира сръбския меними граници, ргго същевременно 
манастир св.Прохор Пчински, част от грани- тояваме те да бъдат отворени, каза през- 
цата на Шар планина и на котата Кодра Фура. идентът Кощуница.

Македонската страна дълго настоява мана
стирът и територията около него да бъдат при- 
съеднинени към Македония, заради изключи- писването на това Споразумение е образец, 
телно голямото му значение за историята, на как могат ефикасно да се решават проб- 
тази държава, но в края на краищата манастир- лемите и добави, че между Македония и 
ският комплекс си ортана на сръбска терито- Югославия вече няма отворени въпроси и 
рия. На другите спорни точки границата е про- че границата няма да разделя нито държа- 
карана през матицата на потоците, което е при- вите, нито народите, 
знат международен принцип за уточняване на

Седалището на Демократическата партия неотдавна в 
Белград посетиха представители на Общинския отбор на 
тази партия, за да поднесат списък на необходимите уреди 
и съоръжения за Здравния дом в Димитровград, направен 
в съдействие с временно изпълняващия длъжността дирек
тор на Здравния дом д-р Милан Йовичич.

Посредством Демократическата партия Европейският 
съфз предлага дарение за нашата община в областта на 
здравеопазването. Както ни осведоми д-р Йовичич, става 
дума за редица необходими инструменти и уреди. Между 
другото за службата по обща практика са поръчани инха
латори за астматици, стерилизатор и инструменти за така / 
наречената малка хирургия. За детския диспансер - апа
рати за кислород и ЕКГ апарат, а за диспансера за жени 
специална вагинална сонда за ехотон и апарат за кри
отерапия. Що се отнася до стоматологичната служба, там 
са поръчани главно части за поправка на съществуващите 
машини, които в момента са почти неупотребими. Напра
вена е поръчка и за един подвижен (портабъл) рентгенов 
апарат за работа извън Здравния дом, с помощта па който

нас-

Президентът Трайковски каза, че под-

* I М г) I I I II | Г \- г* г-,-| "гГг1 А гуМТ) Скопие миналия петък се съгласиха да засилят ик- 
^1) ]\Г\]\ ] [^) Ц)!]] г\\ ]\/\ он°мическото сътрудничество между двете балкан

ски страни.
- Държавните глави на България и БиХ се дого-г 

вориха да предложат на министерствата на икономи
ката, през този месец да се проведат срещи на бизнес 
делегации от двете страни, като първата се състои в 
Сараево, заяви говорителката на българския през
идент г-жа Нери Терзиева. Тя допълни, че в момента 
почти няма никакъв стокообмен между двете страни.

Очаква се двете министерства да обсъдят въпроса 
за двойното обмитяване.

Стоянов и Радишич предвождаха делегациите на 
своите страни на Самита на държавите от 

дателстващнят Председателството на Босна и Хер- Югоизточна Европа, 
цеговина Живко Радишич в рамките на Самита в

да се правят рентгенови прегледи на терена, тъй като за 
старите хора трудност е дори да идват до града. Поръчани 
са и други дребни, но за работата на здравната служба 
значими неща. Стойността на поръчката е 10-12 хилядиБЪЛГАРИЯ И БиХ 

ЗАСИЛВАТ 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ВРЪЗКИ

ДМ.
Що се отнася до лекарствата, миналата седмица Зд

равният дом получи необходимото едномесечно количе
ство инсулин и спринцовки за еднократна употреба от Со
фийска столична община. За утре е бповестена пратка по 
предварително доставен списък на ампулирани лекарства, 
които в момента ги няма в аптеките, а са необходими на 
пациентите. Става дума за количество, достатъчно за едно- . 
месечна употреба. Дарението се осъществява от Столичен 
общински съвет на Срфия посредством КИЦ "Цариброд”.

А.Т.

Българският президент Петър Стоянов и предсе-

Ф ■ШшШ2 март 2001 г.



АПЕЛ НА ОБЩИНСКОТО 

РЪКОВОДСТВО В ДИМИТРОВГРАД
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВРЕМЕННО 

УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧНА ДА ДЕЙСТВА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Почитаеми граждани, 
Петооктомврийската

Зачитайки гласа на народа, отделни лица тря
бва да започнат да зачитат решенията 
Затова отравяме апел

магия и меденият месец 
демокрацията разпръснаха в Димитровград 

инстант багера и звуците на Интернационала. 
Историята по правило се повтаря във вид на фарс, 
гладните станаха в защита на ситите.

Едно зло преди 12 години

на властта, 
към заетите в "Комуна

лни,” да не се противоноставят на решенията на 
Общинската скупщина и да позволят мирно и 
легално предаване ръководния пост на новоназ-

па

За председател на Общинския съвет, наброяващ 12 души, е наз
начен Миле Миленов, председател на ОО на ДС и преподавател в 
основното училище. Тон предвестява, че няма да има отмъщения 
към
щината зависи от становищата на централите й в Белград.

Вчера в Босилеград официално започна с работа Общинският 
Босилеградска община, който формира правителството 

Сърбия и който ще изпълнява задачите на Общинската скуп
щина и на Изпълнителния съвет до провеждането на нови местни 
избори и до учредяването на редовна общинска власт. Въвеж
дането на временно управление в общината се обосновава с факта, 
че ОС не е учредила органите си в срок от 60 дни след избирането 
на отборниците, както повелява Законът за местно самоуправ
ление.”

не познахме, но за- органн на управление. По този начин 
ще се избегне рискът в предприятието да бъдат 

временни мерки. Предупреждаваме

начените
това сега станахме чувствителни и на политическите противници. Поведението на левицата в об-сянката му 

I всичко.и всички заедно тези дни показахме, че на 
напомнящо на тези 12 години не позволяваме да 
се върне пак.

Надяваме се, че завинаги

наложени
заетите в "Комуналац”, които евентуално 
тат да правят спънки в тази насока, че ще се 
срещнат с възможността да загубят работните си 
места.

се опи-
съвет на

са минали времената 
на мобилизации, войни, в които "не сме участва
ли , заплати от половин ДМ, вой на сирени, бом- 
бардпровки, лъжи и демагогия.

Надяваме се, че всички от миналите няколко 
дни са събрали нов опит и твърдо са застанали 
становището да живеем мирно и скучно. Надя
ваме се, че всички, конто се съмняваха в онова, че

на

Голям е броят на пренабрегнатите и гладните 
в предишния период, които радушно ще 
техните места.

Апелираме да не се забравя, че ние сме част от 
Сърбия, а Сърбия се демократизира и сигурно ще 
помогне на легално избраната от народа власт да 
проведе в дело своите решения.

Ръководството на ОС в Димитровград

А.Т.

поемат

на

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
За членове на Общинския съвет правителството 

назначи: д-р Симеон Арсов, Методи Чипев, Новица 
Божилов, Драган Христов, Владимир Жижов, Боян 

Стоев, Арсо Тодоров, Велин Стоичков, Милча 
Стоичков, Васил Ризов, Петър Рангелов и Емил 

Стоянов.

гласът на народа е глас божи, са разбрали 
чанпето и

зна-
предупрежденпето па миналия четвър

тък в Димитровград.

ДОС СИ ВЪРНА ВЛАСТТА В 

ДИМИТРОВГРАД С намесата на републиканското правителство и с образуването 
на Общинския съвет всъщност се прекратява, т.е. би трябвало да 
се прекрати двувластието в общината, което продължи цели три 
месеца.

Двувластието и случилите се непосредствено преди него съби
тия изиграха определена роля в общината. Покрай положителните 
постижения останаха и негативни последици. Докато левицата и 
ДОС си премерваха силите, най-често с нечестни средства, работ
ниците и гражданите все по-трудно осъществяваха правата си. 
Хора и обикновени наблюдатели са убедени, че отрицателните 
последици тепърва ще обременяват относително малката среда.

Общинският съвет, според решението на правителството, има 
12 члена. За председател е назначен Миле Миленов, председател 
на ОО на Демократичната партия и преподавател в основното 
училище. Всичките 13 души са представители на общинската 
коалиция на ДОС - на ДС, ДСБЮ, ГСС, както и на СПО. В състава 
му няма представители на ОО на Нова Сърбия. За секретар на 
съвета, който ще е и секретар на общинското управление, е пре
дложен Райчо Йорданов, досегашен началник на общо управление 
на ОС.

Миленов казва, че вниманието си ще съсредоточат към решава
нето на всекидневните проблеми на хората, конто в икономически 
изостаналата община нито са малки, пито прости. Няма, казва той, 
да си отмъстяваме на политическите противници и на онези, конто 
мислят по-различно от нас.

Представители ма политическата коалиция СПС-ЮЛ засега не 
искат да коментират решението на правителството. Преди то да 
формира временна власт, председателят на ОС д-р Любен Алек
сандров пред журналисти заяви, че ще поискат защита от Консти
туционния съд, а най-вероятно и от Европейския парламент в 
Стразбург. Представители на левицата казват, 
осведомили централите си в Белград и че ще се ръководят от 
инструкциите им.

(От 1-ва стр.)

молиха четпрма от лявата коа
лиция н един от СПО. Протес
тиращите ги допуснаха до сгра
дата. но със силни освиркания и 
ругатни.

И продължението на сесията 
започна. Емил Соколов в свой
ството на председател на ОС се 
опита да прочете предварително 
подготвено слово, но бе прину
ден да даде думата на шефа на 
отборипческата група на ДОС 
Зоран Петров, който поиска 
връщане на мандатите на леви
те, поне 12 отбориика. Понеже 
те това отказаха Димитровградчани поздравяват стария-нов кмет Симеон Васов

ОТБОРНИЦИТЕ ОТ 
ДОС НАПУСНАХА 

ЗАЛАТА
на верния път, по който върви държавата ни”. Той 
честити на всички граждани, особено на тези на 
площада, на ОТПОР и на депутата от Ниш Бра
тислав Гюрич, както и на Деян Райчич за помощта 
при разрешаване на положението. Веднага след 
това Васов насрочи

п Соклов нямаше друг избор освен да прекъсне
заседанието.

А пред сградата на общината народът него
дуваше и търсеше връщане на мандатите. Мина 
доста време докато един от най-младите отбор- 
ници, Синшпа Станчев от Куса врана, не се осмели

СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СКУПЩИНАТА

и кърпи отборническия сп мандат и същепрсман- 
но мина на страната на ДОС. Това присъстващите 
посрещнаха с бурии аплодисменти, а Станчев до 
микрофона бе изнесен на раменете на хората. За 
присъстващите гой стана истински герой. И щом 

ясно, че рано или късно неговият

че за всичко саза следващия ден (петък, 23 февруари). Както се 
и очакваше, въпреки твърденията на левата 
коалиция, че те искат да бъдат конструктивна 
опозиция, те това и "показаха”, връщайки преди 
започване на сесията и останалите мандати с цел 

предизвикат временно управление в общин
ата. Но не успяха (поне засега), тъй като верифи- 
кационната комисия всрифицира мандатите само 
на още двама, докато останалите върна поради

В.Б.

това стана
пример ще последват още някои от отборниците 
отляната коалиция, което и стана. Един по един в

В КАЗАРМАТА В БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВО ЗА 
НОВОБРАНЦИ

Да

от няколко часа мандатите си върнахарастояние
Боян Давитков, Иван Станчев, Венко Владими- 

Стоян Тодоров, Саша Малчев и Асен Ра- процедурии и технически грешки.
На заседанието бе приет дневен ред, с помощта 

па който 15 от присъстващите отборници (14 от 
ДОС и един от СПО) от 25 кол кого в момента 
наброява скупщината, най-напред 
рито управителни и надзирател ни отбори в ”Ко- 
муналац” и Народната библиотека, назначиха но- 

и назначиха нови - в 
като изпъ-

ров,
доицев. Това бе достатъчно ляната коалиция да 

без ■болшинство в скупщината. Отбор
ни цнтс от ДОС заедно с пребеглпя и един о!

Във вторник в казармата в Босилеград беше организирано 
тържество, на което бяха връчени призовки на младежи от

заминат във Войската
остане

общината, които след няколко дни ще
Югославия. Покрай новобранците на тържеството присъст-

военни въп-

смениха станаСПО. се събраха и залата н с председателство 
най-стария отборнпк (Виктор Йосифов) и двама 
най-млади, продължиха заседанието на четвърт- 

ОС. Най-напред бе избрана комисия, 
рпфпцпра върнатите мандати, а след това 

С тайно гласуване Емил

на
ваха родители и представители на Службата по

Враня и на Общинския съвет на Босилеградска об-роси от 
щипа.

ви, смениха директорите 
"Комунилац” Мирослав Йоваиович 
лняващ длъжността и Иван И. Иванов в Народ
ната библиотека. Бе избран и нов подпредседател, 
Славчо Алексов от Демократичната партия, 
понеже Алекса Радев поради лични причини от-

лта сесия на
Честитайки на младежите заминаването им да отбият воен- 

Сречко Томич, подполковник в Службата 
по военни въпроси във Враня, покрай другото подчерта: "През 

години подрастващите поколения почувстваха и 
които ни сполетяха. Че това е

коя то не
избирателна комисия.
('околов* бе сменен от поста председател. За 
сменяването му от 27 отборници се определиха 

беше невалидна. На засе-

ната си повинност

последните
, 5. а една бюлетина

, присъстваха «16 отборници. Веднага след 
пак с тайно гласуване за кмет бе върнат 

кмет на общината д-р

разбраха всички затруднения,
потвърждава и фактът, че никога досега нямаше толкова 

искове от младежи да постъпят-в редовете на ЮВ. Това пока- 
випаги готови да защитават от

каза пак да поеме този пост.
Всичко това насъбралите се граждани доча- 

пред сградата ма общината, където
даннсто
това

така
новои-каха

збраният стар кмет Симеон Васов ги поздрави с 
думите, че властта трябва да е слуга па народа н 
че от сега нататък .така щс бъде.

първия демократичен 
Симеон Васов.

Поемайки отново поста, той между другото 
“въпреки напрегнатото положение 

СПС-ЮЛ, а те само това знаят

зва, че нашите младежи са 
раната”.

Добър път и спокойни войнишки дни на новобранците пожела 
н Миле Миленов, председател на Общинския съвет, който на мом
четата връчи подаръци, по-точно средства за лична хигиена, езп 
скромни подаръци бяха първият такъв жест досега от пР®Д^та 
вители на общинската власт.

изтъкна, че 
предизвикано от
да нравят, намериха се млади и храбри хора 
Сининш Станчев, конто разбраха историческия 

отговорността да върнат нещата

А дали левите ще спрат след случилото се до 
Димитровград, остави да се види в най-ск-сега в 

оро време.
като

А.Т.
момент п поеха

2 март 2001 г.



РЕАГИРАНЕ

” С ПОДПИСИ ИСКАТ 
СМЕНЯВАНЕТО НА 10 ДУШИ”

РЕАГИРАНЕ ПО ПОВОД СТАТИЯТА В "НАРОДНЕ НОВИНЕ"

КЛЕВЕТИТЕ НЕ МЕ УПЛАШИХА
ял но самочувствие) и ще помогнат по този начин 
на Сърбия като държава, която спазва малцин
ствените права, да бъде почитана страна и по- 
лесно да се интегрира в Европа.

Може би, може би...!
И от какво ще живее малцинството в Димит

ровград, когато тези, които си строиха паметници, 
саморазполагаха с огромни финансови и приро
дни ресурси!? От какво ще живеят тези, които 
"използваха” границата за лично забогатяване? 
Или тези, които разполагаха с атрактивни рабо
тни места?Ог какво ще живеят тези, които жи
вееха от раздухване на национална омраза?

Ще трябва да работят и да живеят нормално, а 
за тях това е най-голямото наказание. Ето това 
бяха причините за канонадата от всички оръдия 
срещу доктор Симеон като кмет на Цариброд.

Господа-другари, за ваше съжаление, не съм се 
уплашил. Може би усещах всички други емоции, 

не се страхувам. Само човек с лош характер, 
умопомрачен, злонамерен или може би най-точно 
казано страхливец може да каже толкова голяма 
клевета, че бащата може да каже на децата си, че 
са злодеи. Моите две деца са половин сърби, по
ловин българи и двете с големи букви.

А на вас нека Бог да ви прости, аз ви прощавам.

В първия момент, когато прочетох статията в 
нишкия всекидневник "Народне новине” (”Васов 
пропагира нробългарскп идеи”), отнасяща се до 
мен, бях вцепенен. След това бях напълно спок
оен, па ядосан и накрая започнах да се смея. Но не 
спирах да мисля и много малко спах. В тези трудни 
моменти много ми помогна верната ми съпруга.

Внезапно през една нощ тя ми каза:”Симеоне, 
те се плашат от тебе!” И беше права, за което 
говорят следните факти: "Господата от СПО в 
Димитровград се кръстят и кълнат, че те не са 
автори на клеветите срещу мен. Аз им вярвам. А 
от мене се страхуват сега вече бившите финансо
во-икономически магнати, че може би Симеон 
като кмет ще направи селските пътища, водопро
води, ще доведе телефони до селата, ще развие 
селското стопанство, понеже и там живеят хора, 
а може би някои-ще започнат и да се връщат на 
село. Може би ще смени азбестовите водотръби и 
ще направи водостанции и по този начин ще се 
загуби поне една от възможностите за ракови 
заболяваиия. Може би ще асфалтира градските 
улици и тротоари, може би ще успее да подобри 
поне мъничко положението в автотранспорта в 
общината. Може би ще успее да се подобрят 
отношенията с България, може би границата ще 
стане свободна , европейска, а хората може би ще 
си върнат националното самочувствие (тези, 
които са го загубили или лъжат, че нямат национ-

” Братство” от 23 февруари 2001 г.
През настоящите дни в оборот е събирането на подписи, с които се 

търси оставката на 10 лица, изпълняващи различни постове в Босиле- 
градска община.

Такова явление внесе н продължава да внася безпокойство сред 
гражданите и не само това, но п смущение, несигурност с цел да се внесе 

сценария на Югоизточна Европа хаос като първа етапа, за да пре- 
растне по-късно в ужас и на края озверяване на масата и превзимане 
функциите на държавата в ръцете на мафията.

В борбата за демокрация Демократическата опозиция в Сърбия ни 
даваше предизборни обещания за демократична власт и владение на 
Конституцията и законите - владение на правото.

Но в Босилеград за какво става въпрос?
Лицата, от които се иска оставка са най-честни лица в нашия обще

ствен живот, които съвестно и доблестно изпълняват своята длъжност 
безлична полза, които не са компрометирани. Единствената тяхна вина

каза. че няма да има ре-

по

е, че са членове на СПС. Но нали ДОС 
ван шизъм?

Ами тогава кой е застанал зад това нечестно дело?
Съвсем е известно, че от името на ДОС това не може да стане, а 

също така н от името на ДСБЮ.
Става въпрос за отделни лица, които нямат пълномощието на която 

и да е политическа сила, които преследват свои лични цели и полза, 
самообявили се лидери и борци за демокрация.

1 ова тяхно дело няма връзка с демокрацията. Това дело е антикон
ституционно и антидемократично и нанася вреда на демократичните 
процеси.

Поради обществени интереси, поради правовата и конституциона 
сигурност призовавам въпросните лица да не дават оставките си, за- 
щото не са поставени от улицата и не могат да подават оставки по 
искане от улицата.

По законен път са дошли на функция, по заколен път могат да 
заминат от нея.

но

д-р Симеон Васов

Васил К. Станчев

ТРЯБВАШЕ ЛИ ДА БЪДЕ ТАКА
БЕЛЕЖКА

Вече два месеца на политическата сцена в Ди
митровград нещата толкова бързо се сменяват, че 
едвам ли някой е в състояние да ги следи.

Трябваше ли така да се случи или едно наслед
ство от миналото само си пробиваше път, ще по
каже времето. Сигурно е само едно, че за пръв път 
тук в Димитровград народът се осъзна, че може 
само той и никой друг да разрешава своите проб
леми. Видя се , че е неопитен и не знае много неща, 
но затова не трябва да го упрекваме, знаейки ка
кво всичко е преживял. Това осъзнаване трябва 
да насочим в посока на търсене на собствената 
идентичност и създаване на собствената му физ
иономия. Затова най—напред трябва да позволим 
страстите да спаднат, за да можем с бистри глави 
да направим'точен анализ на нещата и съвкупното 
сегашно положение.

Досегашната терминология и тежките думи, 
които ползваха и едната, и другата страна зави
наги трябва да забравим. Думата "победител” не
ка да'-3апазим за някое друго време, защото истин
ски победител може да бъде само Цариброд. Но 
за да се случи това, необходимо е да ангажираме

всичкия наш човешки потенциал, за да направим 
развойна стратегия на Цариброд, на негово то бъ
деще, която ще можем да оправдаем пред бъ
дещите поколения. Слагайки основите на нашето 
развитие, трябва да изкажем нашите способности 
и нашето желание да живеем нормално.Умна и 
способна е онази власт, която намери начин да 
заинтригува и мотивира всички, независимо от 
партийната определеност да творят, да работят за 
Цариброд. Успешна е онази власт, която ще успее 
да създаде един екип (отбор,тим) от специалисти, 
за които осъществяването на поставената пред 
тях цел ще бъде най-важната задача за реали
зация. А единствената мярка за успешността на 
всяка власт ще бъде жизненото равнище (стан
дартът) на гражданите.

И пак едно е сигурно, а това е, че нещата са 
тръгнали по посока, по която всички вървят. Ние 
трябва само да ги ускорим и да покажем, че сме 
готови да преодолеем тази агония час по-скоро и 
по-лесно. Защото нямаме много време.

ЧУДНО!
През последните няколко седмици бяхме свидетели на бур

ни политически събития в Димитровград. Пред сградата на ОС 
протестираха най-напред работещите в "Комуналац”, а от 
време на време и групи работници от "Свобода”, ГИД, след 
това някои пенсионери...

След смяната на д-р Симеон Васов и сътрудниците му пред 
сгарадата на ОС във вечерните часове започнаха протести 
срещу повия председател Емил Соколов, срещу отбориицпте 
на СПС. ЮЛ и СПО в местния парламент, срещу...

Вцепаиява фактът, че ма протестите срещу Соколов и от- 
борпиците от лявата коалция и СПО, имаше хора, които само 
доп-два преди това протестираха срещу ДОС. Не бяха много, 
но ги имаше.

Психолозите, психиатрите и социолозите предпочитат да 
кажат, че едни човек трябва да се старае да запази каква-такава 
последователност в поведението си. Разбира се, политическите 
убеждения могат да се променят и това изобщо не е страшно. Но, 
ако те се менят след ден или два, тогава се поставя под въпрос 
менталиото здраве на хората. Вероятно и на най-силните учени от 
горепосочените области на науката би било трудно да обяснят 
поведението на днмитровградчаните, които протестираха най- 
напред срещу ДОС. а след това и срущу Соколов, СПС. ЮЛ и СПО.

Ако всичко това те са го правили съзнателно, сиреч - за да биха 
си правели майтап, тогава, хайде, нека да върви! Или. както би 

1КОМПЧпият Радова.н III: "А сега юриш на другата 
страна!”. Ако пък са го правели сериозно, тогава вече става дума 
за сериозни политическо-психологични аномалии.

Ино, лаиците по социална психология, можем да кажем само 
едно: ЧУДНО!

Слободан Манов

НЕ СМЕ КАЗАЛИ, ЧЕ...казал трап

По повод текста, публикуван на 20 февруари 
2001 г. в "Народне новине”, брой 11 660, под заг
лавие "Васов пропагандирал великобългарски 
иден”, който е коментиран и в миналия брой на 
"Братство”, усещаме морална нужда да кажем 
следното:

Ние, отборниците на Сръбското движение за 
обновление в ОС в Димитровград Сергей Иванов 
и Емил Петров, не стоим зад изнесените твърде
ния, че г-н Симеон Васов по вълните на Радио 
"Цариброд” общините Димитровград и Босиле
град е наричал "Западните бъгарски покрайни
ни”, а че е толерирал употребата на този термин, 
по време на злоупотребяването на югославските 
честоти от страна на Дарнк радио, от което ние и 
публично с.е дистанцирахме на сесията на ОС в 
Димитровград.

Също така ие ни е известно, че г-н Симеон 
Васов е отправил официален иск населението на 
тези краища да се извади от юрисдикцията на 
Сръбската православна църква и да се присъед
ини към Българската православна църква. Съ
ществуват обаче изявления на г—н Васов в про
грамата на локалното радио, които потенцират 
дискусии по този въпрос.

Сетне, в залата на ОС в Димитровград никога 
не е интониран българският химн, нпто пък са 
възклнцавани лозунги, че "Сърбия е страна на

злодеи и окупатори", но на 10 февруари 2001 г. в 
залата на Центъра за култура е изпълняван ста
рият химн на България по случай третата годиш
нина на КИЦ "Цариброд”.

Изнасяне на неистини и половинчати истини ие 
е характерна черта па отборниците на СПО в 
Димитровград, пито това е в интерес на граждан
ите.

б. д.

ДИМИТРОВГРАД

РЯЗКО СЕ УВЕЛИЧАВА 
ЧЛЕНСТВОТО В ДС

Отборниците на СПО в ОС в Димтировград 
Сергей Иванов и Емил Петров

За само една година броят на членовете на ОО на ДС в Дими
тровград се е увеличил от около 25 на около 150 души, узнаваме от м-р 
Михаил Иванов, до неотдавна председател на този отбор, който с 
поемането на функцията председател на ИО на ОС се е оттеглил от 
този пост, предоставяйки го на Зоран Петров.

По думите на Иванов, в ДС проявяват желание да се зачленят 
предимно хора. конто никога не са членували в нпто една партия, но и 
бивши членове на СПС. ЮЛ. СРС и други партии.

Генералното становище на партията е, че в органите на ДС не могат 
да бъдат бивши членове на други партии, освен, ако в редиците на 
демократите не са били поне две години.

Пред "Братство” Иванов изткъна. че ДС поздравява решението на 
хората да станат членове на партията, но същевременно с удоволствие 
приемат решенията на гражданите, конто се зачленяват в другите 
партии от коалицията ДОС.

Говорейки за сътрудничеството между партиите, влизащи в съст
ава па местния ДОС. събеседникът на "Братство” каза, че ДС отчита 
добро сътрудничество с всички партии от тази коалиция, особено с 
ГСС. ДСБЮ и Социалцемокрацня.

НАКРАТКО
На проведеното в края на миналата сед

мица годишно събрание на Съюза на пен
сионерите в Димитровград бе приет отчетът 
за работата на организацията през 2000 г. и 
предложената програма на дейностите за та
зи година. Приети бяха и останалите доку
менти, предложени от ръководството на СГ1.

Членовете на СП на събранието гласуваха 
доверие на досегашния председател Цветан 
Еленков.

Б. Д.Б. Д.

ШтШ1 март 2001 г.



ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА ОО НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАД

Невиждани заплахи и натиск
НА МАРГИНИТЕ НА СКОПСКИЯ САМИТ

НАШЕНЕЦ
МЕЖДУ

НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ 

В МАКЕДОНИЯ

По повод последните събития 
издаде съобщение. Димитровград ОО на СПС 

в което между другото се казва, "че сме свиде- 
невижЯано Физическо насилие, заплахи и натиск на 

ДОС и Отпор към отборниците на СПС и ЮЛ и техните семейства 
Кулминацията на това

в

се случи по време на заседанието на 
Общинската скупщина, при което 6 отборника от СПС-ЮЛ под 
натиск върнаха мандатите си, поради което легалният и легитимен 
предсетал на ОС Емил Соколов прекъсна заседанието”.

В съощбението по-нататък се казва, "че социалистите 
отговорни хора и занапред ще настояват да действат 
на политическата стабилност и просперитета 
в момента

като 
за запазване 

на тази среда, която 
политическа разделе- 

и страх между хората.
се преодолее незаконната работа на ОС потърсили 

сме от съответните републикански органи да обезпечат надзор 
върху незаконната работа на Общинската скупщина”, 
края на съобщението на ОО на СПС , 
м-р Драган Колев.

Сред най-добрите изобретатели в Република Македо
ния се нареди и нашенецът проф. д-р Драган Иванов. Той е 
роден през 1939 година в босилеградското село Райчилов- 
ци. След завършването на освновно и средно образование 

родния си град той постъпва в Строителния факултет в 
Скопие и се дипломира с от
личен успех. Поради това 
остава да работи във факу
лтета, където сега завежда 
катедрата ”ЖП конструк
ции”.

характеризира голяма и опасна 
ност, политическа омраза, неизвестност 

”С цел да

проф. д-р Драган Ивановсе казва на 
подписано от председателя
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А. Т.- Б. Д.

ПРЕДРАГ ДИМИТРОВ И ПО-НАТАТЪК ЩЕ 
РЪКОВОДИ ГСС В ДИМИТРОВГРАД

Оставката на председателя не е
В Македония стана из

вестен след като с колегата 
си Миялчо Спасовски под
готви проект за изгражда
нето на жп линията, която 
трябва да свързва Македо
ния със съседната Българ
ия. Този проект е предста
вен в специална публикац
ия, която беше разделена 
на участниците в Икономи
ческия форум, състоял се в 
македонската столицата в 
рамките на Скопския самит 
на държавните и правител
ствени ръководители от ст
раните - членки на Процеса 
за сътрудничество в Югои
зточна Европа.

Освен участниците в 
Икономическия форум, кн
игата с проекта и биогра
фичните данни на проф. д-р 
Иванов получиха и над 600- 
тс акредитирани македонс
ки и чуждестранни журна
листи, отразяващи самита.

Ванче Бойков

приета .Ш

В миналия бром на "Братство” писахме, че ОО на ГСС в Димит
ровград остана без председател, след като той подаде оставка. От 
председателя на ОО на ГСС Предраг Димитров, след предупреждение, 
че посочената информация не сме взели от официалния им говорител 
(което е вярно) узнахме, че оставката му не е приета на заседание на 
Главния отбор в Белград и тон и по—нататък ще изпълнява функцията 
председател на ОО на ГСС в Димитровград. А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" ПРОИЗВОД
СТВОТО ТЕЧЕ СПОРЕД ПЛАНОВЕТЕ

ПРОБЛЕМИ С 
ИЗДЪЛЖАВАНЕТО

•••' Ь,

В предприятието за обработка на дърво ”Бор” в Босилеград от 
Нова година насам производството тече без особени проблеми. Работа 
има достатъчно. За да изпълнят плановете и на вереме предоставят 
поръчките, работещите - 165 души, работят в четири смени. Произ
веждат паркет, амбалаж и различни полупроизведення.

"Нашето предприятие е най-големият производител на дървен ам
балаж в републиката. Понеже правим амбалаж за потребите на големи 
фирми, каквито са буяновашка ”Хеба”, ”Алфа” и ”Бивода” от Враня 
и други, нямаме проблеми с пласмента. Трудностите настават когато 

I платят стоките ни”, казва Милан Мицов, 
подчертава, че посочените и други фирми им

Масейошап
1пуеп*ог8

потребителите трябва да 
директор на ”Бор”. като 
дължат към 500 хиляди динара.

Поради собствени затруднения, пояснява директорът, длъжниците 
често не са в състояние дълга да плащат с пари, а натурално. Затова 
сега в склада на предприятието има кревати^и други различни мебели 
на стойност от около 400 хиляди динара, които предлагат на продажба. 
По тоя начин, подчертава Мицов, сме изправени пред допълнителни 
проблеми. Тези стоки трябва да се продадат, но кога ще стане това и 
кога ще стигнат до парите си не е известно.

"Върху тоя проблем, клкто и върху високите обществени облагания 
не сме в състояние да влияем, а това са всъщност почти най- големите 
затруднения, пред които сме изправени”, казва Мицов. В сегашните 
условия, за заплата на работещите трябват около 50 000 динара. Колко 
трежко е бремето на различните обществени облагания показва и 
фактът, че за бруто заплата са ни необходими над 110 000 динара!

В БОСИЛЕГРАД ПАК СЕ ИЗОСТРЯТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕЛЕК
ТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО И ДЛЪЖНИЦИТЕ МУ

МЕЖДУ КЛЕЩИТЕ И 

ПОЛИТИКАТА
В началото на седмицата работници на босилеградския клон на лесковашкото Електроразпреде
лително започнаха да изключват от слектромрежата домакинствата, които им дължат иад 20 хиляди 
динара

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕХ НА ЕИ

РАБОТЯТ САМО 12 
РАБОТНИКА

Това естествено предизвика недоволствие и ре-' се плати. В тази работа няма никаква политика, 
без ток. Едни от тях без оглед, че голям брой хора настояват всичковолт сред хората, останали 

плащат частично дължимите суми и работниците това да политизират. С това обаче те само правя 1 
възстановяват мрежата. Не е малък обаче броят мечешка услуга на длъжниците, подчерта шефъ 1.

Новица Божилов и Драган Христов, членове на 
Общинския съвет, настояват при шефа да ирек- 

изключването. "Изискваме не хората да не

на гражданите, които нямат нари и частично да 
платят дълга. В такива случаи отношенията ме
жду работниците на Електроразпределителното рити 
и револтираните граждани се изострят още по
вече . Хора се оплакват, че не са в състояние да нето на сметките, понеже се 
платят, негодуват срещу дълговете, настанали от гашното им изготвяне. Смятаме, че има грешки и 

"лихва върху лихва”, търсят за- нередности, особено при изчисляването на лихви- 
щита от Общинския съвет. те и трупането на лихви върху лихви! Ако това

"Домакинствата в общината в момента ни дъ- така продължи, хората едва ли ще могат някога 
лжа г около 26 милиона динара. Това са огромни да платят дълговете си , казват те.

Какво ще се случи в дните пред нас не е из
вестно. До като работещите в клона настояват и 

В с изключване на длъжниците от мрежата да стиг-

()станалите 20 работника са в платен отпуск и с голямо закъснение 
получават по 280 динара на месец л ,

проблемите не са нови. а траят почти десет години. Всъщност почти 
толкова време цехът жиаурка и е без по-сериозни програми

Поради тези проблеми мощностите му с години се ползват поло 
винчато. Най-често работят десетина души. а останалите са на пр 
нудителна почивка. И сега работят 12 работника,а останалите 20 са 
ВКЪЩИ.

плащат дълговете, а да се преразгледа изчислява- 
съмняваме в досе-

начисляване на
и планове.

средства и Електроразпределителното няма др
уга възможност да ги принуди да си платят дълга.
Приканвам длъжниците да плащат сметките си. ~
обратен случай изключването ще продължи и нат до парите си, членовете на Общинския съвеч
вината няма да е наша”, казва Славчо Илиев, шеф смятат, че изключването на домакинствата в се

гашния момейте насочено против идването им на

се отразяват върху принад-

казва, че толкова получават и колегите им на принудителна почивка в 
Ниш. Работниците, които работят - без оглед дали е ръководи«л. шеф

машина - получават еднакви
В.Б.

босилеградския клон на Електроразпредели
телното. Ние, продължава той, снабдяваме пот
ребителите си с ток и, разбира се, това трябва да

на
власт.

В.Б.на производството или работник зад 
заплати - от 500 до 600 динара.
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ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО" В КНЯЖЕВАЦ

НАЧАЛО НА ПЛОДОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в предишна Югославия - ”Дисова пролет” в 
Чачак, ”Мокранчеви дни” в Зайчар и други, 
а са се представяли и в Осиек, Киселяк, 
недалеч от Тузла и в други места, каза той. 
След известен застой, поради материални и 
идеологически причини, наши членове 
започнаха отново да печатат творбите си в 
литературните списания в Сърбия и Черна 
гора.

Под покровителството на Об
щинската скупщина в Княжевац 
и в организация на местния лит
ературен клуб ”Бранко Милко- 
вич” на 22 февруари в Дома на 
културата в Княжевац се прове
де промоция на Издателство 
"Братство”.

Делегацията на нашето изда
телство, в чийто състав бяха и 
постоянните сътрудници - пое
тите Милка Христова Станое- 
вич и Велимир Костов от Ниш 
заедно с домакините Иван Цари- 
бродски и Петър Геров, беше пр
иета от председателя на Общинската скупщина в 
Княжевац Владимир Първулович. В продължителен 
сърдечен разговор той прояви интерес към културното 
и литературно творчество на българското малцинство 
в Югославия, условията за работа и ролята на издател
ството ни за неговата афпрмация. Освен това г-н 
Владимир Първулович изрази желание възможно по- 
скоро да се установи и делово сътрудничество между 
общините Княжевац и Димитровград.

ПРЕДСТОЯТ СРЕЩИ С 
КОЛЕГИТЕ ОТ РУМЪНИЯ 

ИЛИ МАКЕДОНИЯКметът Владимир Първулович
Тази среща е колегите си от българското 

малцинство сматям за добро начало на едно 
дълготрайно и плодотворно сътрудниче

ство, защото ние отдавна се нуждаем от запознаване с 
литературното творчество на източните ни съседи, 
защото зная, че там има прекрасни поети и поетеси. 
Уверен съм, че с помощта на "Братство” ще установим 
връзки с българските творци и ще можем да проведем 
съвместни мероприятия и тук, в Княжевац и в някой от 
българските градове. Надявам се, че следващата лит
ературна среща тук трябва да стане с колеги от Румъния 
или от Македония, защото почти десет години ние не

Домът на културата в Княжевац

ДАЛИБОР ФИЛИПОВИЧ-ФИЛИП
ПРИЯТЕЛЮ
(Посветено на Л.С.)
1.

ЗНАЧИМО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ Приятелят е близо 
Слънцето вените си пресича 
и времето бавно изтича.

Къде е приятелят ми?
Мракът приижда.
Свила глава светлината 
крайниците си прибира.

Приятелят не ми се обажда 
Разговорът - на сърцето е задача 
За убежище бляскав глас 
послушност продава.

знаем какво се твори в тази някогашна югославска ре
публика.

Още утре ще започнем да готвим програма за 
сътрудничество с творци от Ниш и добре е, че ваш 
сътрудник е колегата Костов, който доскоро беше пред
седател на Дружеството на писателите в Ниш и е член 
на сръбския ПЕН-клуб. Такива програми ще устроим и 
с колегите си в Димитровград и Босилеград, каза Равид.

Литературната вечер, посветена на издателство 
"Братство”, проведена в малката зала на Дома на кул
турата в Княжевац откри г-н Иван Царибродски, гла
вният "виновник” за организацията на това културно 
мероприятие.

За традициите на печата на българското национално 
малцинство в Югославия говори и. д. главен редактор на 
в "Братство” Ванче Богоев, докато главният редактор 
на списанията и книгоиздателската дейност в рамките 
на "Братство” Денко Рангелов говори за ролята на Из
дателството в насърчаването и афирмацията на ду
ховното творчество сред сънародниците ни.

След това се представиха творците - сътрудници на 
нашето издателство - Милка Христова Станоевич, коя
то прочете няколко свои творби на български и сръбски 
език, Велимир Костов, който освен свои, прочете и ня
колко стихотворения от Георги Константинов, един от 
най-големите съвременни български поети, които Кос
тов е превел на сръбски и»които вече са печатани в 
различни литературни списния в Сърбия и Черна гора.

Разбира се внушително беше и представянето на 
нашите княжевчани - Иван Царибродски и Петър 
Геров.

След това се представиха няколко автори, членове на 
литературния клуб ”Бранко Милкович” в Княжевац, 
сред които и Небойша Джорджевич, с когото се 
запознахме на неотдавнашното откриване на експоз
ицията па дими тровградски те живописци - любители и 
Далибор Филипович - Филип,спечелил призова награда 
на един от литературните конкурси на Народната биб
лиотека в Димитровград.

-Промоцията на издателство "Братство” в нашия гр
ад н това ли тературно четене смятам за твърде значимо 
културно събитие в нашата среда и едно от меропри
ятията, с които отбелязваме 40-годишнината от тра
гичната гибел на поета Бранко Милкович, чието име 
повече от три десетилетия носи нашият литературен 
клуб, каза известният сръбски литературен критик Ра
домир Виденович Равид.

От основаването на клуба през 1970 г. наши творци 
са участвали в почти всички литературни манифестации

В. Богоев

Г> 2
Приятелю,
Преследва ме секира заклана/
Как страхът си 
Избивайки други нима!

Приятелю,
До сила се домогнахме, или до нас тя. 
Къде да избягам?
Майка на съществуването ли е 
необходимостта ?
Приятелю,
Чуваш ли как времето изчезва?
Защо по-дълго е утре от вчера ?
Не зная вече кому аз служа/

МИЛКА ХРИСТОВА 
СТАНОЕВИЧ

ПРИЯТЕЛИ
да изкажа?I*, 'Л

ИМАМ много приятели.
А морските животни ме 
плашат
и не влизам- дълбоко 
да преследвам вълните. 
Разхождам се полека, 
пясъкът ме гали, 
а слънцето тялото ми кали. 
Аз се радвам 
колко добри
и много приятели си имам.** *
Видяхме небето - 
това не е обикновена 
работа.
Всички вдигат глави 
гледат нависоко, 
но никой не го вижда 
както нашето 'око 
- окото на двамата влюбени.

3.
Тъжно е всичко, Приятелю. 
Няма вятър за моето хвърчило. 
Вятър за летене няма!

4.
Приятелят ми не идва 
много трудно е да се върви/

С това стихотворение Поетът Далибор Фили
пови ч - Филии сПечели Първа награуа на литера
турния конкурс на Нароуната библиотека в Дими
тров?рау

ПИСМО ОТ СЛОВЕНИЯ 

Честитя ви за новите хоризонти
Стачкуват и 

димитровградските
В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА В СОФИЯ

ПРОМОЦИЯ НА 

ЮГОСЛАВСКИ КНИГИ
' Най-напред искам да ви благодаря за редовното изпращане на в. 

"Братство” в Словения, където живея. Вашият вестник ми е основно 
четиво и затова го очаквам с нетърпение, а когато го получа, чета го 
от първата до последната страница. Честитя ви за новите хоризонти, 
които вестникът разтваря в нетоталитарните условия. Вашето и наше 
“Братство” сега е широк и комплексен вестник и вярвам, че този факт 
може да бъде утеха за всичките години, през които вестникът излизаше 
йод натиск. Макар че радушно чета всички статии и рубрики, най- 
I олямо удоволствие ми доставят историческите материали.

Заради всичко това отново ставам горд, че съм югославски бълга
рин и че заедно с вас споделям съдбата ни. към която историята не 
винаги е била благосклонна.

Надявам сеТ че тези редове пиша и от името на баща ми Григор, 
който по здравословни причини не е в състояние да чете вестника, 
■.ащото съм уверен, че би желал да го чете.

Пожелавам ви успех в по-нататъшната работа и ви поздравявам 
най-сърдечно.

училища
Основното училище и Гим

назията в Димитровград се вкл
ючиха в стачката на просветни
те работници в Сърбия. Техните 
искове съвпадат с исковете на 
всички просветни работници - 
повишаване цената на труда и 
изплащане на топлите закуски.

Засега все още не е рошено 
дали димитровградските учили
ща ще се приключат към оп
овестената генерална стачка. 
Остава да се изчака решението 
на синдикалната централа.

В организация на Агенцията за българите извън България към 
Министерския съвет на Република България в Столична библиотека в 
София вчера бяха представени няколко книги, издадени от нашето 

и Завода за учебници и учебни помагала от Белград. 
Несъмнено най-значителни от тях са "Антологията на българската 
поезия през втората половина на XX век”, съставена от проф.д-р 
Марин Младенов и Татяна Дункова и “Сръбско-български речник” от 
Марин Младенов. Освен тях представени са и сборниците за 
извънчкласно четене за основните училища, в които се учат български 
език и литература.

Освен представители на нашето издателство и на Завода за учеб
ници, както и авторите на по-важните книги, на промоцията участваха 
и представители на югославското посолство в София.

издателство

В.С.Б.Димитър Анакиев Толмин, Словения
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ОТБЕЛЯЗАНА 75-ГОДИШНИНАТА НА 
СРЪБСКИЯ ПЕН-ЦЕНТЪР

СНАБДЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ С КНИГИ КАТО ПОВОД

ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМЪТ С ЕЗИКАГАНЧО САВОВ И 

СИЙКА РАЙЧЕВА 

СРЕД ЛАУРЕАТИТЕ

В основното училище в Босилеград 
цията за снабдяване на учениците е книги за Следв
ащата година. Едни хора негодуват и настояват 
най-напред да се реши въпроса с езика, па след 
това учениците да се снабдяват с тях. Родителите 
не са толкова богати, за да купуват двойни книги, 

когато набавят учебници на сръбски език, 
намалее интересът им в училищата да се върне 
майчиният - български език”, казват тези, които 
смятат, че майчиният език трябва да се върне в 
училищата.

Смятаме, че това е повод явно да раздвижим 
инициативата за решаване на проблема с езика в 
училищата. Тоя проблем; подчертаваме проблем, 
досега с основание създаваше различни други пр
облеми - от тоя, че някой отказвал детето му да 
учи на български и защо отказвал, че на други 
Деца отнето правото да учат на майчин език и 
защо им е отнето, че за български език се заст
ивали някакви си предатели (!), до обвиняването 
на държавата ни пред международни организации 
за нарушаване правата на малцинството. Разбира 
се, тоя проблем трябва, а и единствено може, да се 
реши без политизиране, по един цнвплизиран и 
достойнствен начин.

Смятаме, че може да се реши по цивилизиран 
път, понеже това е пътят на новата демократична 
власт. Тоя път трябва да бъде различен от оня на 
досегашната власт, която всъщност и създаде пр
облема. И нищо не искаше да предприеме той да 
се решава. Повече настояваше по него да не се 
разисква, а и когато се разискваше държавни слу
жители не съдействаха той да бъде решем. Ста
новището им беше "как реши малцинството,така 
ще бъде”. Малцинството, колкото и да стана ма
лобройно, не може да се събере в една зала, за да 
се договори. Официални представители в досега-

тече ак- шната власт то и нямаше. Ако и имаше, това бяха 
лица на общински постове, които 
обвиняват, че са "продали езика”.

Когато казвам, че проблемът трявба да се ре
шава без политизиране имам предвид, че го поли
тизираше и досегашната управляваща партия. Не 
искаше да го реши и затова често формираше 
различни комисии и делови групи, а когато те 
нещо и предлагаха как той да се решава, пред
ложенията им оставаха в чекмеджета, а бяха фор
мирани нови. Всъщност в сила беше девизът "ако 
един въпрос не искаш да решиш, формирай рабо
тни групи”.

Въпросът дали обучението да е изцяло на сръ
бски или обратно - на български, или да е двуези
чно, което сега изобщо не е, не е нов и в това 
отношение има известен опит. Има причини и за 
”за” и за "против”. И тъй като проблемът е сло
жен, не бива да се решава на улицата или в кори
дорите на основните училища, където често в на
чалото на септември учителите питат първолаче
тата на кой език - на български или на сръбски - ч» 
искат да учат. Въпрос е дали тоя въпрос е въпрос 
за седемгодишни деца!

И сега смятаме, че политическите партии не 
трябва да решават проблема. Още повече, че на 
политическата сцена имаме партии с различни 
опции.Това обаче не означава, че те не трябва да 
дават предложения и да съдействат на компетент
ните органи - отскупщините на общините, в които 
предимно живее малцинството, просветното мин
истерство, до републиканската и съюзна скупщини.

Крайно е време проблемът да започне да се 
решава. И разбира се, да се реши и да се сложи 
точка. В образен случай само повече ще обре
менява средите, в които живее малцинството.

В.Божилов

и сега хора ги

а и
Сръбският ПЕН-цснтър миналата събота отбеляза 

чителсн юбилей - 75 
тоялото се по този

зна-
години от формирането му. На 

повод тържествено събрание присъст 
ваха видни гости от бившите югославски републики 
както и

със-

и света,
изтъкнати творци от страната. Сред гостите бяха и 

някогашните председатели на центъра Воя Чоланович, 
Ми одра г Пери ши ч и Предраг Палавестра, както и Джердж 
Конрад и Тери Карлбом, подпредседател и секретар на Ме
ждународния ПЕН-център, коЙтос основан през 1921 
в Лондон.

година

Йован Христич връчи наградата на Ганчо Савов

Всяка година сръбският ПЕН-център присъжда годишна 
награда на заслужили преводачи на сръбски литературни 
произведения на чужди езици. Както съобщи на тържест
вото Йован Христич, председател на сръбския ПЕН-цснтър, 
миналата година не е връчена годишната награда за 1999 
година поради известните обстоятелства в страната след 
натовските бомбардировки, но лауреат на тази награда е 
Мило Дор, сръбски писател, коЙтоживее и твори във-Виена. 
По здравословни причини Дор не е могъл да доЙдена тър
жеството и да приеме наградата и затова тя ще му бъде 
връчена допълнително.

Лауреати на наградата на сръбския ПЕН-център за 2000 
година са поетът и преводач Ганчо Савов и преводачката 
СиЙкаРаЙчеваот България. ВръчваЙкинаградата на Савов 
(РаЙчеванс доЙдена тържеството по здравословни при
чини), Христич изтъкна големите заслуги на двамата бъл
гарски преводачи за афирмацията на сръбската литература 
в България. Ганчо Савов предаде сърдечните поздравления 
от българския ПЕН-център по случай значителнияюбилеЙ 

сръбския ПЕН-център и подчерта примерното сътрудн
ичество на двата центъра през изтеклите десетилетия.

ОТЗВУК

ОЧАКВАМ ВЕСТНИК С НОВА 

КОНЦЕПЦИЯ И НОВО ИМЕ
Във Вашия и наш вестник "Братство" брой на "Братство” като медия трябва да спазва про- 

1835 оз’ 9 февруари 2001 година на първата с гра- грамната ориентация и да не зависи от която и 
ница прочетох кратказ'а статия "Допитване за да било партия.
имезч) на вестника”. Като Ваш редовен читател и Очаквам вестник с нов дух, с нова съвре- 
нередовен сътрудник, чувствам се дължеи да ка- меина концепция, коезю изисква и неотложна

промяна на неговото име, както н млади талан-жа своето лично мнение по зч>зи въпрос.
Идеята, която раздвижихте във връзка с про- глпви хора (кадри) със сз>временни демокра- 

мяна името на вестника е важен въпрос. Доскоро тически възгледи, с нов светоглед, с прогре- 
вестикът беше в служба на една политическа иде- сипни идеи и визии, каквито търси новото време.

Предлагам новото име на вестника да бз,деология. В ръцете на първите граждани от нашите 
общини той бе мощно оръжие за провеждане на "Добро утро” или само "Утро ’, "Роден край , 
партийни задачи и една отминала идеология. Пр- а може би и "Корени”, 
инципите на програмната ориентация бяха отхвъ
рлени и погазени. Всичко зова допринесе за стаг
нация в съдържателен и тсматическн смисъл. От

Много щастие и напредък на редакционната
колегия в бъдещата работа пожелава

Александър Младенов 
Сурдулицатази гледна точка се налага вестникът да мени 

своя вид и съдържание. Редакторската политикана

Тези дни компанията "Текха.ч т.ч1штеп18" съобщи, че разпоространяват вирусите на цялата планета. Експе
ртите са скенирали 39 милиарда дадотеки и разкрили, 
че всеки пети компкгп.р в света е заразен. Прите
жателите на компютрите могат да видят действането 

вирусите през последните 24 часа, седем или 30 дни

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ заедно с компанията 'Трой грип’ ще предложи на 
пазара принтер за мобифони.

Притежателите на мобифони ще могат с малка под 
крепа на стандарта "Блутут” (ШисщоЩ) да 

Ь» ктронна поща, квитанции от борсата, телефонен ука- и то в целия свят.
2 зател и информации от всб-сайта и то диаметър от "Предимството е в това, ме използваме комгаотри- 
Щ десет метра. то в целия свят за откриване то на хилядници вируси и

Цщ|||| ''Тсксас инструмептс” ще осигури чипове, а "Троп то в реално ареме, твърдят познавачите на информа- 
труп” ще предложи софтуер за принтера. цпониата технология. Възможно е да се следи разпрос-

Говоритолят на фирмата "Тсксас инструмептс" звя- траняваното на старите и появата на нови вируси, пре- 
новият уред ще бъде представен през ноември дупреждават се притежатели те им и се предлагат ре-

шения как да се изборим с вирусите.
На картата (на адрес 1шр://та81.тсаГее.сот/та.ч1/та.ч1- 

-тар.а8р?1гаек=2@репос1=3) е представена листата на 
десетте най-разпространени вируси в света и връзките 

чс локациите, на конто се намират информации и 
съвети за борба против най-опасните вируси. Най- 

проблеми предизвикват вирусите Какмгогт, Ну- 
Ьп.8 и АРЗпфап.ца, които крадат иасвордите за достъп 
до мрежите. Според събраните данни, през последния 
един месец най-много иифпцирани компютри в Евро-

"'**■*.г

.•V печата еле- на
■

Й* 1

ви, чеX 1 .>/Хш панаира "Комдекс” в Лае Вегас. "Уверени сме, че 
Щ уредът ще излезе на пазара в началото на следващата 

Щ година", казал той.

на
*

КАРТА НА 
ЗАРАЗЕНИТЕ 
КОМПЮТРИ

.... !
големи

л
в света е

произвела видеГрТкордер е харГдиск, койтом°же да 
20 часа подвижни снимки. Хард дискът има 

капацитет от 30 гигабайта с МРКИ-2 компресия което 
означава, че може да се записва в същия формат като „„едЛожи на собствениците да имат преглед как се

Компанията за сигурност на компютрите "Мекаф- 
иком” обнародва карта на вирусите, която трябва да "а има в Германия и Великобритания.запомни

1>У1).

т
■

2 март 2001 г.



НОВИ СТИХОСБИРКИОТГЛАС

” СТЕНАТА НА 

ПЛАЧА” НА РАДКО 

СТОЯНЧОВ

ШОПИ-КАКВО Е ТОВА?
(Или: открито писмо до Пуриша Джорджсвпч, кинорежисьор)

Неогдашю прочетох в "Политика” (29.12.2000 
г.) "Писмото от София", написано от известния 
наш (югославски) кинорежисьор и писател Пу
риша Джорджевмч, където възкисело, ядовито и 
докачителио пише за кино-фестивал в София, за- 
щото не получил награда за своя филм! (Не може 
всеки ден да е Великден дори и за господин Пу
риша!). И не знам защо, закачил се тон със своя

белградските зенитисти, - споменава шопите 
в своята надалеч известна поема "Септемв
ри”, която на сръбски преведе съграждани
нът на Джорджевич и "вечен” журналист на 
"Политика" - Синиша Паунович. Ще го цити
раме на сръбски:

вен ирония и сарказъм' които са 
много силни, има и шамар към 
награди за предателството, за 
другата, лошата страна на жи
вота. "Той на моменти има хит, 
на моменти има загадки, любо
вни стихове и стихови игри, сти- 
хови закачки, които го правят 
фактически не само ироничен.

Едновременно с 
промоцията на "Стената на 
плача" в помещението на 

филиала беше открита 
изложба на репродукции 
на художника Владимир 
Майстора от Кюстендил. 
За делото на художника 

се произнесе Илона 
Захариева, председател на 

Дружеството на 
кюстендилските 

художници, която 
подчерта, че Майстора 

заема твърде значително 
място в българското 

изкуство.

В края на миналата годи
на излезе от печат стихосби
рката "Стената на плача” на 
поета Радко Стоянчов от Бо
силеград. Това всъщност е 
втората му книжка, която се 
появи 15 години след "Мост
ът на въздишките”. В нея са 
поместени 45 стихотворения, 
а издаде я Рекламно-издател
ската къща "Краище" от Со
фия. През миналата седмица 
босилеградският филиал на 
КИЦ "Цариброд” организ
ира промоция на стихосбирк-

" Шопови са моткама 
са батинама 
са остенима 
са будацима 
са балама 
са секирама 
са косирима..."

(Из поеме "Септембар”, Београд 1984)

колега - българин, като му казал: "Ви Бугари 
смешно говорите!” Колегата-българин го завел 
при една домакиня с въпрос "как говорят сър
бите?, а тя отвърнала, че "сърбите говорят като 
шопите". Следователно и сърбите говорят смеш
но като селяци. Тогава нашият режисьор попитал: 
"Шопови- пиЩе то?" Другите въпроси,' 
в това "Писмо" оставяме настрана, а за "смеш
ното"

засегнати

Има доста известни хора от Шоплъка (от 
двете страни на югославско-българската гра
ница), които със своята дейнос т говорят и за 
своя роден край (певци, художници, държав
ници, политици, офицери, генерали, учители 
и професори, литературни критици, киноре
жисьори, майстори-зидари, биолози, овоща
ри, спелеолози, журналисти, майстори за си
рене и кашкавал, лекари и професори на ле
кари, учени от различни области, поети и раз
казвачи, спортисти...)

Понечих да отправя господин Пуриша към 
някои дебели книги, където да намери поне 
основна информация за шопите. Прелистих 
Енциклопедията на "Просвета” (три тома) и... 
ядец! Няма нищо за шопите! Прелистих го
лемия речник на сърбохърватския език (шест 
тома!) - ннто го има съществителното Шоп, 
мито прилагателното шопски! В енциклопе
дичния речник "География" (Интерпрес, Бгд, 
1972) не се намира географско понятие Шоп
лук!!

в езика на другите отправяме заинтересова
ните към книгата на видния лннгвист проф. д-р 
Ранко Бугарски - "1език и лингвистика", Бгд. 

Силно ме засегна, стана ми криво, че извест
ният режисьор (който не е вчерашен, ами е роден 
през 1924 година, помнещ трите югославски дър
жави) не знае нищо за шопите, да не е чувал поне 
нещо за Шоплъка... Поне лошото мнение за тях 
от Йован Цвппч или Мирослав Кърлежа!? В ста
рите учебници на първа Югославсия (мои и на 
господин Пуриша) имаше народни песни, запи
сани от Яша Продаиович. под които стоеше "из 
ерпеког Шоплука"! Във втората Югославия стана 
известна поне "шопската салата" ("шопско оро” самоироничен, но го правят до

ста хедонистично настроен, че 
може би и в тази посока ще се 
развива неговото творчество... 
Той свързва кръчмата със заба
вното на питието, с онова питие 
оппйващо, питието на мисълта 
за свободата”, посочи Ганева.

- нашенски казано или по терминологията на сръ
бските музиканти "Бугарски чачак”!) Шопско на
речие (или - торлачко) нашият режисьор да чуе в 
Зайчар, Кияжевац, Пирот, Цариброд, Сурдулица, 
Босилеград... дори и четейки горански народни 
песни! Това "смешно" говорене го има и при Сте- 
ван Сремац - "Ивкова слава", "Зона Замфпрова",

"Шопскаа има го н при нашите съвременници - 
амбасада" и "Арпзона" от Иван Иваиович; "Меа- 
на поред пута”, "Медовина” и други романи от тари. 
Слободии Джунич..Да не споменаваме сега Бора 
Стаиковим, Елин Пелин, Мпхалаки Георгиев или 
Живойпн Павловпч, Драгослав Михаиловнч или

Останах без дума! Няма нужда от комен- Радко Стоянчов
ЕМОЦИЯТА НА НОЩТА. Зададеният въпрос от господин Джордже

вич сега ми се струва естествен! Кой ще се
А бе това кръчмата за душата 
е паянтова работа, хора.

Там виното стриптийзно танцува, 
кръвта опознава рода си 
и започва да лудува.

" Паднал ми ранен млад Стоян!' 
джазово да прозвучи - няма шанс, 
радомирски пее се в транс.

рови из старите и пожълтели книги да търси 
днешни те сериали, където това наречие се из- там информация за шопите? 
ползва като "смешен" сегмент.

Шопите ги има и в художествената ли тература.
Извесзтшятексиреспопист Гео Милев, приятел на Д-р М. Младенов

НА 3 МАРТ В ДИМИТРОВГРАД

” Железният 

светилник”

ИЗ ПРОГРАМАТА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

САМОДЕЙЦИ

Варосване, архив, 
фонд...

Палачът стократно да 
псувни, клевети... и вик

само там се отправят на роден език.___

е ексик
На сцената на Центъра за култура в Димит

ровград на 3 март т.г. ще гостува Нов драма
тичен театър "Сълза и смях" от София, осно
ван през 1892 г., с пиесата "Железният светил
ник" от Димитър Талев. Постановката е на 
Христо Христов, а спектакълът е включен в 
програма та за честване на 100- годишнината от 
рождението на Димитър Талев под егидата на 
ЮНЕСКО.

На сцената в Димитровград ще се представят 
Цветана Манева, Елена Петрова, Георги Гай- 
таннков, Илия Караиванов, Веселин Вълков...

Мероприятието 
КИЦ "Цариброд" и Центърът за култура, при 
медийно спонсорство на РТВ "Цариброд”. Ген
ерален спонсор на мероприя тието е "Мобнл- 
тел" от България.

Новото ръководство на димитровградското сд
ружение на изобразителните самодейци, начело с 
Горан Ранчев, е амбицирано през тази година да 
пристъпи към уреждането на помещението на ор
ганизацията, намиращ се на ул. "Нишава” (в "Джа- 
джиното"), а това подразбира варосване на стените, 
приключване на телефон и по възможност набавка 
на телефакс.

В програмата на самодейците между другото се 
споменава и това, че те ще настояват да се обезпечи 
простор за складиране на архивен материал. Би тря
бвало да се създаде и Фонд от картини. Както е 
запланувано всеки самодеец но собствен избор ще 
отдели по една своя картина за този фонд

В стиховете е много силно пр
исъствието на фолклора. Някъ
де, каза тя, това присъствие е 
съвсем граничещо, като че ли е 
преразказва народна песен, ка
то че ли е инспирирано чувство, 
усещане от фолклора, даже и в 
стъпката го има, даже и в сра
вненията, даже и в образната си
стема го има, което е чудесно.

"Въпреки двуезичието, кое
то носи у себе си и което всекид
невно употребява, поетът е ус
пял да съхрани и песениостта на 
българския език, и характерна
та ритмика на българския език, 
и всичко онова, което прави ед
на поезия. А поезия в стиховете 
на Стоянчов - има”, подчерта Га
нева.

ата, на която пред почитате
лите на поезията за поезията 
на Стоянчов говори и г-жа 
Мария Ганева, литературен 
критик от София.

Докато в първата стихо
сбирка преобладават поети
чни настроения, които са ха
рактерни повече за младеж
кото възприемане на поезия
та, от "Стената на плача” из-

съвместно орга н изират

б. д.
А.Т. лиза един много по-зрял по

ет, който заема достойно мя
сто сред авторите на бълга
рското малцинство в Югосл
авия.

томври тази година, казва изпълняващият 
длъжността директор Милор Петров. Под 
въпрос е и печатането на монографията не 
само поради смъртта на един от авторите 
(Лилия Нейкова), но и поради редица други 
причини. А дали и това са последни от
срочвания предстои да се види.

ЮБИЛЕЯТ НА 
ГИМНАЗИЯТА - 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ
В новата стихосбирка, както 

подчерта Ганева, Стоянчов е по- 
задълбочен, по-близо до сърце
вината на това, което го владее, 
забелязва се едно значително 
подобрение на изказа, едно зна
чително овладяване на метрика- 
та и на изказиите средства. Ос-

За поезията на Стоянчов го
вори и Иван Николов, а стихот
ворения от стихосбирката чете 
българската актриса Вихра Пе- 
транова.

Съчетали са се много неща. поради 
които Училищният отбор при гимназията в 
Димитровград е рошил ознаменуваното на 
120- годишнината да бъде отсрочено за ок-

А.Т.

В.Б.

ШшШ '2 март 2001 г.



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

РАНГЕЛ ТОШЕВ - ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА (9)

ОТБЕЛЯЗАНА Е 

ЮО-ГОДИШНИНАТА НА 

УЧИЛИЩЕТО
Тошс?ЕУЧАВАШ’ ЗНЛЧИ ДА УЧИШ ДВОЙНО”, беше любимата народна мъдрост на Р.

Основно училище учил в Цариброд. Педаго
гическа школа в Пирот (1937), Висша 
ческа школа в Белград (1951). Пръв 
ски съветник става през 1960 година, автор на 
учебници, журналист-сътрудник на "Другарче" 

Глас на българите в Югославия" и "Братство". ’ 
След като взел учителска диплома през 1937 

година Тошев бил назначен за учител в село До- 
бриянци край Враня. Още г 
година показал забележителни

интерес и полемика предизвика статията "Да над
никнем в нашата гимназия” на Милованка Ива
нова

педагоги-
педагогиче- През 1956/57 г. за преподавател по математика и физика е назначен 

Раденко Янев от с. Бресница,'а за учители в отделенията Надежда Пейчева 
от с.

и Тома Томов, ученици от IV клас, които 
искаха да се премахнат всички ограничения (за 
които писахме в миналия брой на вестника). По 
този въпрос се бяха изказали учениците Детко 
Петров. Гошев. Цветко В. Георгиев и др. В раз- 
мскавнето по въпроса за положението 
мята участва и директорът Рангел Тошев и препо
давателят Михаил Маноилов, който

Ярешник и Стефан Пейчев от с. Радичевци. Учениците от I до IV 
отделение учат в помещенията на кооперативния дом поради голямото число 
на учениците в горните класове. Строежът на новото училище продължава 
с местно самооблагане и помощта на.Земеделската кооперация в селото. На 
следващата година за преподавател по история и география е приет Васил 
Станчев от Босилеград, Станка Иванчова от с. Райчиловци - за сръбски език 
и Любен Дончев отс. Д. Любата за френски език (хонорарно). През 1957/58 
г. основното училище в Голема река, с. Църнощица, е присъединено към 
Осемгодишното в с. Д. Любата, а за учител е приет Ангел Симов от с. Горна 
Любата.

През следващата учеб
на година Народният отбор 
на общината в Босилеград 
отпуска 3 милиона Динара 
за довършаване на новото 
училище. Помощуват и съ
седните села Църнощица и 
Дукат. През есента на 1958 
г. са приети на работа след
ните преподаватели: Деса- 
ика Христова от с. Топли 
дол, Владимир Михайлов 
от с. Дукат (хонорарно) и 
Тачко Велинов от с. Пара- 
лово (хонорарно). В нача-

в гимиаз-през първата учебна 
: резултати в педа- под заглавиегогическата си работа.

От Добриянци бил преместен в село Пиевац. 
Бабушнишка община 
където през учебната 1944/45 година

"ИМА НЕЩО ГНИЛО В 
СИСТЕМАТА"идва в Цариброд,

вител на основното училище. Преа тази учебна застана на страна на учениците и обширно 
година поради недостиг на учители за такива бяха положението
назначени гимназиални ученици. Р. Тошев като страниците на "Младежки глас” накараха да 
опитен учител полагаше големи грижи за учеб- . участие и секретарят на околийския 
ното дело и бе задължен да посещава училищата комитет Жика Радойлович. Разискването

и оттам

писа за
в гимназията. Разискванията на

вземе
партиен

„ на стра-
и дава нужните напътствия на младите учители. ниЦнте на "Глас на българите” по въпроса за обуч- 
Затова може да се каже. че Р. Тошев енпето и демократизацията на учебното дело най- 

по- добре показа, че действително е имало "НЕЩО 
ГНИЛО”, което е трябвало да се мени.

Участието на учениците 
в политическия и културен 
живот на Царибродска ок
олия беше голямо. През уче
бната 1953/54 година учени
ците дадоха няколко вечер
инки по селата: "Власт” от 
Нушич, "Скъперник” от Мо- 
лиер. Ученическата музика 
също участва в програмата. 
За пръв път се формира и 
клуб на младите писатели 
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.

израстна с
развитието на нашето учебно дело. Той учеше 
младите, но и сам непрекъснато следеше педа-

лото на второто полугодие 
е приет Александър Мла
денов от с. Д. Любата. По
ради недоимък на помеще
ния в училището два класа 
учат в общинската сграда.

Учебната 1959/60 запо
чва редовно. В учителския 
колектив са Кирил Иванов,
Вера Иванова, Стефан Пе
йчев, Надежда Пейчева,
Верка Василева от Босиле
град (в Голема река), Алек
сандър Младенов, Десанка 
Младенова, Станка Иван
чева, Кирил Божилов,
Яворка Божилова и Радица 
Дойчинова отс. Д. Лисина. В края на учебната година Кирил Иванов е сменен 
от управителската длъжност, на която постъпва Лазар Стойнев от с. Гру- 
инци.

През учебната 1954/55 
година гимназията получи

НОВА СГРАДА
на мястото на старата про
гимназия и театралния салон 
при черквата. Сградата бе 
построена по инициатива на 
народния представител ИВАН 
КАРАИВАНОВ и с парична 

помощ от Република Сърбия. Учебната година 
започна със закъснение, защото бяха закъснели 
работите върху сградата. Във в. "Глас па българите" 
пише (октомври 1954), "че на долния етаж се 
поставяха прозорци, когато на горния етаж 
започваха първите уроци по програмата за 1954/55 
година".

За пръв път сериозно се постави въпросът за 
школуване на кадри за български език. През пъ
рвото полугодие на учебната 1954/55 година гим
назията нямаше преподавател по български език.

Директорът Рангел Тошев с група ученици ^преподаватели през 
учебната 1950/51 година

Радица Дойчинова, Стефан и Надежда 
Пейчеви и Десанка Младенова

гогическата теория и практика.
През 1951 година се дипломира във Висша пе

дагогическа школа в Белград и става препода
вател по история и география. Беше един от пъ
рвите преподаватели с полувисше педагогическо 
образование в Царибродско. След това получава 
нови задължения в просветното дело в Цариброд
ско. От референт за народно просвещение, секре
тар на гимназията, топ е преподавател по история 
и съ|>бохърватскп език в гимназията. Бил е препо
давател и по психология с логика и диалектически 
материализъм.

През 1960 със скромна програма е отбелязана 100-годишнината на 
училището в с. Долна Любата. За пръв път е отпечатана една статия за 
същото - "Как растеше училището в своето стогодишно съществуване” в 
"Просветен преглед". В училището работят още Владимир Костадинов отс. 
Д. Лисина, Арсена Дионисиева от с. Д. Любата, Доситей Велинов в Голема 
река и Стойне Иванчев от с. Бистър, а от следващата година и Дена Ан
донова от с. Млекоминци. През 1961 г. за управител на училището е назначен 
Стефан Пейчев. През тази година общината в Босилеград отпуска 1,5 мил
иона динара за довършаване на новото училище, така че са завършени 5 
учебни стаи, 2 стаи за кабинети, 2 канцеларии и 2 коридора. В новото 
училище се поместват 6 паралелки и учителската канцелария. За препо
давател по български език е приета Милена Чоитра от Босилеград. 
Училището разполага с образцова зеленчукова и овощна градина, игралища

за футбол и волейбол, борова гора, 
образуван е училищен хор, работи 
училищна библиотека, работилница, 
кухня. През учебната 1962/63 към дол- 
нолюбатското училище са присъеди
нени основните училища от с. Дукат (в 
центъра на селото с две слети па
ралелки от 1-У клас и учителите Вене 
Ников от с. Дукат и Боян Петров 
Назърнца и в махала Дудина с една 
слета паралелка и учителя Герасим 
Младенов от Дукат), както и учили
щето от църнощичката махала При- 

дол с една слята паралелка от МУ отделение и учителката Зора Любенова 
от с. Горна Лисина. Главен управителен орган в Осемгодишното училище е 
Училищният отбор. През септември 1963 г. за преподавател по история и 
география е назначен Евтим Миленов от с. .Мплевци, а за секретар на 
училището е назначена Славка Глнгорова от с. Дукат. В V клас се въвежда 
класово обучение, което провежда учителят Стойне Иванчев.

През учебната 1964/65 г. за пръв път се изработват самоуправителни 
акти (Статут на училището, Правилник за личните доходи и др.) Образуван 
е и Съвет на училището. Съставът на училишния персонал е същият, а за 
секретар е назначена Милка Миленова от Босилеград. В началото на 1965/66 
г. Владимир Костадинов, преподавател по математика и физика, отива в с. 
Горна Лисина, а на негово място е приета Милка Трайкова от с. Извор. 
Помощен работник е Впиче Стоименов, старият служител Кирил Цветков

приет Драган Цветков. Нови препо- 
отс. Г. Лисина

БЪЛГАРСКА ГИМНАЗИЯ БЕЗ 
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО 

БЪЛГАРСКИ
ДИРЕКТОР НА

ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ
става през учебната 1951/52 година. През 1955 е 
училищен инспектор, първоначално в Пирот, а 
след това в Ниш от 1960 до пенсионирането му 
през 1978 година.

Неговата педагогическа и културна дейност не 
спира с пенсионирането му. Активно сътрудничи 
и по-нататък в печата на българската народност, 

автор на учебници дава голям принос за

бе едно заглавие в "Глас на българите”.
Бяха предприети мерки да се организира до- 

школуване на преподаватели по български език.
За пръв път гимназията взе участие на един 

международен конкурс по рисуване. От рисунките 
учениците, участвали на конкурса, бяха избра

ни 50 и няколко от тях бяха изпратени в Америка 
(на четирима ученика), а останалите рисунки бяха 
изложени на ученическа изложба.

Четири картини бяха наградени:
ПЪРВА НАГРАДА с 300 динара за пейзажа - 

работа по стихотворението "Хаджи Димитър’ - 
ДЕСАНКА АРСОВА, ученичка от IV клас,

ВТОРА НАГРАДА с 200 динара за килим от 
Царибродско, работа 
МЛАДЕНОВ, ученик от Шб клас. Днес той е из- 

художник и живее и твори в Белград. 
ТРЕТА НАГРАДА от по 100 динара за рас- 

орнамепт на ПЕТЪР МИЛКОВ, ученик 
от 16 клас и свободна рисунка на ЛИЛИЯ АН
ТОВА от II б клас.

Директорът на гимназията Рангел Тошев из
каза публична похвала на учениците, взели уча- 

Международпия конкурс в Америка.

През средата па месец юни 1964 г. 
се случва гол51ма трагедия. След 
часовете учениците Минка и Бо- 

гослав от VII клас, тръгват за 
своето село Гложпс но голям 
порои ги отвлича в Любатска 

река. На погребението им 
присъстват всички ученици, 
учители и преподаватели от 

училището.

на
от с.

а като
развитието на учебното дело по времето, когато 
от България нямаше възможност да се внася I 
учебници за училищата на българската народност 
в Югославия. За Тошев винаги беше и си остава 
актуална народната мъдрост Да обучаваш, значи 

иш двойно".

на

да учш*** НОВИЦА ГЕРОВнана Рангел То-По време на директоруването
гимназията се нормализира.

в гимназията идваха
шев положението в 
Май-главно беше това. че

Преподавател и. бивши ученици 
пята. ■«■вършили полувисше и виеше образование.

Преч октомври 1954 годния гимназнятп от 1 до 
IV клас е имала 587 ученика, с 18 паралелки и 28 
преподаватели. Бяха набавени нови уреди и у че 
ни помагала по фичикл. химия, история, география 

библиотеката на оъл-

веетеи
на гимиаз-нови тителеп

стие на
и рисуване и нови книги за 
гарски и сърбохърватски 

"Глас на българите в
излиза в пенсия, а на негово място е
даватели са Блага Йорданова от с. Буцалево, Милан Ангелов 
н Нада Димитрова от с. Долна Любата. Училището посещават педа- 

Враня Днмо Илчев, Кръстина Йовановпч, Тошо
Величковмч, Стоядин Трайкович, Павле Кръстич и др.

-Слеача -

език.
Югославия" но инициа- Богдан НИКОЛОВ

гимназията започна да печата 
"МЛАД ЕЖ-напжа ма управата 

притурка за учениците 
КИ ГЛАС. в който със свои статии участваха

гимназията. Ма

готическите съветници отВ следващия брой: 
СТОЯН НАКОВ - НАЙ-МЛАДИЯТ ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА

от гимназията

класове на
могат да се намерят ин- 

Особено голям.

ученици от горните 
страниците па притурката 
тересни изказвания нп ученици.

Александър Младенов

2 март 2001 г.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (8)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Посредстпом медицински прегледи и анкети французите искат да узнаят 
дали и сред местното население са разпространени гномски телесни отлики; дерматоцисти със златисти 
плъсти, жълти гледци, златиста кожа. Англо-амсриканцитс пък изработват мапи на мрежата подземни 
галерии и шупленини, с ударение в околността на селата Сухи дол, Кострошевци, Паля, Божица. Също 
така, усърдно издирват останки от древни златодобивни мини. Правят усилия и да хванат още екзем
пляри златни рибки н Ерма.

МИСТИЧНИТЕ
РУСНАЦИ

МИСТЕРИОЗНИТЕ
ЯПОНЦИ

основа;
4. Инвентаризираха проц-

За разлика от фриволните ента на екстрасеансите меж
ду населението, на лицата сп
особни да минават в нести- 
нарски и дервишки транс, гл-

Макар гримирани външ
но с любезност и учтивост в 
отношенията си към члено
вете на останалите дружини, 
японците бяха крайно въздъ
ржани. Това налагаше не са
мо традиционалното им въз
питание и менталитет. Те се

французи, деловите немци и 
бучнитс англо-американци, 
руснаците действаха тихо, 
хрисимо, "джентъл”, както осолалгичен екстаз, багетис-
сс произнасях;» америте. И

Пейзаж от Власина

ти и под.;
5. Търсеха свръзка между 

съзерцателната исихастка

евидентират свойствата на по- прочута слечебност. В нея дохо- 
томството от второ поколение - ждали вярващи от Босилеград- 
дали след кръстосването на же- ско, Трънско, Вранско, Власот- 
на с гном изчезват или се запаз- инско, Пиротско, Кюстендил- 
ват новите признаци от поколе- ско, дори Брезнишко и Радомир

ско. Нощували вътре, лежейки

имената им отдаваха ненат-
рапчивост, умиление - Галя.
Валя, Льоша, Колька, Соня... пРактика на монашки брат- стараеха да държат Онод в 
Работеха мълком, ала избо- ства> които в миналото тук карантин и без възможност

обитавали, и тукашните езо-рът на програмата, която ос
ъществяваха при селяните 
предизвикваше чудене и сим
патии. Например: ководителя на експедицията

. 1. Устройваха елаборат за Пйотър Давидович; ските с Онод - предупреждаваше
'Господин професор, дали в Чинада. - Разчитам най-много на

ние в поколение;за външни контакти страху
вайки се да не отхвръкне ня
къде.

- Без ноншалантиост в обно-

- Да се дефинира какво е Он- на гръб върху пода на наоса, със 
од: хибрид, химера, метис, мелез, сложени специални метални

кръстове връз гола кожа. Полу-

терии.
Веднъж Валя попита ръ-

генуин;
- Чрез разработката на опти- чавали се невероятни подобре- 

малсн план и подготовки, Онод ния на здравето и преобразуване 
да се използва в ролята на 'под- на личното самочувствие. Мъ- 
водница'’, Троянски кон, за не- жете били привилегировани, за-

потеклото, свойствата и сим
воликата на аурите около нашата програма да включ- прилежността на госпожиците 

им и едно по-обстойно прони- Миоко и Намбу. Нито за миг не 
кване в същината на влече
нието на тукашните моми и

главите на светиите, предим
но туземците и шопските Пр- 
охор Пчински, Йоаким Сара- 
ндопорски, Гаврил Лесновс- жсни Да сс кичат с огърлици 
ки, Ипан Рилски, Роман Мор- от жълти«и- Дали тази злат- 
авски;

посредствен контакт и проникв- щото на женския пол входът в 
анс в общежитието на гномите, храма бил запретен.

- Терапевти че ските ефекти 
на палянската ”Св. Богородица”

смеят да изпуснат Онод от кръ
гозора. Нали знаете какво сле
два ако допуснем пропуски?

Тирадата на Чинада ясно со
чеше, че първият и най-важен

с цел да се запленят няколко те
хни индивиди.

Следователно, гномите бяха са на едно равнище с останалите
на окръжност около шията втората окупация на Чинадина- екстерни езотерични случаи по 

та експедиция, в която имаха пр- тези краища. Длъжни сме да ги
изследваме. В този смисъл тря-

обект в японската изследовател- 
2. Анализираха легендите им освсн за У*Фаса има и дру- ска ПрОГрама е Онод. Пет оча- 

ги предназначения?
- Много продуктивна по

мисъл, Валя. Радушно прие- анализ на неговата златиста тъ- 
мам идеята ти - продума Да- кан да се доберат до общия но- 
видович. - Има ли някой до- сител на всички златисти абер-

еимушество над другите екипи.
- Ние няма да придаваме бва по-тясно да координираме 

каквото и да било значение на нашите проучвания с работата 
мнението на ония автори, които на другите колеги. Легалото на 
твърдят, че гномите са духове, а гномите е тъдява някъде и из- 
не живи същества. За нас реал- исква обединени сили, за да го

квания бяха устремени към него: 
- Чрез щателен лабораторен

и записките за отшелническ
ия живот на споменатите све
тци, причините за пребивава
нето им в пещери, пусти и зат
ънтени места и дивотия, в ан
алогия с притчите и поверия
та за гномите;

3. Систематизираха сведе
нията за исцелителските по
тенциали на мощите на съ
щите светни като се стараеха 
да открият материалната им 
и енергийна (силови полета?)

пъл н е ния, възраже ния?
- Позволете малка доба

вка. Забелязах, че тукашните

ации;
ността на гномите е презумпция открием и навлезем в него - като

за себе си промълви Чинада.
Протоко(ко)лирал: С. К.

- На подобен начин да се ут
очни съотношението между зла
тистите дермални деривати и по
вишената жизнена устойчивост 
на носителите;

- Чрез изкуствено, утробно и 
извънутробно, както и естес
твено, оплождане със спермато
зоиди от гонадите на Онод да се

- добави Асахара.
Третата задача на японците 

своеобразен,жени освен с гердани страст
но обичат и да се украсяват с 
бззие, както казват француз
ите. Със златотъкан! - под
крепи Галя колежката си.

представляваше 
малко страничен, но атрактивен 
контрапункт. В "Досието О” се 
намираше следното интересно 
сведение. Преди десетилетия па
лянската черква била надалеч

В следващия брой:
Първата сводна 

сесия на Консорция.

КРЪСТОСЛОВИЦА 63 Съставил: Бооан Димитров ИНТЕРЕСНО

В главата 
20 000 

лексикона

Водоравно: 1. Инициалите ш 
сръбския пост Брич. 3. Река в Аф
рика. 5. Растение за посаждаме. 10.
Престол на монах. 12. Скитник, чер- 
гарин. 13. Името на актьора Пачино.
Г1. Безредица, конфузия. 15. Вид кол
баси. 16. Името на революционера 
Сандански. 17. Милан Микович. 18. 
гдна от земните посоки. 20. Едно 
мостоимоиио. 21. Седмата нота. 22.
Стихотворение от Г1 стиха, разпре
делени в 2 четиристишия и 2 трис- 
тишия с особено разположение на 
рамките. 23. Овощен сок, за разтва
ряне. 25. Женско име. 27. Животин
ска мазнина. 28. Планински храст с 
червени и сочни плодове. 29. Прос
транство земя, което се оре и посява.
31. Населението на една държава. 32.
Химически елемент. '33. Фамилното 
•1мс на някогашния уелски футболен 
иационал (голмайстор) Ян. 34. Мя- 
жа за земна площ. 35. Столицата на 
Гана. 37. Химически елемент. 39. Ма
лкото или* на актрисата Бсгович. 41).
Г)ли»ер Иванович. -И. ;>гнасящ се до 
>ира. ■'12. Иглолистно дърво.

Отвесно: 2. Памучни платове на
дупки за бродерия. 3. Орган на обон- и]юв. 15. Членове на Сенат. 18. Речна жко име. 30. Вид папаг;1л 34. Женско Впишете: ДЕ. 39. Френско модно сп- 
.шието у хора и животни. 4. Иван риба. 19. Сръбско мъжко име. 21. име. 36.11 и 15 буква на азбуката. 38. исанис.
Николов. 5. Мебелна фабрика от Пи- Несхжетено простр;шство,между ко- 
,Ч)Т. 6. Името на актьора Шариф. 7. ето и светлината има неп1Х>зрачен 
Ожиичьк, без друг. 8. Пакъл (син.). 9. . предмет. 23. Богато обзаведена къща 
Римска императорка. 11. Алкохолно на ту]ч:ки големец. 24. Тепе, хълм. 26. 
питие. 12. Подслон, сайвант. 13. Име- Турско—'татарско племе, нахлуло в 

бч>лга|ккия писател Страшим- Европа откъм Урал в VI век. 28. Мъ-

5 6 7 8 93 4 ФФ Ф

12 В11 ФФ

Формиран като ядка на орех, 
тежък при мъжете 1,4, а при же
ните 1,25 кг, този орган се намира 
под тиловата кост. Ако би се ”ра- 
змотаело” "сивото вещество” би 
могло да нрекрие площ от20 квад
ратни метра.

През 100 милиарда неврони 
(нервни клетки) в човешкия мо
зък, със скорост от 300 000 км в 
час хвърчат електрически импу
лси. Чрез т.нар. синапен, всеки не
врон е свързан с хилядници други

5 16Ф Ф

1918 20Ф Ф

22 23 24•Ф

27 2826 фФ

3130 Ф29 Ф •Ф
неврони.

Човешкият мозък може да по
бере толкова информации, колк- 
ото например могат да станат в 20 
000 лексикона. Това показва и пр
имерът на един калугер в Бирма, 
конто декламира наизуст 16 000 
страници от някое будистко про
изведение,

Невероятна изглежда и спосо
бността на един индиец. В присъс
твието на представители на Крал
ския инсигут в Лондон тон наум 
помножил две случайно избрани 
числа: 7686369774870 по 24650997- 
45779 за само 28 секунди. Прес
метнахте ли? Резултатът влиза в 
сферата на квадрилионите и 
гласи:

3332 34Ф ФФ

3837 3935 36 Ф Ф

41 4240 ФФ ФФ

Решение на кръстословицата 62
Водоравно: 1. Геолог. 7. ЖК. 9. Об. 11. Етна. 12. Емануел 16. НИ. 17. 

Пиночет. 19. Ира. 20. Тлъст. 22. Сериал 23. Ерудит. 25. ОЧ. 26. Ана. 28. СН. 
29. Б(огдан) Н(орчич). 30. Уви. 32. Соча. 33. Блика 35. Маршал 37. Цели. 
39. ОС. 40. Моравия. 42. Цол 44. Осака. 45. Ал 46. Мираз. 18 947 668177 995 426 462 773 730л) на

* 2 март 2001 г.



СПОРТ СПОРТ РЕАЛЕН АИКИДО 

Отборът работи жестокоПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

СЕДЕМ ТОПКИ ВЪВ ВРАТАТА НА 

ЖЕЛЮШАНИ

Най-младият димитрвградски спортен колектив, сформира 
началото на февруари, отборът по реален аикидо, работи жестоко. 
Всеки вторник и четвъртък в късните вечерни часове в залата на 
Гимназията 30-тина борци от ”7 до 77 години” провеждат трениро
вки под ръководството на треньора Милош Йованович от Ниш. До 
края на март отборът ще проведе първия семинар по реален аик
идо за жени, с който ще ръководи Ана Врачаревич, дъщеря 
Любомир Врачаревич, единствения академик по този спорт. Тя е 
носител на черен колан от четвърти дан.

Второто записване за нови членове ще се проведе от 1 до 15 
март в Гимназията лично при треньора Йованович.

н в

ФК ” Балкански” - ФК ” Желюша” 7: 2 (3 :1) на

Димитровград 21 февруари 2001 г. СП "Пи- 
рк”, зрители Костов, Стефанов, Тодоровци, Тричков, Ташков, 

Кръстев, Р. Георгиев и Т. Рангелов. Играха още: 
Борисов, Стаменов, Н. Георгиев и Томов.

И този

_ _ жоло 100. Сър пя: Сишшш Иаиноа
Димитровград. Голмийсшори: П. Георгиев в 

,?5 и 40, й. Ившит в 43 иИгняшоаич н,63, 65, 74 и 
61 минута з"Балкански", а Р. Георгиев « 5 и 
Николов (автогол) в 55 за "Желюша".

Д- С.

мач показа, че възпитаниците на 
треньора Новица Костов добре подготвени ще 
влязат във втората част от състезанието в НФЗ. 

Тазгодишният сезон започва на 3

БОСИЛЕГРАД

Безрезултатна хайкаФК ” Балкански”: Соколов, Димитров, Стоян- 
, С. Басов, Крумов, Гюров, Рангелов, Е. Иванов, 

Д. Митов, Б. Иванов и П. Георгиев. Играха още: 
Тодоров, Пейчев, Б. Митов, Минев, Николов, 
Стойчев, Пешев, Дончев, Игнятович и Кръстев. 

ФК ” Желюша’*: Йовичич, Таков, Миладинов,

март е мачове 
за югокупата, докато втората част от първен
ството на НФЗ започва на

ов
Миналата събота над 50 членове на Сдружението на ловците 

”Сокол” в Босилеград в синорите на с. Райчиловци организираха 
хайка за вълци, но се завърнаха с празни ръце. Хора от сдру
жението казват, че населението от селото не им съдействало и че 
това било една от причините за безрезултатната акция.

Дали за това наистина е виновно населението, което не 
правило глъч, от който да бягат вълците или пък ловците са 
търсили хищниците там, където ги нямало не е известно. Дано 
следващата акция бъде успешна. А дотогава селяните да се молят 
на Господ да "заклещи лапите на вълците”.

10 март. Преди 
Балкански” ще играе отсрочения мач е ”Ястре 

бац” от Тешице.

това

Б. Д.

ИЗ ПРОГРАМАТА НА ОО НА СР "НИШАВА" В ДИМИТРОВГРАД
В.Б.

ЗА ПО-ЕФИКАСНА 

РИБОПАЗАЧЕСКА СЛУЖБА ЩЩШ ПОЧИНА ДЯДО 

АВРАМОбщинската организация на спортните 
рибари (ОО на СР) в Димитровград през тази 
година ще се стреми да организира по- 
качествена рибопазаческа служба, която ще 
е готова да реагира предимно през периода 
на развъждането на определени 
риби. Местата, където рибите се развъждат 
би трябвало да се обозначат, се изктъва в 
тазгодишната програма за дейностите на ди
митровградските спортни рибари.

От посочената програма може да се нау
чи, че рибарската организация ще се стреми 
да интензифицира контрола на риболова 
особено през периода, когато е забранено 
хващането на определени видове риби. При 
организацията на рибопазаческата служба 
ООСР ще сътрудничи с рибопазаческата 
служба на окръжната рибарска организация 
за Пиротски окръг, както и със съответните 
полицейски органи, когато това бъде необ- Пияде” да се организира школа по спортен

риболов за младите. Някой от членовете на

е!
Някогашният гувернер на Юго

славската народна банка Драгослав 
Аврамович почина в понеделник на 
82-годишна възраст в Роквил, не
далеч от Вашингтон, където се ле
куваше.

Известният "дядо Аврам" стана 
популярен като автор на Програмата за икономическа ста
билизация на СРЮ през 1994 година, когато прекрати хипер- 
инфлацията.

След две години той беше сменен от функцията упра
вител на националната ни банка.

Аврамович е роден през 1919 г. в Скопие, където за
вършва гимназия, а през 1941 година се дипломира в юри
дическия факултет в Белград.

Почти две десетилетия и половина д-р Драгослав Авра
мович работи като експерт и ръководител в Световната 
банка във Вашингтон.

!Яав1видове

14ШШЬ..

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 март 2001 г. се навършват 10 

ГОДИНИ от смъртта на
ГЕОРГИ АЛЕКСОВ 
от Димитровград 

Неговият лик все още е сред нас.
Семейство Алексови

ХОД И МО.
Освен посочените планове, ще се обсъди организацията ще се мотивира да издържи 

възможността в основното училище ”Моша изпит за съдия по спортен риболов. Органи
зацията и по-нататък ще под
държа тясно сътрудничество 
с окръжната рибарска общ
ност 'Торно Понишавие”,

ИНТЕРЕСНО

като при това спазва интер
есите на общинската органи
зация, нейните членове, но и 
интересите на окръжената 
организация. Както и през 
последните няколко години 
ще се организира общинско 
съревнование по спортен ри
болов в дисциплината”лов на 
риби с въдица на плувка" , 
членовете на ОО на СР ще 
взимат участия в регионални 
рибарски съревнования и т.н.

На неотдавна проведено
то годишно събрание на ОО 

СР бе решено да се заб
рани ловенето на риби с пом
ощта на различни 
ни съдове в езерата ”Сават 1” 
и "Сават 2”. Бе взето и ре
шение ОО на СР в сътрудни
чество с компетентните дъ
ржавни органи и служби за
напред да осуетява замърся
ването на река Нишава на 
определени места в Дими- 
ровградско,-

ИН МЕМОРИАМ
Изминаха 10 години (8 март 1991-8 

март 2001) от смъртта на нашия 
благороден, скромен и уважаем брат

ГЛИГОРИЙ В. ТОТЕВ 
Димитровград-Кладово 

И в тишината на вечния мир с теб е 
нашата любов, по-силна от забравата.

Цветанка и Архангел със семействата си

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 7 март 

2001 г. се 
навършват 4 
ГОДИНИ от 
трагичната 
смърт на

РАДИСЛАВ 
ДАВИТКОВ 

и съпругата му

на

плавател-

ФУТБОЛНА ПРИЧЕСКА
Зимната пауза за футболистите свърд ^пянковните 
топка отново започна да се търкаля. А запалянковците 

се стремят да измислят нещо ново.
ЛИЛЯНА ДАВИТКОВА 

от Димитровград
Никога няма да ги забравим и да престанем да тъжим!

Опечалени: дъщери Ивана и Ана, майка Смиля, баща Мирко, 
сестра Елена, майка Гмитра и баща Чеда

винаги
Главата-топка (на снимката) е последен моден хит на 

един запалянковец, които си е боядисал главата в 
черно-бяла "футбол техника. е. д.

д. с.

тШшШ 1 март 2001 г.



ВАМПИРЕ
- Дело, еве тия дни млого се орпти за некикви си вампире. 

Постоя но слушам: те иовамиири се тия, те иовамиири се ония. 
Може ли да ми кажеш кво су това вампире и кико може да се 
иовамиири човек? - Па кико да ти кажем? Дсда ми йе разпраял, 
дека у ньсгово време имало вампире. 11ърво умре нскои човек, 
иа ако га не пазе ночем и га прескочи мачка, он се иовамиири. 
И тъгай бог да йе иа номош иа ближиьите, а и на далечните,
па и на целото село...

- Нщо?
- Па н раи им пакости!
- Кикве?
- СвакиКве! Първо почне да си расчистуйе сметкьете с пай- 

ближньите.
- Кве сметкье?
- Свакикве! Недай боже докига йе бил жив нскои да му се йе 

замерил. Дойде ночом и почне да га души. Седне му на труди, 
то тия не-може да диша и почне да се души. 11очне да се мета, 
ама вамнират се укърпчал здравата, не може да га стури. Дал 
господ то пегде пропою петли и вамнират побегне кико гявол 
от гьмняп...

- Чекай, дедо, това приказпу ли ми
- Па слушай, дедин, кига йе думата за вампире никой не зиайе 

дали това су нриказие или истина. Никой не може да ти каже 
кига иочиня приказната, а куде завършава истината...

- А това ми личи на нашуту скупщину. Свакикве нриказкье 
се орате. Йедни измислую и га казую кико истину, а другьите 
истийуту иревърчаю у празне нриказкье...

- Чекай, дедин, ти за вампире ли очеш да ти разпра ям или 
съга политик у че бистримо?

- За вампирете, дедо!
- Кво за вампирете?
- Па това: кве поразийе прайе иа човеците.
- Млого! Обираю млекото па кравете. ама най-вече малтре- 

тираю човеците...
- Кико?
- Па реко ти: душе гьи, илащс гьи, яшу гьи, а опия най-злите

И КЪрВЧИЦу ИМ IIИ Ю...
- \, не попрекаруйеш ли, дедо?
- Ма йок! Деда ми йе разпраял, пошъл си тека йедну К1.спу 

вечер, от водепицу. По медно време гледа дете вика на иутат. 
"Ещо викаш?” - питал га деда ми. "Загубил съм се!" - рекло опо. 
"Качи се на колата, че те закарам у село!" - казал деда ми. Детето 
рипнуло и право на шиюту на деду ми. Почело да ги души. Деда 
ми се опитал да га стури, ама очеш. Сграбчило га тека и тека га

разпраяш или йе истина?

МОЩ Шш 

А&ЖАЧШШМ^
НЯМА ВСЕКИ ДЕН 

БОЙ

РЕКОРД
Димитровградска 

община е била на първо място (отзад) по 
заплати. Отскоро ще влезем в Ги- 
несовата книга на рекорди по това, че на 
едно и също заседание (в случая 
четвъртото) на ОС отборни ците смениха 
първия демократичен кмет, избраха нов, 
смениха.и него и върнаха стария кмет.

Досега винаги

На проведената миналия петък сесия на 
ОС в Димитровград едни от лидерите на 
ДСБЮ, които като гост присъства на 
сесията, гласно заключи ”че е много мирно”. 
Председателят на ИО на ОС това коментира 
така: Па, ние няма всеки ден да се бием!”

ДОБРА ИДЕЯ (НЕ)КОНСТРУКТИВНИ
Двама видни димитровградски интелекту

алци вече няколко седмици водят жестока 
дискусия на страниците на "Братство”. Тези 
дни на един димптровградчанин хрумна идея 
да им предложи да се срещнат при трети, 
който на единия е шурей, а на другия приятел 
и комшия, и с чашка ракия да изгладят спора 
помежду си.

Преди събитията в Димитровград 
ДОС упрекваше левите, че не били кон
структивни през изминалите 100 дни, 

”Най-неконструктивни” обаче се 
оказаха гражданите, начело с ОТПОР, 
които на левите позволиха да властват 
само една седмица.

цвърсто стедзало, а. воловете изтегльили шию, колата скърцаю, 
само що не.поиуцаю осовините. Вишъл деда ми, дека работата 
пема да излезие на добро, иа се сетил, та се нрекърстил и рекъл: 
"Лиле боже, помагай!". Детето рипнуло и се изгубило у пави- 
тлякат до путат...

- Убава приказна! - рече у пукат.
- Неме, деда ми се кълнеше дека тека било, чак и три иути се 

прекърсти...
■ Друг пут ньегов комшия вишъл иа същото место яреице. 

1 ючел оп: "Дедино‘яренуе, дедино яреице...". Ярето му 
плезило и почело да му се шегуйе: "Дедино яреице, дедино

цел се на кос

ат.Б. Д.

/АСЕН Р СС ИЗ-

Неузрял за истината яренце... , ама тека и с текъв глас, та комшията 
грешил . И он се нрекърстил и ярето пай се мунуло у пп- 
витля кат...

!
\гОА<^на А/*1/ 

ч<' 3~0 )

'Богато

б&сье ./чм&г&•
- Значи, дедо, вампирете може да се иретворе у кво си сакаю?
- Може дедин, може. Почну' мазно, мазно, че речеш, злато 

синую от устата, докига те заяшу. Л носле дъй не може да си 
узнеш!

- В, кико нашите отборпици. Сви прави 
светци.

- Кво си се ватил бре дедин, за скупщинуту, за отборниците?
- Па за пьи, дедо, орате дека се иовамиирили!
- Тека ли?
-1'., слушан дедин, а знамеш ли кико се йе народ отьрвувал от 

вампирете? С глогов колъц!
- С кво?
- С колъц, дедин, с колъц!

и изправни кико
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