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СВЕЩЕНА МИСИЯ
, Вестник "Братство" загърби 42 години 
следващата! Прибавим ли към това и традицията, уста
новена от "Глас на българите в Югославия" още 
на 1949 г., малцинственият.ни печат съществува повече от • 
половин век! а.

Малко или много? . '
Ако мерим времето с живота на един човек, казали ■ 

бихме, че вестник "Братство" е навлезнал в пълна зрялост и, ■ 
разбира се - мъдрост. Но животът на един вестник не бива ■ 
да се измерва с човешкия. Той трябва да се мери с един друг [ 
аршин - с аршина на вечността, с който се мерят народите. ■
И народностите, естествено. В това отношение вестникът ■ 

току-що родено бебе. Защото нормално е да има • 
вестник все докато българите в Югославия съществуват като ■ 
национално малцинство. На първи поглед, ще кажете - : 
вечно! ■

Но едва ли е така?! :
Защото ако продължи отнародяването на малцинството : 

ни и само още малко потрае кризата на идентитета му като : 
народност, прозвучала със страшна сила на "кръглата маса" : 
в Димитровград от преди само 15 дни, трудно ще дочакаме : 
полувековния юбилей на "Братство"! . :

Частично само това зависи от редакцията и от държавата, : 
която все пък полага усилия да обезпечи условия за спазва- : 
нето на малцинствените права на сънародниците ни, вклю- : 
чително и в информирането на майчин език. Въпросът е : 
колко самите ние чувстваме и тачим като майчин езика, на I 
който през цялото време се списва вестникът? "

Истински мраз скова сърцето ми, когато слушах с каква [ 
хладнокръвие млади хора се отказват от него. Те, разбира се, « 
имат такова право. Нали това е в духа на демокрацията и | 
на демократизацията? Но същественият въпрос сега е: кол- | 
ко те, като такива, имат правото да се изказват за българ- [ 
ския език като майчин? Защото, отказвайки се от него, те ■ 
сами са си отнели и правото да се изказват за употребата на ■ 
българския език като майчин. Ако наистина са демократи, • 
за каквито се пишат, нека да оставят другите, които все още • 
милеят за "родната си реч омайна" да намерят начин как ■ 
най-пълноценно да я оползотворят за благоденствието си - • 
собствено и на потомците си - сегашните и бъдещи чи- ■ 
татели. Защото отмина времето, когато двете лоялности - ; 
към националното и към държавата - се изключваха взаим- ; 
но. Пред нас е времето на толерантността, на диалога и • 
съвместното живеене - едни- с другите, а не едни край ; 
другите. Защото хармонията на тези две лоялности е най- : 
сигурният и най-кратък път към Европа. :

Въпреки осцилациите - по съдържание и концепция - : 
през всичките си 42 години "Братство" достойно вършеше : • 
основната си задача да информира сънародниците 
майчин език. Натрупал завиден житейски опит и, казали 
бихме, мъдрост, сега той още повече набляга върху тази 
свещена мисия. И в съзвучие с прииждащото време, отк
ривайки 43-та страница на собственото си летоброене, 
вестник "Братство" се старае най-сетне да установи толкова 
необходимата хармония на форма и съдържание. Дано 
успее!'
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ОСМА СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕН
ТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ ЗА 

БАЛКАНИТЕ И БЕДЕЩЕТО НА
ЕВРОПА
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'''■'Воислав Кощуница: Нашата делегация проведе бнлатерални разговори, а заедно с останалите 
участници приехме съвместно изявление ^Държавните лидери най-остро осъдиха всички видове 
екстремизъм и сепаратизъм

В северното италианско летовище Вер- 
бания тези дни се проведе двудневна среща ИЩ 
на лидерите на 14 страни от Централна и 

„ Източна Европа, която бе посветенА на сво
бодите и демокрацията. Държавната деле- 
гация на СР Югославия бе оглавена от през- 
идента Воислав Кощуница. Водена бе и дис- Щ 
кусия за обстановката на Балканите, в рам- 
ките на която държавните ръководители 
най-остро осъдиха всички видове екстреми
зъм и сепаратизъм.

Оценявайки като позитивно участието на на-
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Шлшата държавна делегация в осмата среща на ст
раните от Централна и Източна Европа, през- г 
идентът Кощуница между другото заяви, че пред
ставителите на нашата страна са провели билат-

5;

тVерални срещи и заедно с останалите участници шяь, 
приели съвместно изявление.

- Такива срещи са добри. Страните, които са ;> &
навлезли в процес на стабилизация и решили да 
станат част от голямото семейство на държавите ' /
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в Европейския съюз, на такива мултилатерални 
конференции се запознават с проблемите на ев
ропейската общност. Също така това е една до
бра възможност останалите европейски страни

запознаят с проблемите в страните от Цен- тета на Бо<^на и Херцеговина като самостоятелна
държава.

Като значително постижение на срещата във 
Вербания президентът на СРЮ оцени факта, че 
най-сетне е започнала да рухва илюзията, която 
свеждаше кризите в Източна Европа и на Балкан
ите до проблема с правата на човека.

ПОЛЕЗНА СРЕЩА: д-р Воислав Кощуница, 
президент на СРЮ

вете им. Оказана е пълна подкрепа на интегри-
да се

ни на
В разискванията за ситуацията на 

Балканите и в Македония президентите 
на 14-те страни участнички в срещата 
най-остро осъдиха албанския 
екстремизъм и сепаратизъм, оценявайки 
го като голяма опасност за региона и 
цяла Европа. Албанските екстремисти 
веднага трябва да прекратят 
терористичните си действия, 
категорично заключиха лидерите на 
страните от Централна и Източна Европа.- • _•___

ЛКТуАЛНО В. Богоев(

ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ ПРИЕМЕ ХАРТАТА 

ЗА МАЛЦИНСТВАТА
Т

трална Европа, заяви Кощуница на летище "Бел
град” след пристигането си от Вербания.

Според югославския президент, срещата на ли
дерите на страните от Централна и Източна Ев
ропа е била продуктивна и полезна. Говорихме 
за това как трябва да изглежда Европа утре,

трябва да бъде европейската идентичност и 
конституция, а обсъдихме и парливите въпроси 
на Балканите”, каза президентът на СРЮ и до- 

съвместното.ри изявление всички уча
стници са оказали пълна подкрепа на македон
ския президент Борис Трайковски.

В рамките на двудневната среща на върха във
и Ст-

Съюзният министър на националните и етнически об- представители на неправителствени организации и на на
ционалните и етнически общности, сред които и предста-щиости Расим Ляич заяви в понеделник в Белград, че ре-

шена да стане членка на Съвета на Европа, СР Югославия вители от Босилеград и Димитровград.
да приеме разпоредбите на Европейската харта Директорът на Организацията за локално и регион- 

за регионалните и малцинствени езици и че ще знае как да ално сътрудничество към Съвета на Европа Филип Блеър 
ги приложи на практика. . прецени, че СР Югославия има "честна традиция в за-

Откривайки двудневния семинар, посветен на Евроней- щитата на националните малцинства . 
ската харта за регионалните и малцинствени езици, ор- - След десетгодишно прекъсване, злодеяния и воинн, 
гзнизиран от Съвета на Европа, министър Ляич подчерта, смятам, че урокът е научен и че вие отново ще се върнете 
че тази готовност на Югославия представлява част от съв- към тази традиция, с която Югославия беше известна,

след ратифи- каза Филип Блеър на двудневния семинар в Белград.
Професорът във Факултета на политическите науки в 

Белград Воислав Станопчич предупреди, че приемането на

как
ва е готова

пълни, че в ■■■(

Вербания президентите Воислав Кощуница 
йепан Месич подписаха съвместно изявление, в 

подчертан стремежът към пълноценно 
нормализиране на отношенията между СР Югос- 

Хърватия. Според Кощуница, в този до-

купния политически процес,
кацията на Рамковата конвенция за защита на национал
ните малцинства да започне процесът по приемането 
този втор документ, който регламентира правата на на- Европейската харта за регионалните нлн малцинствени ез- 
ционалните малцинства според най-висшите стандарти. ици налага на Югославия преди всичко материални и финан- 

На семинара, състоял се в началото на тази седмица в сови задължения, докато политическото определение на 
нашата столица, присъстваха представители на Съвета на нашата страна в това отношение изобщо не е спорно. 
Европа, на съюзни и републикански органи, на УНМИК,

чиято цел е

което е и на

лавия и
кумент е подчертано значението на въпроса за 
положението на малцинствата в двете страни, ка- 

необходимостта да се премахнат всички ба
риери пред завръщането на бежанците по домо-
кто и



КОЩУНИЦА И 
СВИЛАНОВИЧ 

РАЗГОВАРЯХА С ХАК- 
ЕРУП

УСЛОВИЯ ЗА 
ЗАВРЪЩАНЕ НА 
РАСЗЕЛЕНИТЕ

гЮЗЩ ОТ 5'ЬЛГАМЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕМИЕР ПОСЕТИ ЧЕХИЯ

ОСЪДА НА ТЕРОРИЗМА 

И ПОДКРЕПА НА 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА

В НАВЕЧЕРИЕ НА 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ

Цар
РЕПУБЛИКАНЕЦ

’
Чехският президент Вацлав Хавел смята, че грабва да се по

бърза с решаването на отношенията между Сърбия, Черна гора и 
Космет, понеже всяко отсрочване отговаря Па екстремистите.

В разговор с югославския премир Зоран Жижич чехският през
идент каза, че подкрепя курса ма демократичната власт в Белград, 
чрез политически преговори да търси решение за държавно-пра
вовите проблеми, пред които се изправя Югославия.

Той осъдил всеки вид тероризъм, независимо от мотива и потек
лото му, като подкрепил усилията за изграждане на гражданско 
общество. \

Най-важното в сегашния момент, но думите на президента Ха
вел е възможно по-скоро да се намери решение за отношенията 
между Сърбия, Черна гора и Космет. Понеже, колкото повече се 
закъснява с това, толкова повече ще се създава простор за дей
ства не на екстремистите. Поради това е нужно час по-скоро да се 
стабилизира обстановката, подчертал президентът Вацлав Хавел.

Премиерът Жижич запознал президента Хавел с актуалните 
събития в Югославия и на Балканите, като посочил, че съществува 
"пътуващо кризисно огнище”, което в момента се преселило в 
Македония. Той добавил, че е прекратено етническото прочист
ване и преследването ма албанците в Космет, но че сега там се 
провежда етническо прочистване на сърбите, като посочил, че 
дока го не се създадат условия за завръщането на сърбите там, 
съществува опасност Космет да стане напълно етнически прочис
тена област, въпреки че международната общност твърди, че не 
желае това.

Югославският президент Воислав Ко- 
щуница и шефът на дипломацията Горан 
Свиланович разговаряха във вторник в 
Палатът на Федерацията със специалния 
пратеник на ООН и шеф на УНМИК 
Космет Ханс Хакеруп по актуалната об
становка в покрайнината и начина за пре
възмогване на

*- Готов съм за най-широка коалиция, понеже бла
годенствието на България е над всички политически 
цели, поръча някогашният български цар Симеон, 
който в парламентарните избори в неделя ще участва 
с Националното движение Симеон Ц

Дали българският цар е републиканец или 
зад- опита му с новоформираното Национално 
движение Симеон II да спечели възможно 
повече места в бъдещото Народко събрание се 
крие стремежът му да реституйра монархията? 
Това, е въпросът, който пленява вниманието на 
българите в навечерие на изборите. ,

- Въпросът за монархията не е актуален сега, каза 
за "Новости” Н.В. цар Симеон II.

И него, както и семейството Караджорджевичи в 
Югославия, сполетя същата съдба да бъде свален ог 
престола от новата комунистическа власт. Това се 
случи през 1947 година, когато имаше само девет 
години.

От тогава гой главно пребивава в Испания, а ме
ждувременно завърши и военна академия в Щатите. 
За пръв път се завърна в родината си през 1996 го
дина, обиколи я надлъж и нашир, навсякъде сър
дечно посрещнат, но пак беше принуден да отиде в 
Испания.

Междувременно новата власт в България му въ
рна някои от резиденциите в София, преди всичко 
Врана, където сега живее и прави планове за пое
мане на властта.

- Готов съм за най-широка коалиция, защото бла
годенствието на България е над всички политически 
цели. През последните единадесет години България 
живя между двата полюса, които постоянно се кон
фронтираха и се видя докъде стигна. Аз съм убеден, 
че на тези избори хората за пръв път-ще гласуват без 
партийна обагреност, с едно единствено желание - да 
ни тръгне на напредица, казва бившия суверен.

България след изборите той вижда като преус
пяваща страна, в която няма да има корупция и в 
която завинаги ще бъде прекратена миграцията на 
млади хора, а Балканите - като оаза на мира.

- Аз наистина не съм пророк и нямам стъклено 
кълбо, за да видя бъдещето на Балканите, но затова 

‘пък съм уверен, че пред нас е времето на диалога, в 
което ще бъдат решени много кризи. Надявам се, че 
този регион ще стане истинска оаза на мира и че 
множество от идеите, задвижени от Балканския по
литически клуб; ще бъдат реализирани чрез съвме
стни програми, казва някогашният български цар 
Симеон II. .

в

сегашното трудно положе
ние, за да се нормализират обстоятелст
вата в областта и да се стабилизира Бал
канския регион.

Президентът Кощуница запознал съ
беседника си със забележките на СРЮ и 
Сърбия относно приетата неотдавна пра
вова рамка за локалното самоуправление 
в Косово н Метохия п необходимостта да
се създадат условия за завърщане на пре
селените сърби н другото неалбанско на
селение. като се обезпечи п институцион
ална защита на техните права и прилагане 
на мерките за изграждане на междуетни- 
ческото доверие.

Обсъдени са п проблемите относно го
лемия брой изчезнали лица; обстановката 
в Косовска Мптровица и пунктовете за 
прибиране на данък, като е подчертано 
значението на постоянното комуницира- 
не между двете страни.

СРЪБСКИЯТ ПРЕМИЕР В БиХ

ПАДАТ БАРИЕРИТЕ
* Джинджич: ” Целта на сръбско-босненските разговори е да се операционализират договорите за премахването 
на формалните административни бариери на митницата, при разплащането и данъците, които спъват оборота на 
хора и стоки

Премиерът на Република Сърбия Зоран Джинджич, Реализацията на икономическите реформи, по 
придружаван от 15 членове на Правителството и три- мнение на двамата събеседници, е основната предир- 
естина водещи сръбски бизнесмени и банкери, преби- ставка за повишаване на икономическото сътрудни- 
вава във вторник на еднодневно посещение в Босна и чество, а смесената експертна група ще съгласува спо- 
Херцеговина. разуменпето за защита на инвестициите и отбягване на

Веднага след пристигането си в Сараево премиерът двойните данъци.
Джинджич се срещна с външния министър на БиХ Премиерът Джинджич подчерта, че целта на разго- 
Златко Лагумджия, а след това разговаря и с предсе- ворите в Сараево е да се операционализират дого- 
дателя на Председателстото на БиХ Живко Радишич, ворите за преодоляването на административните ба- 
министъра на външната търговия и икономическите риери на митницата, при разплащането и данъците, ко- 
връзки Азра Хаджиахметович и с председателя на фед-г ито спъват оборота на хора и стоки, 
ералното'правителството Алия Бехмен. Министърката на външната търговия Азра Хаджи-

В съвместното изявление след разговорите си пре- ахметович каза, че е разговарян^ за институционали- 
миерът Джинджич и министър Лагумджия подчертаха, зацията в регламентирането на икономическите про- 
че ще бъде сформирана смесена експертна група, която цеси между СРЮ и БиХ. Като един от приоритетите тя 
до края на този месец трябва да уточни приоритетите в посочи споразумението за свободна търговия между 
двустранните отношения в стопанството, визовия двете страни, което да открехне вратите на 
режим, взаимното разплащане, обмитяването и транс- сътрудничеството и на либерализацията на търговията 
порта. в региона.

125 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ И ПОДВИГА НА НЕГОВАТА ЧЕТА, И 100 ГОДИНИ ОТ ПРЕСЕЛВАНЕТО
НА 105 СЕМЕЙСТВА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО В КОЗЛОДУЙ

?? РАДЕЦКИ НА ЛИЛЯНА ЛОЗАНОВА
Корабът ” Радецки” пряко е свързан с епопеята на Ботевата чета. 
Старият параход е бракуван, а новият, по идеята на журналистката 
Лиляна Лозанова, изграден със средства от доброволен труд на 
децата. Днес е плаващ музей-паметник и светиня на оългарскня 
народ.

шштшт.■м

"Плаващият параход-музей белта на Христо Ботев и под
вига на неговата чета.

За да могат от Румъния неза
белязано да минат Дунава и да '

"Радецки" ще остане величест
вен паметник, издигнат от де.- 
цата на България, на човека, ко
йто обичаше отечеството си, лр- навлязат в България, четниците 
а в дата и свободата. Той дари хо- с войводата си Ботев се качили в 
рата с топла обич и остана зави- кораба, преоблечени като град- 
наги в пантеона на безсмърти- инари. Оръжието си били опак-

по овали като градинарски уреди в 
бъдните пътеки на нашата и сто- сандъци..Никой не ги подозирал 
рия", казва Лиляна Лозанова в и на 16 май 1876 г. (ст. стил) зав- 
увода на книжката си "Новата зели кораба, и от десния бряг на 
биография на "Радецки”", която Дунава, от Козлодуйския, тръг- 

нзлезе от печат и -'•нали да се борят за освобожде
ние на България от турско роб-

ето да свети като ярка звезда

дапеща. Носил името на фел- 
"Радецки” бил австро-унгар- дмаршал Йозеф Венцеслав Рв- 

ски пътнически кораб, построен децки, словак по произход. Пар
на пътя в борбата за свобода за- 1851 г. в завода "Обуда" - Бу,- аходът плавал по Дунава. За вр-

ство. С тази борба Ботев и чет- ема и "Радецки”. 
ниците му заминаха в безсмър
тие и незабрава. Особено място

тази година 
обогати 125-годишнината от ги-

15 юни 2001 г.



ОТ СЕМИНАРА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ХАРТА

ГЕНЕРАЛ НЕБОЙША ПАВКОВИЧ:

НЕКОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ 

НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА В МВР
ДА ПАЗИМ ЕЗИКА КАТО 

РЯДКА БИЛКА
На семинара в Бблград, 

Югославия за----- подготовките на СР 
подписване на Европейската харта за регионал

ните и малцинствени езици присъства и кметът на Дими- 
тровград д—р Симеон Васов.

- Най-интересното

посветен на
На твърде добре посете- 

от югославски и чужди 
новинари пресконференция 
по случай утрешния празник 
- 16 юни - Деня на Югослав
ската войска, началникът на 
Генералщаба . генерал-пол
ковник Небойша Павкович 
подчерта, че през 2001 година 
личният състав на нашата ар
мия е изпълнил успешно 
всички поставени задачи, вк
лючително и завръщането в 
буферната зона, която все < 
още не е премахната.

Генерал Павкович под
черта ефикасното сътрудни
чество с КФОР по време, на 
тази операция, която минала 
без нито един инцидент.

В последно време в Димитровград много се говори за т.нар. Началникът на Генерал- 
пнротпзаци" на Димитровградска община.-Свой принос в бор- щаба на ЮВ посочи, че спо- 

оата срещу пиротизацията неотдавна дадоха и членовете на Скуп
щината на димитровградския Съюз на бойците.
ства и за^Пи- войска^Гституция, в която Н™И “ ФУ«™ер„ обществеността, каза той.

ротеки окръг йован Лилии (който е пиротчанец) членовете на гражданите имат най-голямо Р ^ВР в Сърбия да въвлекат Генерал Павкович подче- 
димитровградския.СУБНОР го информираха, че ги дразни, когато Д^Рие. войската и военния върх в рта че сътрудничеството с
определени пиротски журналисти за КГПП "Градина” казват, че Върху морала на личния нещ0, в което те нямат ни- МВР е коректно, което про- 
се намира близо до Пирот. "Димитровград като че ли не съще- състав на ЮВ, според ген- каквр намеса, като нпр./В слу- лича и пб време на операци- 
ствува. Един ден ще кажат, че Димитровград е квартал на Пирот”, ерал Павкович, много нега- чая хлаДняча , каза генерал ята за съвместното влизаце в 
бе чуто на събранието. тивно влияят намаляването Павкович. буферната зона.

Лидерът на окръжния СУБНОР Йован Лилич подкрепи мне- на жизнения стандарт нере- ” Длъжен съм да ви кажа, Отговаряйки на въпроса 
на димитровградските борци и подчерта, че ще влияе върху шените жилищни въпроси и че и по слУж<?бна, и по пар- за отношението на ЮВ към 

журналистите от Пирот да не правят повече същата грешка. тероризмът в Косово и Ме- тийна линия се правятюпити Хагския трибунал, генерал
да се съберат различни ком- Павкович подчерта, че всич-
прометиращи материали за ки, които са извършили воен-

ВТОРА АРМИЯ В СЕКТОР "Ц"

ЦЯЛАТА БЗ ПОД 
ЮГОСЛАВСКИ КОНТРОЛ

ната

Хартата става дума за 
тези, който говорят даден език, 

Димитровград д-р Симеон Ва-

е това, че в
защитата на езиците, а не на 
заяви за "Братство"

Семинарът мина в толерантна атмосфер 
---' необходимостта от запазването на

кметът на
сов.

Поделенията на Втора армия на югославската 
войска се разположиха в неделя в сектора "Ц" на 
буферната зона (БЗ) в района на планината 
Богичевац, в североизточната част на Черна гора, 
слагайки по този начин цялата буферна зона под 
югославски контрол.

Акцията по влизането на югославските войскови 
части в тази част на БЗ, започнала сутринта от град 
Плав, се ръководеше от помощник командващия 
Втора армия генерал-майор Момчило Радевич.

Завърщането на югославските войски в 
последната част от буферната зона на времето си 
беше отсрочено поради атмосферни причини.

След разпореждането им в тази част на БЗ 
поделенията бяха посетени от командващия Втора 
армия генерал-полковник Ягош Стеванович.

а и с консензус 
регионалните и 

малцинствени езици. ЗащОто, както каза академик Становчич, 
това има толЯмо, преди всичко културно значение; за цяла 
Европа и "ако защитаваме някои билки 
това да не направим и с езиците".

относно

от изчезване, защо

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

И БОЙЦИТЕ СРЕЩУ 
” ПИРОТИЗАЦИЯТА”

ред .сондажа на обществе- - Твърде некоректни и не- висши военни командири, за 
Югославската пР°Фесионални са опитите да се компрометират те пред

нието

тохия.
Б. Д.

но злодеяние трябва да отго
варят за това, като добави, че 
такива дела трябва да се во
дят пред югославските съде
бни институции,Понеже това 

. би било потвърждение на си-

ГРАЖДАНИ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ГОТВЯТ ДА ОРГАНИЗИРАТ МИТИНГ

ИСКАТ ОТЧЕТ ОТ ВРЕМЕННАТА ОБЩИНСКА ВЛАСТ
- Искаме Общинският съвет на Босилеградска община гражданите, а предоставено е още на Общинския съвет, 

явно, пред гражданите на общината, да даде отчет за досе- общинските отбори на действащите тук партии, органи- 
гашната си работа и за това какво е направил за развитие на зациите, ведомствата, предприятията, частните работи-, 
демокрацията в общината, на стопанството, запазването на лници и местните общности
жизнения стандарт на работниците и гражданите, и кои фак- - От правителството на Сърбия ще се поиска, съг- 
тори евентуално са повлияли доколкото не е изпълнил по- ласно Закона за'местното самоуправление, да разпише

местни избори, които да се проведат преди 24 септември .

лата на нашата правова сис
тема и на нашата държава.

Началникът на ГЩ каза, че 
ЮВ няма причина да се опасява 
от хагския трибунал, понеже тя 
още по време на агресията е пре
дприемала мерки против воен
ните, които в Космет или в 
други места са извършили угл- 
аднн дела.

сочените задачи.
* Това всъщност се казва във възванието на инициативния т.г., се казва във възванието на инициативния съвет, за

чиито членове неофициално узнаваме, че не са от ре-съвет на гражданите на общината, което подписала предсе
дателят му Жаклина Иванчова, /за провеждане 
22 т.м. в Босилеград. Възванието е разпространено сред

довете на бившата власт.на митинг на
■ В.Б.

Новият "Радецки”, национал
ният паметник, казва в книжка
та си Лозанова, е пълно подобие 
на стария, строен преди 110 го
дини, дори до бравата на врата
та. И по външен вид и по вът-

раздвижила ес г-жа Лозанова.емето на незабравата и за под- "Септемврийче 
вига на Ботев и четниците му идеята - децата на България с 
Иван Вазов написал стихотворе- благороден обществено-полез- еи в корабостроителния комби- 
нието "Радецки” (Тих бял Дунав ен труд да възстановят легенда- нат в Русе. Възстановен с по чс- 
се вълнува...), което се нареди рния параход Радецки . ртежи, напълно подо ни на те
сред най-популярните българс- - На 6 ноември 1964 година в зи, по които бил построен ста- 
ки песни. Австрия предлагала на София попълних вносна бележ- рият Радецки и по разкази па 
тогавашното българско прави- ка с дадени от мен тогавашни австрийски моряци и.очевидци.

2,50 лева и открих текуща смет- Особен принос за 
но то не преценило от какво зна- ка за построяване на копие на ането дали историци, художни- 
чение е той и същият бил бр- парахода. Идеята грабна внима- ци, скулптори различни майсто- 
акуван през 1918 г. ' нието на децата, а подкрепи я ри, които изработили проекти за

Коя е Лиляна Лозанова? Тя е цялата българска обществено- всеки предмет на парахода в 
ст. Милион и двеста хиляди бъ- епоха от преди един век. Ьълга-

текстилни, дърводелски,

По време на 
пребиваването на 
делегацията от 
Босилеград в 
Козлодуй бе устроена 
и литературна вечер, в 
която участваха 
босилеградчаните 

’ Иван Николов и Радко 
Стоянчов, както и 
поети от Козлодуй, 
Враца и Калофер. На 
нея беше представена 
стихосбирката на 
Николов "Послание 
към Тангра" и 
стихосбирката 
"Стената на плача" на 
Стоянчов. .

Параходът - копие е постро-

решно разпределение отговаря 
на стария. Дълъг е 57,40 м и ши
рок 17,50 м.

Българската светиня "Радец
ки” днес е плаващ музей-памет
ник.За всекиго, не само за бъл
гарина, е символ на борбата за; 
свобода. Разказва на поколени
ята за събитията през май 1876 г. 
"Радецки” е "жив” и заедно с 
Околчица, на Врачанския бал- 
кан, където загинал Ботев, чер- 

която дала

възстановяв-телство да му продаде парахода

журналистка, родена 1932 годи
на в София, българка,' която ра
збрала за загубата на "Радецки 
и като журналист във вестник възкресиха

лгарчета със собствен труд съб- рс
524 000 тогавашни лева и мебелни, керамични й други пр- 

”Радецкй”,казва дн- едприятия изработили безплат
но различни изделия за кораба. 
Помагали и специалисти от Ав
стрия и Унгария. Русенските ко
рабостроители, под ръководст
во на директора си Дочо Дочев и 
главния конструктор Тодор То
доров, работили на три 
На 30 май 1966 година, на завет- 
пия Козлодуйски бряг България 
имала първа среща с оживялата

ки
раха

тае пътя на четата,
си,за свободата. Или, ка

кто казва Лозанова, безсмърт- 
та гибел на Ботев .. подвига на ш|ят прдоиг на Ботец „ неговите 
четата му, корабът пристигнал 
на мястото на Козлодуйския бр-

Делегацията от Босилеград, която начело с председателя 
на Общинския съвет Миле Миленов пребивава в Козлодуй по 
случай 100-годишнината от преселването на 105 семейства от 
Босилеградско, която се съвпадна със 125-годишн ината от 
подвига на Ботевата чета, нощува една нощ на "Радецки . 
Историкът и директор на Националния музеи-параход Ра
децки" Николай Пачев. каза, че "параходът живее благо
дарение на Лиляна Лозанова, която с идеята си той да се 
възстанови, раздвижи цяла България". ___ _______

страница от историята си. В чест 
на 90-годишнината от геройчна-

живота

четници изгря по нов начин на 
хоризонта чрез пресътворения 
параход "Радецки”.

смени. яг, където четниците слезли от 
парахода и целунали земята ма 
изтерзаната родина.

В. Божилов

сщ>ШшШгф 15 юни 2001 г.



ТРИБУНА НА ГСС В БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

УЧРЕДЕН ИК НА ДХССНУЖНИ СА ПРОМЕНИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СФЕРИ
Неотдавнй в Димитровград бе учреден Инициативен комитет 

за сформиране на Общински отбор на Демохристиянската пар
тия на Сърбия (ДХСС) в Димитровград.

По този повод в общината гостуваха Живоин Стйспич, под
председател на ДХСС и заместник министър на верите в Пра
вителството на Сърбия, Сръджан Тошич, председател на ОО на 
ДХСС в Пирот, и Драган Милосавлевич, подпредседател на

Откакто ДОС дойде на власт подобриха се отношенията на Сърбия и Югославия със света.* Сърбия 
трябва да стане самостоятална държава, доколкото не се постигне договор с Черна гора.* Бившата 
власт заявяваше, че малцинствата у нас имат по-големн права отколкото това предвиждат евро
пейските стандарти, но на практика не беше така.

Всички партии в коалици-. 
на ДОС са съгласни, че в 

Сърбия и Югославия са необ
ходими промени във всички 
сфери на живота. Промените 
забавя недефинираното от
ношение с Черна гора, обста
новката в Косово и Мстохня 
и досегашната ситуация в 
южната част на Сърбия.

Това каза Сима Радуло- 
вич, народен представител в 
Скупщината на Сърбия и 
председател на Градския съ
вет на Гражданския съюз на 
Сърбия в Ниш, на трибуна на 
тази партия в Босилеград, 
придружаван от Йован Рис- 
тич, координатор на ГСС за 
Югоизточна Сърбия, На три
буната стана дума за актуал- 
ната обстановка в страна
та, за (не)сътрудничеството 
с Трибунала в Хага, за нацио
налните малцинства, стопан
ското развитие, работата на 
републиканския парламент...

Радулович каза, че сегаш
ната федерация на Сърбия и 
Черна гора е само на хартия.

- ГСС настоява те да са 
съвместна държава. Дали то
ва ще е федерация, конфед
ерация или нещо трето, тряб
ва да се реши чрез договори и 
по демократичен път. Докол
кото не се намери решение за 
съвместна държава,. тогава 
ГСС ще инсистира Сърбия да 
стане самостоятелна държа
ва, подчерта той. Проблемът 
в Косово и Метохия трябва 
да се решава, продължи де-

нишката организация на тази партия.
Партията на сръбския министър на правдата д-р Владая Ва

ти ч принадлежи към групата на партии у нас, пропагандиращи 
дясната демократическа политическа опция. Особен акцент тя 

върху християнските принципи. Застпъва се за либер- 
капитализъм, за зачитане на правата .и свободите на вси- 

национални общности, живеещи в Сърбия, за напълното

Откакто ДОС дойде на власт, отношенията на 
Югославия и на Сърбия със света се мениха и сега са 
много по-добри. През последните двадесет години 
сръбско-българските отношения сега са най-добри. Вие, 
българите в Сърбия, няма да дадете положителен 
принос на тези отношения, доколкото не ползвате 
конституционното си право за употребата на майчиния 
ви език, заяви Радулович.

Нашата партия, продължи той, настоява съвсем 
коректно да се решават въпросите на националните 
малцинства, разбира се, и проблемите им. Бившата 
власт беше издигнала лозунга, че националните 
малцинства в Сърбия и Югославия имат всички права, 
даже повече отколкото това предвиждат европейските 
стандарти. На практика това изобщо не беше така. 
Сегашната власт е готова да поправи всички грешки и 
ще направим всичко възможно националните 
малцинства у нас да са равноправни във всяко 
отношение. Смятаме, че малцинствените въпроси ще се 
решат със съюзен закон за малцинствата, който тряба 
да бъде приет.

ята

поставя
алеи
чки
връщане на страната ни в институциите на цивилизования свят, 
за правова държава и равноправие на всички хора пред закона 
и т.н.

Председател на Инициативния комитет на ДХСС в Димит
ровград е Зоран Николов. Партията в Димитровград засега има 
10-ина членове. ‘X

Б. Д.

НА 19 ЮНИ В ОБЩИНСКИЯ СЪД В 
БОСИЛЕГРАД

ПРОДЪЛЖАВА 

ДЕЛОТО СРЕЩУ ТАКЕВпутатът, като там се върнат то. Нашата партия смята, каза 
разселените хора и на всички той» че У Час трябва да се разви- 
живеещи там се гарантират 
човешки права и свободи. Би
вшият режим, изтъкна той, 
направи сериозни грешки по 
въпроса за Косово и Мето-

В Общинския съд в Босилеград на 19 т. м. ще продължи гледа- 
делото срещу Васил Такев, което ”за клевета в пе

чата” е образувано по частна тъжба на Велин Стоичков и 
Димитър А. Димитров от Босилеград.

ват малките и средни предприя
тия. Когато става дума за рабо
тата на републиканския парлам
ент, той каза, че сегашната опо
зиция се опитва дй обструира ра
ботата му. Наскоро, оповести 

хия. Решаването на проблема той, ще се приеме нов правил- 
в южната част на Сърбия чр- Ник за работа на Скупщината,

пето на

Стоичков и Димитров смятат, че Такев е направил углавно 
дело, понеже в статията на журналиста Сърбобран Ракич ”3а 
лоялните - и български паспорт”, която нишкият ежедневник 

на 4 юли миналата година, ка- 
много

"Народне новине” публикувал
зал, ”че за записване във виеше училшцеДв България) 
значи и съпровождащо писмо до български официални лица 
от някой "лоялен” от нашата среда, например от Велин Стоич
ков или Димитър Димитров”,

Свидетелите Сотир Сотиров, който тогава бил председател 
на ОС и Никола Савов, тогавашен секретар ца ОС, които 
заедно с Такев, тогава председател на ОО на СПС, водили 
разговор с журналиста, на последното гледане на делото зая
виха, че не са чули Такев пред журналиста да е споменавал 
имената на тъжителите. При това Савов каза, че не е чел 
статията, но ”че журналистът не е предал обективно и точно 
съдържанието на разговора”.

На съдията Борис Костадинов не остана друго освен в свой
ство на свидетел, по всичко личи ключов, да повика журнал-

ез преговори е пример как е който по-инак ще регулира ра- 
трябвало да се действа и в по- ботата й и тогава няма да са въз

можни такива обструкции. 
Радулович отговаряше на въ-

крайнината.
- ГСС настоява да се установи 

пълно сътрудничество с Трибу- проси, които задаваха прнсъс- 
нала в Хага и там да бъдат съ- тващите. На въпрос кога в Бо
дени всички заподозряни за вое- силеградска община ще бъдат 

престъпления. Това ще ни проведени местни избори, Раду- 
даде възможност да се присъед- лович каза, че 21 септември е 
иним към европейските инте- крайният срок когато те трябва

да се разпишат. Възможно е то-

нни

грации, а нашата партия е на 
становище, че трябва да се на- ва да стане и по-рано, ако се на
мерим в Партньорството за мир, ложи да се проведат съюзни из- 
подчерта Радулович.

Радулович каза, че са ни нео
бходими промени в стопанство-

бори.
иста Ракич.В.Б.

В.Б.

НАШ КОМЕНТАР

ПОЛИТИЦИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ
Чудни неща през последните месеци се случиха с тик. И обратно: журналист, който очаква политиците 

да се коментира фактът, че в Димитровградска димитровградските радикали. До 5 октомври ми- да го карат, да го дърпат за ръкавите да напише нещо
Нито по-малка среда, нито повече партии. Така би

могъл
община, която има около 13 хиляди жители, действат налата година те се стараеха журналистите да за тях и партията им, не е добър и коректен журиал- 
13-14 политически партии. И въпреки че този факт на "угояват” с възможно повече информации, свързани с ист. Политиците и журналистите не трябва се да се

тяхната дейност, но след това замълчаха и до ден молят помежду си и не трябва да се заканват или пъкпърв поглед би трябвало да подсказва това, че 
.политическият живот в общината е твърде жив (и днешен и глас не им се чува. Дано не обвинят журнал- да си отмъщават. Те не трябва да се обичат, но не

истите, че се държат игнорантски към партията им, трябва и да.се мразят.гбурен), на практика не е така.
Политическите партии рядко проявяват желание както това едно време имаха навик да правят, 

да се обръщат към медиите. Тяхната дейност сякаш се За димитровградския ЮЛ. вече не се знае дали гони или моли, или пък за това кой на кого повече е
време да публикуват съществува или не. Дали тази партия е минала в неле- притрябвал. Отношението между журналистите и 

галност или пък нейните лидери засега ”мъдро” политиците в крайна сметка не е въпрос на
достойнство, макар че това може така да изглежда. 

Чудни неща се случват и с местната СПС. Някои Това е въпрос на култура и човещина, въпрос дали

- И не става тук въпрос за това кой кого трябва да

свежда до това от време на 
съобщения.

общината май мълчат, не е известно.Някои политически партии
хартия. Демократическиятсъществуват само на

център в Димитровград например досега не е публику- лидери на тази партия откровенно говорят, че нямат някой има усет професионално, сериозно и почтено да 
вал нито едно съобщение, нито пък е организирал намерение да дават изявления пред местните медии, се занимава с политическата или журналистическата 
среща е журналисти, а тук съществува от 3-4 години. Не е ясно обаче защо тогава от време на време йм дейност. И сетне, това е въпрос дали някой е готов да 

На пръсти се броят димитровградските политици, дават съобщения и желаят те да бъдат публикувани, прояви коректност в общуването с друг човек и 
които веднага биха се отзовали да дадат изявление Чудни аршини: когато те трябват на журналистите, обществеността, чиито представители са журналис-

тогава не дават изявления, а когато журналистите (от тите. Между журналистите и политиците винагипред журналистите. Огромно мнозинство от поли
тиците, когато към тях се обърне журналист, главно които се търси да бъдат обективни) им трябват на тях, трябва да същестува коректно отношение. Не много 
трябва * "предварително да размислят за журнал- тогава трябва да се публикуват съобщенията им. сърдечно, но не и злобно.
истическите въпроси”, ”да видят каквц.са официал- На някои политици, които претендират да бъдат Журналистите и политиците просто трябва да си 
ните становища на техните- партии”, да... ’ сериозни, все пак трябва да е ясно, че те се нуждаят от сътрудничат. Такава им е съдбата, от която не могат

Един от малкото местни политици, който винаги е журналистите, именно както и журналистите се да избягат, 
да говори пред медиите е например м-р Михаил нуждаят от тях. Политик, който си мисли, че журнал- 

отношение той е твърде позитивен истите трябва да го ”гонят , да го молят да даде
Б. ДимитровГОТОВ

Иванов. В това 
пример.

изявление или интервю, не е добър и коректен поли- \

15 юни 2001 г.



СТЕНД-БАЙ КРЕДИТ НА СРЮ

МВФ: ИМПРЕСИВНА СКОРОСТ НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ИНСТИТУТЪТ 
ЗА МЕД КЪМ РТБ БОР ПОДПИСАХА ПРО
ТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОТКРИ

ВАНЕ НА ФОСФАТНА МИНА "ЛИСИНА"(

ПРОТОКОЛЪТ Е 

ОТВОРЕН ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ

* Щатите не

Обосновавай ки отпускането на стенд
бай кредит на СР Югославия от 249 мил
иона долара до 31 март 2002 година, Из
пълнителният борд на Международн 

* лутен фонд отделно подчерта "импрес 
ната скорост и решителността на югослав- Щ 
ските власти” в

ия ва-
ив-

Очаква се наскоро да се проведат разговори за откриване на ми
ната, в които освен представители на Босилеградска община и на 
Института, да присъстват

реконструкцията на уни- 
щоженото стопанство наследено след сва- 
лянето на режима на Милошевич. 

"Запазването на

и представители на производители на 
изкуствени торове в страната - на ИХП от Прахово и на ” Зорка” 
от Шабац

този темп има ключово
Босилеградска община и Институтът за мед към РТБ Бор са 

готови да водят съвместна акция за експлоатиране на фосфатните 
залежи в Босилеградско и за откриване на мина "Лисина”. За 
целта проф. д-р Властимир Труич, директор на Института, и Миле 
Миленов, председател на Общинския съвет в Босилеград, преди 
няколко дни в Бор подписаха протокол за сътрудничество, с който 
и официално започнаха активностите за откриване на мината. 
Доколкото се открие, това ще бъде единствената такава мина не 
само в страната, но и на Балканите и ще спре вноса на фосфатите, 
за които страната отделя огромни валутни средства

значение за изграждането на широка поли- 
тическа подкрепа на започналите реформи”
- каза заместник изпълнителният директор 

МВФ Стенли Фишер, съобщавайки 
щението на Белград да се позволи веднага да 
тегли първите 62 милиона долара, докато 
останалите три тегления (в същия размер) 
ще бъдат възможни след кварталната ре- намаляването на инфлацията у нас и ще се 
визия на договорените програми. създадат условия за продължаване на ре-

По думите на Фишер МВФ ще подкрепи Ф°Рмите 11 оповестената приватизация.

макроикономическата политика на СР 
Югославия и 
форми.

С този

на ре-
решителните структурни ре-

кредит ще се помогне за

ГТП "БАЛКАН"

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

БЕЛГРАДСКИЯ ПАНАИР
Една от най-успешните димитровградски фирми - ГТП ” Балкан” за първи път самостоятелно се 
представи на Международния панаир на туризма, спорта и наутиката, който неотдавна се проведе в 
Белград.

й ордан Димитров, генер
ален директор на преуспява
щата фирма, оцени участие
то на "Балкан” на панаира 
като успешно. Димитров из
тъкна, че щандът на фирма
та е бил твърде посетен и до
бави:

в Белград. Установихме множе
ство контакти и с различни пе
чатни и електронни медни. Те Босилеград
направиха репортажи за нас. 
Мирко Алвирович, журналист 
от РТС, който урежда популяр
ната емисия ”САТ’У обеща, че 
ще дойде в Димитровград, за да 
прави репортаж за нашата фи
рма”.

Институтът е поел задачата да изучи всички нужни въпроси, 
включително и да изготви проект за евентуалното откриване на 
мината. И сега е подчертано, че на територията на Босилеградска 
община специалисти са утвърдили резерви на около 85 милиона 
тона фосфати, които са достатъчни мината да работи от 30 до 50 
години. Предполага се обаче, че има около 300 милиона тона! 
Анализите не само в наши институти, но и във Велнкйбритания и 
Франция показали, че тукашните фосфати по качество не изо
стават от тези, които се внасят от Мароко, Йордан и други страни.

Колко финансови средства ще са нужни за откриване на мината 
засега не е известно. Неофициално се посочва цифра от около 100 
милиона долара. По време на посещението.си в Босилеград през пър
вата половина на април д-р Труич каза, че необходимите средства ще 
се търсят от чуждестранни кредитори.

Миле Миленов казва, че в досегашните разговори около открива
нето на мината на преден план се наложил проблемът с транспортира
нето на суровината. Най-сигурното решение за мината, а и най-прием- 
ливо за общината е от В.ранска баня или Владичин хан до Босилеград 
да се прокара железопътна линия. Без финансова подкрепа на пра
вителството, т.е. държавата, това все пак не е възможно да се реши.

- Имайки обаче предвид, че селското стопанство е един от .стра
тегическите отрасли в развитието на страната и че тя е принудена да 
отделя огромни валутни средства за внос на фосфати, очакваме пра
вителството да подкрепи проекта и финансово да помогне, подчертава 
Миленов.

Протоколът за сътрудничество за откриване на мина "Лисина” е 
отворен за производителите на изкуствени торове - за Индустрия на 
химически стоки в Прахово и за ”Зорка” от Шабац. Очаква се наскоро 
да се проведат разговори, на които, освен представители на Босилег- 
рдска община и на Института, да присъстват и праховчани и шабчани.

В.Б.

"Имахме значителна роля.
Представихме нашите оферти 
за услугите, които оказваме в 
нашите гостилничарско-турис- 
тически обекти, както и офер
тите за останалите услуги, свъ
рзани с граничния туризъм.
Възобновихме контактите си с 
"Путник", установихме множе- София, "Веле” от Велико Тър- 
ство контакти със сродни фирми ново и други. Щандът на ”Бал- 
от страната и чужбина, като кан" посетиха покрай останали- 
налример с "Автопревоз тур- те заинтересовани и някои слу- 
ист”отЧачак, "ЕСТТравел” от жащи в българското посолство 
Белград, "Балкан турист” от

На Белградския панаир на ту
ризма, спорта и наутиката, на 
който освен фирми от страната 
участваха и фирми ог Гърция, 
Кипър, Словакия и други стра
ни, димитровградското ■ пред
приятие бе изложило пропаган
ден матириал, който от компе
тентните е охарактеризиран ка
то изключително качествено из
работен.

Йордан Димитров

Б.Д.

УСЛОЖНЯВА СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В "АВТОТРАНСПОРТ"

ТРУДНОСТИ С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

отГовор°на въпросГГк фирмата да ГцеТеенссГв състояние да дадат и управителните « органи.
По-голяма част от 120-те работника и пред-Повече фактори затрудняват работата на фир- 

Финансовият колапс, и който тя сс намира приятието смятат, че трудностите не са неочак
вани. Изискват бт ръководството си, а й бт 

появата на . ко- Общинския съвет, да реагира ро въпроса 
нкуренция са само някои от тях. В момента нкуреицията от страна на "Единство”. Прсдста- 
загуб“ фирмата, както това неотдавна заяви вители на общинската

й Стефан Рангелов, възлиза към 8 настояват на равнище на Пчински окръг да се 
динара Ако към факта, че отдавна на- организират разговори с представители на Един- 
динара. /тк I -ство” но дали и кога ще се проведат до момента

мага.
по-дълго време, намаленият брой на пътници и 
губенето на монопола, т.е.

ДИМИТРОВГРАДза ко-

АГНЕТА И ОВЦИ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

СКОГОВЪДИ
директорът
милиона
маля броят на пътниците, добавим и това, че с
отВраия(от Враня до Босилеград и обратжмН>т "‘даТпрФ,приятието от Враня ще издържи 
0 р ^ Ппрнштпмп и обратно) бо- докрай конкуренцията, понеже и неговите рей
Владичин хан си, «овсРсе ДВИЖат с по 4-5 пътника, и дали босиле-

р д * 7 градската фирма ще търси други възможности за
излизане от кризата, не е известно. Според по-До- 
бре осведомените, доколкото'1 "Единство” про
дължи с конкуренцията, възможно е "Автотранс
порт” да поиска да му се присъедини. Може би 
това е и главната цел на вранския превозвач.

В рамките на общинската програма за възстановяване-на 
скостопанското производство четирима овчари от Димитровград
ско неотдавна получиха от общината 120 агнета и 55 овци. На 
Митко Йонев от с. Пъртопопинци бяха дадени 30 агнета и 20 овци, 
на Мартин Кръстев от с. Бребевница -30 агнета и 35 овци, на Тодор 
Стефанов от с. Поганово - 30 агнета й на Тодор Стоянов от с. 
Смиловци - 30 агнета.

Става дума за метериален безлихвен кредит със срок на връ
щане 5 години.

сел-

силсградското 
мнозина негови работници смятат, че труднос- 

изострят. Бъдещето натито още повече ще се 
фирмата е още но-неизвестио като се има пред
вид, че съществуващите автобуси са вече стари. 

Конкуренцията досега изигра и една положителна
на билетите в Б. Д.роля: "Автотранспорт” намали цените 

междумсстнйя транспорт с около 20 на сто.
В.Б.

15 юни 2001 г.Н1



Въз основа на чл. 66 в Закона за местното самоуправление ("Сл. 
гласник на РС" бр. 49/99 и Решението за формата и начина на непос

редственото решаване за въвеждане на самооблагане на терито
рията на Местната общност Димитровград бр. 06 - 34/01 -11/02/13 од 
28.5.2001 г. Съветът на Местната общност Димитровград на засе

дание от 08.06.2001 г. прие

КИЦ "ЦАРИБРОД" И ДСБЮ ОСИГУРИХА

ОЩЕ ЕДНА 

ПРАТКА 

ИНСУЛИН ЗА 

ДИМИТРОВГРАД
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

ЗА САМООБЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДИМИТРОВГРАД

Чл. 1 Още една пратка от 240 флакона инсулин за диабетиците в 
Димитровградска община осигуриха Общинската органи
зация на ДСБЮ и КИЦ ” Цариброд”.

кадастралния доход от селското и горско стопанство и 
За реализирането на съвместните интереси и от приходите от предаването на абсолютните права - 

потребности на гражданите се въвежда местно са- Републиканското управление за обществени приходи, 
мооблагане на територията на Местната общност клон Димитровград, по начин и процедура, утвърдени 
Димитровград за периода от 1 юли 2001 до 30 юни със закон и други предписания.
2006 година. Чл. 8

Чл.2 Във връзка с принудителното на плаща не, лихвите,
. Самооблагането е парично и ще бъде изпол- увеличението и давността на самооблагането ще се 

звано за изграждането на комунални, инфраструк- прилагат предписанията за данъка на гражданите, 
турни и други обекти в Димитровград.

Заплануваните средства от самооблагането въ
злизат на 11 982 885 динара.

Средствата от самооблагането ще се ползват в 
съзвучие с приетата Програма, която е съставна 
част на това Решение.

Става дума за хуманитарно дарение, което за димитров- 
градчани осигури община Пазарджик от България. Даре
нието е вече дадено на Здравния дом в Димитровград. Вре- 

изпълняващият длъжността директор на Здравнияменно
дом д-р Милан Йовичич прие дарението от представителя на 
КИЦ и зам.председател на Главния съвет на ДСБЮ 
Небойша Иванов. Пристигналото количество инсулин е до
статъчно да задоволи нуждите за следващите два месеца.

Чл. 9
Паричните средства, които се събират от самоо

благането се внасят на отделна сметка.
Чл. 10
Средствата от самооблагането, които се съберат 

въз основа на това Решение могат да се използват само 
за целите на самооблагането.

Чл. 11
За провеждането на Решението за самооблагането 

се грижи Съветът на Местната общност Димитровград.
Чл. 12
Професионалните работи във връзка със самооб

лагането ще завърши службата на Местната общност 
Димитровград.

Чл. 13
Съветът на Местната общност Димитровград ще 

информира гражданите за ползването на средствата от 
самооблагането най-малко един път годишно, както и 
след удовлетворяването на потребностите на гражда
ните, за който е въведено самооблагането, ще изготви

Когато говорим за хуманитарната помощ в инсулин , д-р 
Йовичич изтъква, че от Нова година насам болните от диа
бет са напълно осигурени със жизнено необходимото лекар
ство и то безплатно, благодарение на хуманитарните пратки 
от България.

Досега, включително и последните 240, Здравният дом е 
получил 630 флакона инсулин и 5900 спринцовки за еднок
ратна употреба. Освен това посредством КИЦ са получени и 
10 апарата за измерване на кръвното, 10 слушалки, 900 ам
пули с разни лекарства, които в определен момент са били 
дефицитни на пазара, отделно в Здравния дом в Димит
ровград. От какво значение и каква е стойността на да
ренията, нека да посочим, че една бройка инсулин струва 30 
ДМ, което за^зависимия от това лекарство (официално са 
регистрирани 47) в нашите условия има голямо значение.

Това подчертава и председателят на Управителния съвет 
на КИЦ "Цариброд” Небойша Иванов, изтъквайки, че това 
е част от програмата на КИЦ и ДСБЮ за подпомагане на 
населението от общината в областта на здравеопазването.

Когато става дума за хуманитарни пратки, нека да споме- 
пратките посредством хуманитарната организация от 

Гърция "Лекари на света”. По този начин са получени 600 л 
гориво, апарати за кислород за педиатрията, ларингоскопи, 
маски, апарати за бързо измерване на захарта в кръвта на 
терена, портабъл апарат за ЕКГ, апарат за преглед на ухото, 
ампулирани лекарства и други медицински пособия. За 
здравето на хората в условията на закъсало стопанство и 
най-ниски лични доходи, безплатните лекарства са добре

Чл.З
Средствата от самооблагането ще бъдат из

ползвани зд изграждането на следните обекти:
1. Ремонт на покрива на Здравния дом
2. Ремонт на улица "Балканска" от площада до 

железопътния прелез при Здравния дом
3. Изграждане и ремонт на улици и пътища в

града
4. Водоснабдяване и канализация
5. Разноски по реализацията на местното само

облагане.
Чл. 4
Самооблагането е парично и то:
1. 2% от заработките и останалите лични при

надлежности окончателна равносметка и отчет за реализацията на 
2.2% от приходите от самостоятелни дейности самооблагането, които ще предостави на гражданите 
3. 2% от пенсиите, осъществени в страната и най-късно до края на февруари 2007 година.

Чл. 14
Гражданите вършат надзор над събирането и полз

ването на средствата от самооблагането чрез обсъж
дане на отчетите, финансовите планове и окончател
ната равносметка.

Чл. 15

чужбина
4. 10% от кадастралния доход от селското и

горско стопанство
5. 0,02% от стойността на имуществото и при

ходите от имуществото, което на територията на 
Местната общност Димитровград притежават гра
жданите. чието местоживеене не е на нейната тери
тория.

Чл. 5

нем иИзплащането на средствата от самооблагането ще 
разрешава председателят на Съвета на Местната об
щност въз основа на това Решение, Програмата за пол- 

На паричното самооблагане не подлежат при- зване на средствата от самооблагането, финансовия 
надлежностите, които според Закона за данъка план и решенията на Съвета на Местната общност.

Чл. 16върху дохода на гражданите се изключват от до
хода на гражданите и то:

1. принадлежности на военните инвалиди
2. заработки, респективно заплати на инвалид

ни лица, които работят в предприятия за трудово и 
професионално оспособяване и реабилитация на 
инвалиди

3. детски и майчински добавки и парични по
мощи за новородени деца

4. студентски и ученически стипендии и кре-

Това Решение влиза в сила в деня на приемането му, 
а ще се прилага от 1 юли 2001 година. '
Димитровград, 8 юни 2001 год.

ДОШЛИ.
Съвет на МО Димитровград 

председател Димитър Славов
А.Т.

ДЖШШШПЗ КОГАТО СЕ ЗАГУБИ ВРЪЗКАТА С
ПОДСЪЗНАНИЕТО...

дити
5. субсидии за безработните
6. материални помощи в съзвучие със закона
7. компенсации от здравното осигуряване, с из

ключение на заработките, респективно заплатите
8. помощи, които се дават по случай смъртта на 

членове на семейството

Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
Фландерс Дунбар (1902 - 1959), американски психоана- матичния подход към решаването на някои жизнени проб- 

литик от второто поколение, е написала капитални трудове леми, прибягването към конформистки решения, без автен- 
за психосоматиката, въвеждайки така наречените личностни тичност, креативност и въображение, просто казано - кораво 
профили. Тя твърди, че психологичната структура на лич- и без флексибилност. В лекарските кабинети такива хора 
ността определя начина на нейното реагиране в конкретните казват банални неща; разговорите с тях са неинтересни, без 
стресогенни ситуации, респективно - и от коя психосоматична живи описания. Такива лица не са подходящи за психоанализ 

* болест може да заболее дадената личност. Ф. Дунбар описва преди всичко поради затрудненото установяване на т. нар. 
четири личностни профила: 1. коронарен 2. улкусен 3. диа- трансфер.
бетичен и 4. травматофилен. До днес е оцеляла само концеп- Следователно такива хора не се справят с конфликтите 
цията й за т. нар. коронарна личност, а първоначалните вари- със силата на въображението и креативните си способности, 
анти на останалите нейни концепции са отхвърлени.

Особено е интересна концепцията за травматофилната 
личност: такава личност таи в себе си голям отпор към авто
ритета и затова отношението й към него е заредено с гняв и 
нетърпимост, но именно този заряд по-късно я кара да се 
чувства виновна. Чувството на виновност е причина за че
стото самонараняване или за явлението, което се описва като 
"малко хора предизвикват много нещастия”.

Забелязано е,\че при личностните профили съществува 
особености и някои те-

9. помощи по случай унищожаването или час- 
тичаната загуба на имущество поради природни 
бедствия и други извънредни ситуации

10. суми, които се изплащат за застраховано 
имущество, с изключение на сумите, които се изп
лащат за загубена полза, както и сумите, изплатени 
на застраховани лица, с които се компенсира щета, 
доколкото' тя не е компенсирана от предизвика- 
теля на щетата

11. компенсации за действителни материални и 
нематериални щетц,

12. субсидии за чуждо гледане на болни и по
мощи и компенсации за телесни увреждания

13. пенсии, по-ниски от средното ниво на пенси-

както това правят, условно казано, нормалните хора, нито
пък със символичното им представяне, характерно за нев- 
ротиците. Цялата им инстиктивна енергия се насочва посред
ством вегетативната нервна система към вътрешните им ор
гани, прекадено раздразнява тази система и предизвиква на
рушения в структурата на органите, които се манифестират 
като ПСИХОСОМАТИЧНИ БОЛЕСТИ. Парижката школа 
смята, че пациентите, страдащи от психосоматични болести, 
са загубили връзката с подсъзнанието си, прекадено подпадат 
под влиянието на средата си и се владеят от автодеструктивни 
сили.

ите
14. минимални заплати <>
Чл. 6
Самооблагането се изчислява върху основата 

на заработката. респективно заплатата, приходите 
и имуществото, която е утвърдена с предписанията 
за облагане с данък на съответните приходи и иму
щества, след намаление за платените данъци и об
лагания, както и върху нето основата на пенсиите.

Чл. 7
Изчисляването и плащането на самооблагане

то вършат:
- от заработките и останлите лични принад

лежности - този, който ги изплаща, в момента на 
изшлащането им

- от пенсиите - този., който ги изплаща, в мо
мента на изплащането им

- от приходите от

псевдокорелация между определени
болести. Активните личности например, избират ак

тивни професии ("Това е опит да се неутрализира нерешената 
едиповска ситуация с помощта на състезателен житейски 
стил, респективно - да бъда по-добър от баща си.”).-Споме
наваният вече в тази поредица Александер дори смята, че 
базисният конфликт в ранното детство определя и профи
лира "избора” на болестите, от които по-късно заболява или 
може да заболее конкретният човек.

Парижката психосоматична школа (Давид, Узан...) из
тъква специфичния начин на мислене у заболелите от пси
хосоматични болести, т.е. специфичния стил, който тези хора 

житейските проблеми. Пре-

лесни
Питер Сифнеос, поборник за кратката и динамична пси

хотерапия, през 1977 г. обявява своята теория за АЛЕК- 
СТИМИЯТА (а - 1ех - (1111111а = без думи за чувствата). Той 
твърди, че "алекстимичните хора не са в състояние да опишат 
чувствата си, лекарските разговори с тях са твърде затруд
нени, те се владеят като във вакуум, заемат ригидни пози като 
че ли са замръзнали”.

Съвременната психиатрия и рстаналите медицински дис
циплини много често се "срещат” в полето на психосома- 
тичните боилести, което потвърждава тезата за неделимо
стта на душевното и телесното и подсказва, че т. нар. интегра
ционен подход е най-добрият подход в лекуването на съвре-

- Следва -

използват в решаването .на 
дставителите на тази школа означават този стил като ОПЕР
АЦИОННО МИСЛЕНЕ, подчертавайки по този начин праг- менния човек.

самостоятелни дейности, от

15 юни 2001 г.



в босилеградската гимназия пред първия
ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК

ДРАГАН АЛЕКСОВ, ОТЛИЧЕН ОСМОКЛАС- 
. НИК ОТ БОСИЛЕГРАД

90 МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИК НА ВИПУСКА
"е Г"" - Р- пред въпроса ”да

'деца нма по-малко отколкото по-рано, но това ие означава, че броят
За разлика от възрастните, ртува, особено играе футбол, 

които въз основа на постижени
ята си са

Без оглед на хубавите успехи, 
принудени да се връ- самият той не иска да. говори 

щат назад, младите са сътворе- много за себе си. С уважение по
ни да гледат напред и живота си вече говори за другите, които му 
да съгласуват с бъдещето. Та помагали д<1 се нареди сред пре
пали отвинаги е известно, че етажните: за майка си Славица, 
най-добре е човек да живее с бл- татко Иван, първоначалния си 
янове, отколкото със спомени, учител Вене Божилов...
Пред Драган Алексов от Боси
леград, току-що завършил осно- предмети, не подценявах и не на- 
вно училище, се открояват нови дценявах нито един. Когато зап-

им от тази година няма да се увеличава.
Така накратко коментира об- е, чеот септември ще започне да

становката в единственото сре- действа ученическият дом кон- 
дно училище в Босилеград ди- то за средношколци обзаведе, 
ректорът Гоне Григоров пред Домът за ученици от Сурдулица 
първия записвателен. срок на 
учениците в първи клас, конто 
ще трае от 23 до 29 т.м. Той

АБИТУРИЕНТИ 
БЕЗ СЛАБИ 

ОЦЕНКИ

<;

а втората е, че се очаква до сеп
тември да приключи доизграж
дането и реконструкцията на сг- 

сочва, че и тази година в първи радата на училището 
клас на Гимназията, която е общ

Настоящата генерация на 
димитровградските абиту
риенти ще бъде запомнена • 

с това, че всички 
четвъртоклаешщн са 

завършили класа без слаби 
оценки.

Преди броепнн дни те 
твърде весело отпразну
ваха абитуриентския си 

бал в ” Мотела”. Не 
изостана и традиционното 

шествие по главната 
димитровградска улица 

пред множеството 
насъбрали се жители на 

града.

- Стараех се да уча всичкипо-
иученици

те да учат в подновени и съвре- 
тип, има 90 свободни места. Пр- менно обзаведени помещения, 
ез последните няколко години подчертава Григоров, 
поради различни причини, глав-

очвам да уча, карам докрай. Че
сто лягам след полунощ. Помощ 
търся само когато не стигат си
лите ми да се справя сам. А за 
чудо или не, най-напред започ
нах да чета стрипове. И сега, ко
гато имам свободо време, дру
гарувам с тази детска "литера
тура”, казва днес Драган.

За Драган, вече бивш осмок
ласник, и преподавателите в 
училището говорят с респект. 
За тоя наш отличник, прилежен

хоризонти и перспективи.

В ученическото общежитие 
но поради намаляващия се брой ще могат да живеят и да учат 
деца и ученици в общината изо- около 70 ученика. Очаква се в 
бщо и факта, че не всички деца него да дайдат не само гимназис- 
искат н могат да учат гимназия, тите от селата на общината, 
в първи клас се записваха по-ма-

ШЩ
НО II

ученици извън нея. В Гимназ-
лко ученици - по около 60.

- Надяваме се тази година в 
първи клас да се запишат повече ници от вътрешността да 
деца, казва Григоров. Две са пр
ичините за оптимизъм. Първата

пята смятат, че тъкмо то ще
привлече вниманието и на уче- 

се за-
Б.Д.писват тук.

В.Б. във всяко отношение, може на 
дълго да се говори. Това, че ста
на ученик на випуска, за него до
статъчно свидетелства, казва с 
гордост директорът на Основ
ното училище Тоше Александ
ров.

ИЗЛОЖБА НА ЖЕНСКИ АКТОВЕ В НИШКАТА ГАЛЕРИЯ "РАМ АРТ" Драган Алексов

Кой е Драган, чието име с 
уважение изговарят другарите и 
съучениците му, съседи, препо
даватели...?

До пълен отговор на въпроса 
не може да се стигне лесно. Но ни, но че повече жизнени въп-щом като се погледне свидетел- роси тълкува като зрел човек, ството и останалите документи тг г^ На успеха особено сс радва*сес- за успеха му, които издало Ос-3 3 тра му Верица, която е в седминовното училище, всичко става ля3 _ клас. И тя е кръгла отличничка. .по-известно. Всички свидетел- ,,Какви са плановете на наи-ства и удостоверения потвърж
дават, че е отличник. Грамотата 
”Вук Караджич” свидетелства,

ПРИЗНАНИЕ ЗА ДУШАН ДОНКОВ
Скулпторът Душан Донков, 

родом от Димитровградско, бе 
удостоен с грамота като автор на 
най-добрата скулптура, която бе 
показана в рамките на състоялата 
се тези дни изложба на женски ак
тове в нишката галерия "Рам арт”. 
Със същото признане бяха удосто
ени и Катарина Джорджевлч от 
Ниш и Драголюб Станкович от 
Лесковац. автори на най-успеш
ните картини на споменатата из
ложба.

В семейството на Драган всп- . 
чки са развълнувани. И довол
ни. Казват, че е малък по годи-

■ добрия ученик на тазгодишния 
випуск осмокласници в босиле- 
градското основно училище, зад 

че е кръгъл отличник в досега- когото останали разЛичнп със- 
шното си школуване. Тук е дип- тезания „ успехи по ,юоеме пре.

дметн?

Изложбата на женски актове 
бе първата от поредицата запла
нувани тематични експозиции, 
които занапред ще бъдат показ
вани в споменатата галерия всяка 
година. "Град” е насловът на зап
лануваната за 2002 г. колективна 
изложба.

- Прекрасно е това, че тради
цията на тези изложби започва с 
най-хубавата тема на този свят. 
Изложбата на женски актове е тих 
химн за жената, за нейната хубост, 
за доброто, което тя носи в себе си,

• . . Ш
Душан Донков, скулптура (бронз)

лома га за постигнат изключите
лен успех по математика. С това - Готвя се за записване в ту- 
обаче той все още не се разли- ^ . •>^ ' кашната Гимназия. А после?
чава отосмокласниците. Такива След като я завърша, ще след

вам. Може би медицина, казва 
Драган.

Пред него, както и пред всич
ки млади, е бъдещето. Нека да 
им е успешно !

свидетелства и резултати са по
стигнали н.други ученици. Оно
ва, с което Драган се различава 
и отличава от останалите е, че е 
ученик на випуска. И пак е както 
и останалите му връстници. 
Обича музика, песни, филми, спо-

• за прекрасното чудо. което жената изтъкна изкуствоведът Джордже 
дарява на всички ни, раждайки. Кадиевич, откривайки колек- 
Женският акт е тема с магическа тивната изложба на художници от 
привлекателност и универсалност ; Нищ, Пирот, Лесковац, Дим итров- 
- първата, вероятно и последната град и други градове в нишкия ре- 
тема в изобразителното изкуство, гион.

В.Б.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕ
ДУРАТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ 

НА ДИРЕКТОР В ОУ В 
БОСИЛЕГРАД

РАЗНОГЛАСИЕ В 
УЧИЛИЩНИЯ 

СЪВЕТ

"ЗМАЕВИ ДЕТСКИ ИГРИ" В 
НОВИ САД В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ

! НОВ СТАНДАРТ ЗА МОДЕМИТЕ :

ПО-БЪРЗО ПРЕДАВАНЕ НА ; 
ДАННИТЕ

ИНТЕРНЕТ И 
ФОЙЕРВЕРКИ

"Змаевите детски игри" тържествено бяха рт- 
крити за 44-ти път на 11 юни в Нови Сад. Преди това 
над гроба на великия детски поет Йован Йованович 
Змай в Сремска Каменица актьорът Борис Исако-

------ "Светлите гробове" от Змай, след
Детското село бе изпълнена тържествена

от по-

Международната уния за телекомуникации (1ТП) прие неот- [ 
давна нов стандарт, наречен У.92, за предаване на компютърни : 
данни посредством обикновена аналогова телефонна мрежа, ; 
който трябва да удовлетвори потребите на обикновените хора, * 
ползващи Интернет. ■

Освен обикновените услуги, той обезпечава и поддържане | 
връзка (тос1ет оп 1ю1с1), което означава бързо свързване с :

вич рецитира
на Учй-На проведеното първо заседание

Основното училище в Бо-
което в
програма. На тържеството, което бе открито

тазгодишната манифестация Дра- 
село.

лищния съвет на 
силеград, на което се разисква за директор на 
училището, дойде до разногласия,

' четирмата представители на учи- 
налуснаха събранието. От 

те шест души петима застанаха .
пост да се назначи Методи Чипев, пре

подавател в училището. В управлението 
училището казват, че решението 
понеже за това трябвало двутретинско

на шест души. И

ета-домакин на
гомир Чулафич, участваха децата от Детското

В Градската къща в Нови Сад участниците в 
игрите бяха приети от новосадския градоначалник 
Борислав Новакович: На ул. "Змай Йовина в цен
търа на Нови .Сад след обед започна Интернет дру
жбата под наслов "Моят свят вълшебен и прек
расен” на деца от теледомовете на България, Ру
мъния, Молдова. Унгария, Словакия, Словения, Хъ- 
рватия, Босна и Херцеговина и нашата страна със 70 
литературни творци, които участват в Змаевите 
детски игри”. В Матицп сръбска бе открита изложба 
на скулптури и фигури на Мира Сандич. В клуба 
"Прометей" бе представен първият том на избра
ните съчинения на Любивое Ръшумовйч, а на го
лямата сцена на "Змаевите детски игри" в центъра 
на града бе проведен "МйНиТини макси шоу” с фойе
рверки.

така че
на :

;
трима от 
лището

посредника, за да се увеличи скоростта при пренасянето на 
данните. .

С използването на РСМ процедурата (пулснокодова моду- ] 
лация) в "анлинк” начина на работа (пренасяне на данните от I 
абонента до провайдера), скоростта е повишена на 48 килобита : 
в секундата. С това той става дигитален 
който при "даунлинк” (от провайдера до абонента) тя достига \ 
56 килобита в секундата.

Въпреки че дигиталната линия (БЗЬ) все още окупира 
манието на обикновените хора, ползваци компютри, смята се, ; 
че модемът ще си остане преобладаващия достъп до Интернет. ;

Много аналитици предвиждат, че през 2003 година една . 
половина от връзките с Интернет ще са чрез новия аналогов | 
модем. ■

останали- 
на становище

на гоя на
не е в сила, 

мноз- ПО СЪЩИЯ начин, ИО ;

т.е. гласоветеинство,
Общинският съвет предложи на просветния 
министър да назначи Чипев на този пост.

На конкурса ча директор, освен Дипев. кан- 
дидлтетваха досегашният директор Гоше Але 
епндров и преподавателите в училището Пене 
Димитров ИЗоран Дииов. Учителите подкрепиха 
досегашния директор.

:вни- :

)
В.Б.

15 юни 2001 г.



ДНЕС Е 42-ЯТ РОЖДЕН ДЕН НА " БРАТСТВО"
На днешната дата 1959 година излезе първият брой на вестник "Братство". Съв- несоха забележките и мненията си относно работата на редакцията, както 

падението на тази забележителна дата онези, които не забравиха да изпратят поздравленията си по случай рожденияденисторията на информирането ... . „ . , ......
сънародници на маичин език с датата на излизането на този брой "злоупотребихме" на "Братство". Забележките, както и хубавите думи, каквито все лак има,
,з_а_ да поискаме мнението на по-редовните ни читатели за това, какво мислят за възприемаме като обикновена куртоазия, а като стремеж към подобряване на

вестника - по съдържание и привлекателност. Те несъмнено ще бъдат силен подтик
Редакцията

В на нашите
не

извървения досега път и как виждат бъдещето на нашия и ваш вестник. I............ . _____ ....._______ _
Едновременно с това сърдечно благодарим на всички, които така откровено произ- и ориентир в по-нататъшната ни работа.

Честитайки 42-ия рожден ден на вестник "Братство" по
желавам още по-успешна и плодотворна работа на цялото 
Издателство, уверен, че вестникът занапред не само ще от
разява и популяризира постиженията на българското мал

цинство в Сърбия и Югославия, но и ще дава много по-силен 
принос за това.

На читателите на вестника искрено желая редовно и безпре
пятствено да го получават и с радост и интерес да го четат.

Д-р Симоон Басов, председател на ОС в Димитровград

Поздравявам читателите и редакционния колектив на вестник “Братство” по 
случай неговата 42-годишнина.

За тозн период вестникът има, както своите добри години, така и години за 
срам, когато се беше превърнал в глашатай на един ретрограден, антинароден и 
диктагорски режим. Неприятно е да се напомнят тези неща, но не може да не се 
кажат, защото през този мрачен период вестник “Братство” беше далече от 
истинските проблеми на българското малцинство в Сърбия. ”ПОЕТИЧНАТА 

АНТОЛОГИЯ” НА 

”БРАТСТВО”
След началото на демократичните промени в Сърбия вестникът сс обърка 

реално към своите читатели и стана трибуна, както за информиране, така к за 
дискутиране на нерешените проблеми на българите в Сърбия, особено що се касае 
за изучаването и използването на майчиния български език.

Една от "мисиите” на "Брат
ство” още при формирането му е 
:да тачи и развива културната 
идентичност на българското мал
цинство. Това широко значение 
редакцията понякога спонтанно, 
понякога целеустремено започна 
да изпълнява с по-конкретни 
начинания. Едно такова начина
ние безспорно беше да се оформи 
рубриката "Поетична антология”. 
По онова време, от 1959 до 1965 г., 
българското малцинство нямаше 
друго издание,
"Братство”. Вече през 1962 година 
страничната "Братство " за наши
те деца” прерастна в детско вес- 
тниче "Другарче”, а от 1965 година 
започна да излиза и списание "Мо
ст” с литературен раздел.

Следователно първите лите
ратурни опити на младите творци 
на българското малцинство наме
риха изява именно в "Братство’.’, 
което освен поезия, от време на 
време публикуваше и разкази от 
автори на малцинството, разбира 
се, доколкото бяха пригодени за 
вестник.

В редакцията тогава нямаше 
редактори на рубрики, но все пак 
бяхме някак си разпределени кой 
за коя област ще се грижи. Имах 
щастието да стана "завеждащ” 
културната рубрика, а особен ин
терес за мен представляваше поя
вата на млади поети на поетичното 
небе на малцинството. Наред със 
Стойне Янков, който от първото 
си появяване недвусмислено пока
за рядка поетична дарба, започ
наха да се.обаждат Борис Тодоров, 
Сретен Митов, Милка Христова, а 
сетне и Стефан Манасиев, Борис 
Марков и други.

Дали в резултат на добрите

Пожелавам дълголетие на вестника а да стане любимо четиво на всички 
българи в Република Сърбия.

С ИВАЙЛО ТРИФОНОВ 
ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

У

освен вестникПЕТЪР ТАСЕВ же да се уточни. Причината е 
"проста” - българите, които жи
веят в други, по-големи среди, се 
евидентират най-често като "ос
танали”. Тъкмо тези българи в 
Сърбия най-много заслужават 
"Братство” да им обърне повече 
внимание, което в никой случай 
не ще намали значението на 
творците-българи, които се оба
ждат на страниците на "Брат
ство”.

Читател съм на в. "Братство” 
и на останалите издания на Из
дателството повече от три десе
тилетия. От време на време съм 
публикувал и свои текстове, гла
вно на локални теми. Дългата 
■Традиция, започнала още с "Глас 
на българите”, чийто наследник 
е "Братство”, се характеризира с 
подчертания интерес за осве
домяване па числящите се към 
малцинството за съвкупното раз
витие на същото. Без оглед на 
трудностите, в които често се е 
намирал, вестникът винаги е из
пълнявал' ролята си на информа
тор. ,

За развитието на културата, 
изкуството, политическия живот 
на малцинството, за неговата 
афирмация едва ли някой е до- 
принел повече от "Братство”.

Написал съм и публикувал в 
"Братство” няколко текста за на
селението на Димитровградска 
община. Анализирайки стати
стическите данни,дойдох до пре
ценка, че в Сърбия живеят около 
63 хиляди българи, което от офи
циалната статистика трудно мо-

преподаватели по литература, или 
може би поради повишен интерес 
сред младежта от двете средни 
училища в Димитровград и Боси
леград, имената на младите твор
ци се множеха и техните поетични 
творби пълнеха папката с поезия. 
Естествено те бяха начеващи и се 
налагаше да внесем доста "попра
вки”, преди всичко от езиково- 
стилистичен характер, защото ис
креност на младите не им липсва
ше, нито пък собствено светоусе
щане, Понякога се налагаше да 
избистрим мисълта докрай, да й 
придадем поетична нагласа и зву- 
чение. Разбира се, всичко с най- 
хубавите желания поетичната тво
рба наистина да бъде поезия. По- 
упоритите добре разбраха нашето 
намерение и съдействаха в тази 
насока. Вероятно повече са рабо
тели §.ърху творбите си преди да я 
изпратят в редакцията. И наистина 
мнозина от тях се утврдиха като 
истински творци, чиито. имена и 
днес срещаме на страниците на 
списание "Мост” или пък имат са
мостоятелни стихосбирки.

По-суетните и по-придирчив- 
ите трудно възприемаха "попра
вките”. Възникваха вербални спо
рове, които в края на краищата 
приключваха с договор, а на твор
ците оставаше още по-смело да 
навлезат в дебрите на поезията.

Самият факт, че и днес съще
ствува рубриката "Поетична анто
логия", според мен, е красноречи
во доказателство за добри основи 
на рубриката, за сполучливо изб
рана форма и за правилен подход 
на редакцията -към младите (по
етични) творци на малцинството.

Безспорно, свеждането на бъ
лгарски език в средните училища 
до два часа седмично трагично се 
отразява върху рубриката, защото 
оредяват младите, които търсят 
поетична изява на майчиния си 
език. Уверен съм, че ако този въ
прос се разреши и българският ез
ик заеме мястото, което му при
надлежи в малцинствените ни учи
лища, тогава броят на пишещите 
на майчин език ще нарастне, а ру
бриката "Поетична антология 
ще стане по-богата и по-разноо
бразна.

Много жители на Димитров
град, между тях и аз, имат всич
ките 165 броя на "Мост”. Огром
ното число стихотворения, раз
кази и други текстове са от полза 
не само за учениците, но и за хо
рата, които се занимават с изу
чаване на отделни области. Раз
бира се, има и .текстове, които 
заслужават критическа оценка, 
особено ако носят личен печат 
или тенденциозност. В бурните 
политически пролени нашият ве
стник трябва да бъде на страната 
на тези, които носят прогрес и 
равноправие-

Мисля, че редакторската по
литика в момента съответства на

сля също, че икономическите те
ми заслужават повече място на 
страниците

"Братство” ще бъде успеш
но, а ние читателите доволни ако 
то продължи да афирмира млади 
творци, ако продължи да афир
мира малцинството. Ние имаме 
само един седмичник, който в 
никой случай не трябва да стане 
глашатай само на една партия. 
Той и занапред трябва да остане 
вестник на българското малцин
ство.

на вестника.

времето, но като икономист ми-

УЧИ ДЕТЕТО ДА ЧЕТЕ 
” БРАТСТВО”

Костадинка Пейчева е на 77 години, но по външен вид едвам 
бихте повярвали, че носи толкова години на плещите си. С "Братство” 
другарува още от първия брой. Преди това с "Глас на българите”.

— С нетърпение чакам петък, за^а получа вестника. Чета го "на
опаки”. Искам да кажа започвам от последната страница 
първата чета най-накрая.Бих искала "Бай Онзи” да се повтори от 
началото, докато Мето беше жив. Той и днес е актуален. Не мога да 
разбера и не знам кой пише това за гномите. Чета го, но не ми е много 
ясно. Бих искала да има много повече за миналото на Цариброд и не 
само за града, но и за селата. Стдрите хора умират и трябва да се запише 
миналото, за да не се забрави. Някои ще кажат;, че не е вярно, но все пак 
и от "Братство” се ууи майчиният език. Ще ви разкажа и следното:
Преди много години дядо Личко Ковачев продаваше вестници 
град, но не както днес на будката, а той ги разнасяше по къщите.-С 
"Политика” най-редовно донасяше и ^Братство” и постоянно ми дума- 
ше:’’Учи детето си да чете "Братство”, да знае майчиния си език”. Прав 
беше. И Ьщег нещо - как да уредите редовно да се печата, да няма не чета, понеже става дума за нещо, което вече съм прочел от други 
прекъсвания по седмица-две или месец. Толкова ли държавата няма вестници няколко дена преди това.

К Промени се времето, но Братство си остана същото. Отива от
една до друга крайност, често се усеща тенденциозност и претенция 
вестникът да бъде върховен съдия. Понякога ми се струва, че вестникът 
"мисли”, че читателите са заради него, а не обратното. Зная, че поло
жението му е трудно, но...

ли

и новините от

в нашия
Костадинка Пейчева Цветко Иванов

пари... - /Цветко*Иванов:
■ Абонат съм на "Братство” и винаги, когато не го получа в петък 

или ‘най-късно в събота, нещо като че ли ми липсва-и започвам да се

лоши^риТав^^

Стефан Николов

У15 юни 2001 г.
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ДНЕС Е 42-ЯТ РОЖАЕН ДЕН НА "БРАТСТВО"
Иван Деспотов

пенсионер от Райчиловци: среда не е добро. Особено крити
чни трябва да сте към политиците, 
както към тези от управляващите, 
така и към тези от опозиционните 
партии. Зная, че такова писане мо
же да ви създаде проблеми, но в 
едно истински демократическо об
щество журналистите трябва да 
представляват съвестта на това об
щество. Всеки удар на журна
листите, на свободата на печата в 
цивилизованите страни представ
лява и удар срещу демокрацията.

Бих ви поръчал повече да пи
шете за горещите проблеми в об
щината и особено за проблемите в 
стопанството, тъй като се знае, че 
генерално погледнато димитровг
радското стопанство от години е в 
окаяно състояние”.

Цветан Георгиев (пенсионер):

Стоян Евтимов
Иван Деспотов придобивките и постиженията му

да мобилизира общественото мне- във всички области, както и за съ-Аз съм стар читател на "Брат
ство и съм убеден, че вестникът ние на малцинството в защита на вместния му живот със сръбския

неговите интереси в гражданското 
общество и средство за демокра-

народ и останалите малцинства.играеше и играе голяма роля в ин
формирането на българското Харесва ми, че вестникът е отво-мал- тичен контрол на властта, средст- рен за статии от миналото на на-цинство в Сърбия и Югославия. во за опазване и развитие на на шите краища, за традициите и оби-Истина, в дългогодишната си ис- ционалната и духовна идентичност чаите, за фолклора... Освен неготория имаше и слабости, не винаги на нашето малцинство. За да по- това друг всъщност и не прави, абеше на равнище и не отразяваше стигне това, то се нуждае от коре- това ще е от особено значение заинтересите на всички. Сега е из- нни промени - от името, концеп- идните поколения. Днес "Братст-държан вестник, с разнообразни во” е издържан вестник с разлноо- 

бразни теми от живота. Убеден 
съм, че може да бъде и по-добър. 

По-рано не бях редовен чита- Но това не зависи само отжурйал- 
тел на вестника, но след Като пред и истите и сътрудниците, а и от осно- 
година и половина започнахме

цията, ръководната и кадрова ст
руктура.

Иван Асенов,
председател на представителство
то на Съюза на синдикатите в Бо
силеград:

теми от живота. Доволен съм, че Зорица Лазароваима какво да се прочете и че от 
него човек може да се информира. 
Журналистите трябва Да са по-см
ели в разкриването на далаверите, 
които правят отделни лица, и по
вече да пишат за проблемите на 
хората, особено на пенсионерите. 
Имам и една забележка: разбрах, 
че наши хора в Словения не по
лучавали вестника. Не зная защо, 
но това не е хубаво. Та нали "Брат
ство” име писмо от родния край!?

Милан Миланов, 
преподавател в ОУ в Босилеград:

вателя, т.е. финансиера. Надявам 
го продаваме, чета го от ”а” до ”я”. се, че "Братство” няма да остане да

е седмичник^ а ще стане ежедне-
я?

Зная какво мислят колегите ми
магазина, слушам и какво хората вник. 
казват за него. През последната 
половин година той наистина е до- КОБОС: 
бър вестник. Че тов.а е така потвъ-

Славко Стоичков, работник в

рждава и фактът, че се увеличава
Свикнал съм да го купувам и да го 
чета. Просто някак неудобно се чу
вствах, когато "Братство” едно 
време не излизаше.

Какво обичам да чета? Ами, 
всичко, буквално всичко. Започв-

броят на хората, които го купуват,
че продаваме всички екземпляри,
така че мнозина и не стигнат да си

купят. Особеного не стига за вси
чки, когато има по-интересни ста-

.41® тии от Босилеградско.
ам от първата страница и завърш
вам с последния текст на послед
ната страница, т.е. с "Манчиния ра- 
буш”.

Горан Петков,
работник от с. Бистър:

Доволен съм. Твърде съм до
волен и нямам нито една забележ
ка. Само така продължете.”

Биляна Рангелова (дипломи
ран технолог):

Иван Асенов
Щ )

Има хора,'които са дежурнй 
•критикари на в-к "Братство”. Има
йки обаче предвид досегашните 
финансови затруднения, убеден 
съм, че вестникът успешно изпъл
нява задачата си. В него няма сен
зации, разпространяване на лъжи 
и дезинформации, а обективно ин
формира читателите си за по-важ- 

Почти двадесетина години съм ните събития в света, страната 
редовен читател на "Братство” и общините, в които предимно жи-
той през последно време, за раз- вее малцинството. Вестникът е да- Горан Петков, там, че трябва повече да се пише за
лика от преди, стана вестник на лече по-богат, по-критичен и чет- ^ ^ предприятията, работниците и за
хора с различни професии, интер- лив след демократичните промени 'Братство все още е лидер ср- Пр0блемите им. В това отношение
еси, обществен статут и политиче- в страната. В Съюза на синдика- ед медиите в Босилеградско. Знам, МцСЛя, че много повече трябва да
ска принадлежност. Стана по-бо- тите сме доволни от това, което че политическите партии настоя- се пише за КОБОС, който с над 500 |
гат по съдържание, макар че все пише за предприятията и работни- ват да го вземат под свое, но ми
още му липсват аналитични ста- ците, но сме на становище, че това харесва, че той не се удава. Харес-

. тии, коментари и критика за онова, трявба да прави още повече. ва ми, не е отворен за всички, че
което спира промените в общест- Кирил Велинов, все повече става трибуна на граж-
вото. Мисля, че трябва да получи строителен инжинер вбосилеград- даните, че в него има статии почти 
по-инакво графическо оформлен- ска "Изградня”: за всеки вкус. Това не означава, че
ие, разбира се, по-съвременно. Зн- по качество не може да е па по-ви-
ам, че за това са нужни повече фи- соко равнище. Мисля, че занапред
нансови средства и че това повече трябва още повече да настоява за

отколкото запазване на националната иден
тичност на нашето малцинство.
Трябва повече да пише за младите, 
за работниците, за връзките 
ду селата и града, 
хора от Босилеградско.

Стоян Евтимов, пенсионер от 
Босилеград, най-стар читател и 
дългогодишен сътрудник на вест
ника:

Славко СтоичковУ
Ще си призная, че не съм ре

довен читател на вестника и че за-
Милан Миланов това не мога да давам оценка дали те добър или не. И когато го чета,

струва ми Се, че в него повече има
политика, отколкото живот. Смя-

■ 1

3 ЩР*
работника е най-голямото предп
риятие в общината.

Томислав Митов (частник):

Биляна Рангелова

"Редовно чета "Братство” и по 
принцип съм доволна от съдържа
нието му. Интересно е това, за кое
то пишете, но смятам, че на някои 
неща не обръщате достатъчно вн
имание. Например трябва повече 
да пишете за димитровградското 
стопанство, да анализирате защо 
определени фирми са се озовали в 

' тежко положение и , защо не, да 
предлагате решения, консултира
йки се преди'това със специалис
тите от стопанската област.

На мнение съм, че занапред по
вече трябв^ да пишете за еколо
гията.”

зависи от основателя, 
от редакцията. Трябва по-обстой- 
но да се обмисли и за името на меж- 

за отселенитевестника.
Иван Николов, главен и отго

ворен редактор на, "Бюлетин на 
клон на КИЦ "Ца-босилеградския 

риброд”:
Вестник "Братство” през

клите десетилетия, въпреки че на- „ богата 6е истор„ята на
прави миого добри и полезни неща •■Братство"; имаше възходи и
за българското малцинство, беше к' ПГ1П

даше югославско (сръбско) само- Вест1ШКът се обърна за 180 Р брой досега, а „ като
чувствие сред малцинството Ог- д>,ся след 5 октовмри, но смя- Р ■ с'т‘ИК| с удоволствие 
ромиа е отговорността на Брат- там,четрябва да направи цялкръг. ка ", че той заема дос-
ство за днешната кри за на иден- Според мен в тоя СМИсъл трябва да мяст0 д систе на сред.
течността на българите в Югосла- обърне ВНИМаи„е иа две неща: по- за масово „„формиране в
вия, въпреки че има и заслугиI за вече да пише зя интересите на бъл- та Той „зи „ , ае осо.
нейното опазване. От чистодър гарското малцинство и за това как Р в запазването на иден-
жавно-партиен орган той трябва дасе опазва националната му иден- . Р нашет0 малцинство, за 
да стане публична трибуна, която

изте-

"Общо взето "Братство" мй 
харесва. Най-вече обичам да по
гледна комикса Ас&н-яецсионера. 
На вас, журналистите бих поръчал 
да пишете по-критически. Трябва 
да бъдете по-смели и да критику
вате всичко онова, което в нашата

Изявленията взеха: 
Васко Божилрв, 

Алекса Ташков и Бобан 
Димитров г
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ГОСТУВАНЕ НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР ОТ 
РЕСАВИЦА

РАЗГОВОР С ДАРИН ПЕТКОВ, ДИРЕКТОР НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В
СТАРА ЗАГОРА

ВЕСЕЛО ВЪВ 

”ВЕСЕЛИЯТ 

УИКЕНД”

ИМАМЕ ИДЕЯ ДА НАПРАВИМ 

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА 

КОПРОДУКЦИЯ
Клаус Винтер: ” Веселият уикенд”, постановка, избор на сцена и 
костюмография - Борис Лазаров
В ролите: Павле - Слрбруан М илосавлеаич, Мария - Лиляна Йо- 

, Миша - Милан Сшанкович, Рисша - Славко Любисавлевич, 
Влауа - Бууа Рауисавлевич, Раумила - Ясмина Симийонович, Бояна 
- Стика Млауенович, г-жа Оканович - Милка Милованович

Гостуването на самодейния театър, при културно-художестве
ното дружество "Бранислав Нушич” от Ресавица на димитровград
ската сцена на 1.7 юни т. г. не само че плени димитровградските 
почитатели на театралното изкуство, но по безспорен начин пот
върди непресъхващата и по много неща пленяваща театрална 
самодейност. Един млад, но ентусиазиран театрален състав, твър
де отговорно и с голям заряд на искреност се представи в най- 
хубавата светлина.

Поотделно и колективно артистите-самодейци от Ресавица се 
представиха твърде добре и спечелиха симпатиите на димитров
градската публика. Безспорно, между постановчика Борис Лаз
аров и артистите е установена онази комуникация, гарантираща 
естествено и покоряващо развитие на действието на сцената.

Самата комедия "Веселият уикенд” с призвука си на водвилска 
интонация, е комедия на ситуациите. Трима приятели решават да 
използват уикенда за кулинарното си хоби. Изведнъж пред тях се 
открива прекрасна възможност: апартаментът на Павле ще е пра
зен за уикенда. Синът му, привидно уточнил тренировки, в себе си 
има друг план - да доведе приятелката си. Майката уж отива при 
болната си сестра, а всъщност преследва тайна обществена "сде
лка”, за която води скрито единоборство с мъжа си. За сметка на 
това на приятелката си предоставя "свободния” апартамент.

С много динамизъм и непредвидени обрати апартаментът из
веднъж става тесен за плановете на всеки от тях. Развързката е в 
духа на добрата комедия: след много комични ситуации, на които 
особена интонация дава г-жа Оканович, съседка-вдовица, която 

вижда семейна измама, дори "о^/ии", накрая намира 
свой избранник, както и приятелката на^ъпругата, дошла чрез 
обява да намери своя човек, но ненадейно се влюбва в един от 
тримата приятели, а синът оповестява годеж с приятелакта си.

Още от първия момент на сцената се разиграва твърде ди
намично действие. Артистите от Ресавица се движат непринудено, 
естествено. Публиката е изцяло покорена и многобройните из- 
бухвания на смях и временни аплодисменти на открита сцена сви
детелстват за пълна комуникация между сцената и залта. Целта на 
постановчика Б. Лазаров е постигната - театралният колектив от 
Ресавица се представи пред димитровградчани в пълния си блясък.

Гостуването на ресавските самодейци може да се наблюдава и 
от един друг аспект. С успешното си представяне този млад теа
трален колектив подсказва на димитровградчани, че ако правилно • 
се подхожда към театралната самодейност, ако се напипа дамара 
на вътрешната самодейна театрална изява, излишно става да се 
спори дали "класическата” самодейност е отживяла и че сега е 
епохата на "професионализма" в театъра. Тази дилема, която е 
натрапена в димитровградския самодеен театър и издигната като 
единствената възможност за съществуване на един театър, само
дейците от Ресавица красноречиво опровергаха: пътят на димит
ровградския самодеен театър е да развива и задълбочва чистото^ 
театрало изкуство върху самодейни начала, като използва богатия 
разкош на млади таланти, с които нашия град не оскъдява.

* Ако бих имал възможност да избирам най-позитнвните неща в театралното изкуство на България 
и Сърбия, бих взел българската реформа и сръбската държавна подкрепа за театрите

На сцената на Кукления театар в Ниш в чет- 
' въртък премиерно бе изпълнена пиесата "Хензел 

и Гретел”, която постанови режисьорът Дарим 
Петков от Стара Загора, който е и директор на 
Кукления театър в този град. Авторка на музи
ката е Гергана Василева, а куклите направи Емил 
Иванов,п двамата членове на Кукления театър в 
Стара Загора. Сценограф пък е гостът от Маке
дония Любомир Чедиковски, директор на скоп- 
ския театър за деца и юноши. Главните роли из
пълняват нишките артисти Биляна Стоилкович,
Мария Цветковпч и Драган Тричковпч. След пре- 
дпремиерата в сряда вечерта помолихме режи
сьора Дарнн Петков за кратък разговор.

- Г-н Петков, за Пръв Път ли гостуваше в грау 
Ниш?

- За пръв път гостувам в Ниш като творец.
Иначе съм минавал много пъти през Ниш-, но сега 
за пръв път ми се удава щастливата възможност 
да направя тук пиеса.

- Имахте ли езикови бариери?
- Само в началото, първите два-три дни като 

говорих бързо молиха ме да говоря по-бавно, за 
да можем да се разбираме, а пък сега вече си 
"причаме” спокойно и добре се разбираме.

-Доволни ли сте от съ шрууни чеешво що, кое
то осъществихте с нишките куклените?

- Първо искам да ви кажа, че Кукленият теа
тър в град Ниш е една високо професионална 
културна институция. Той разполага с много до
бра база, с добри професионалисти и аз усещам 
една много голяма позитивност в хората, които 
работят с мен. Всички са добре настроени към 
това, което правим, с всички сили се опитват да 
помагат, за да се постигне крайната цел, а това 
много помага на един творец да може той да ра
боти спокойно. Безкрайно съм доволен, че имам 
възможност да контактувам с такива хора и надя
вам се продуктът, който направихме тук да има 
много-много дълъг живот. Още веднъж казвам 
моите домакини са едни чудесни хора и аз се надя
вам нашето сътрудничество, което започва офи
циално от тази година да продължи много години.

вич,

копродукция с колегите от град Ниш, в която да 
участват актьори както от Сърбия, така и от 
България, за да може тази.продукция да се играе 
едновременно и в двете страни, а пък сигурен съм, 
че като я направим тя ще получи позитивни кри
тики, като я показваме и по световните фести
вали и в Европа, и в целия свят. /

- Ако бихте имали възможност у а избираше 
наи-Позишивнише неща в театралното изкус
тво на Югославия и България за какво бихте се 
ойреуелили.

- Ние доста си приказвахме с колегите от Ниш 
на тази тема. Вероятно знаете, че в България в 
момента се провежда театрална реформа, а една 
реформа винаги има много положителни, но и 
отрицателни страни. Все пак ако бих избирал от 
България бих взел тази реформа, която дава по- 
големи права на художествения ръководител или 
директора да избира състава, с който да работи. 
Но по също време много ми се иска тази силна 
държавна подкрепа, която я има тук в Сърбия. Аз 
завиждам на колегата си Велимир Костов, че гра
дът Ниш се грижи страшно много за развитието 
на кукления театър, това в моя град Стара Загора 
го няма.

във всичко

- Заедно с вас върху нисста работиха и 
вашите съграждани Гергана Василева, автор на 
музиката в пиесата и Емил Иванов, който
направи куклите...
\ - Емил Иванов е главният художник в Кук
ления театър в Стара Загора. Тон е конструк
тор, който създава чудесни сценографии и прави 
чудесни кукли и когато получи тази задача да 
направи куклите за тази пиеса той с много 

изпълни. Емил Иванов еголямо удоволствие я 
известен художник в България, който имя! много 
национални и международни награди. Гергана 
Василева е актриса в Кукления театър н Стара 

която освен образованието по ;актьор-

Разговора поведе 
Даниела Христова Стефан Николов

Загора,
ско майсторство има и музикално образование 
затова ние с нея сме тандем. Тя пише чудесна

КЮСТЕНДИЛСКА "ПАУТАЛИЯ" 
В БОСИЛЕГРАДИЗЛОЖБА НА МАСКИмузика.

На 12 юни в димитровградската галерия беше открита 
една наистина интересна изложба - експонирани бяха мас
ки, изработени от учениците в Основното училище "Мо- 
ша Пияде". Димитровградско отдавна се слави с разкошни 
таланти за изобразително изкуство, но едва ли някой е 
предполагал, че такова умение и въображение ще проявят 
учениците в основното училище, направили великолепни 
творби, които наистина пленяват с магическата си прони
цателност.

Несъмнено, най-голяма заслуга за това има преподава
телят им по изобразително изкуство Бранислав Бошкович.

Да припомним, че в древногръцките и староримски тра
гедии и комедии маските са били незаменим реквизит, без 
която били немислими театралните постановки.

Едновременно е това на изложбата бяха представени и 
скулптури-миниатюри на Боян Глигоров, направени от глина 
и след това печени като теракот. Става дума за наистина 
интересни фигури, привличащи вниманието с необикновената 
си форма и съдържателност.

ВЪОДУШЕВИХА С 

ПЕСНИ И ТАНЦИ
- Дали това е и взаимно сътрудничество на 

куклените театри от Ниш и Стара Загора?
- Преди един месец с господин Велимир Кос

тов, директора на Кукления театър в Ниш, под
писахме един документ, който се нарича Договор 
за сътрудничество между двата културни инсти
тута, Кукления театър в град Ниш и Кукления 
театър в Стара Загора. На базата на този до
кумент е първата стъпка, която правим в момен
та да дойде режисьор от Стара Загора да направи 
тук пиеса. Следващата стъпка ще бъде вероятно 
през есента, имаме идея с г-н Костов да напраниме 
една копродукция между двата театъра, която да 
може да се играе и в България, и в Сърбия.

>- Вече споменахте някои Пла/ тве за бъуеще, у а 
кажеше нещо конкретно.
- Може би ще издам една творческа тайна, 

скоро се роди идеята да направим една

Членовете на Фолклорния ансамбл "Паута- 
лия" от Кюстендил миналата седмица пред боси- 
леградчани се представиха с част от богатия 
български фолклор, преди всичко с песни и тан
ци от Кюстендилско. В продължение на час и 
половина посетителите в голямата зала на Кул
турния дом останаха въодушевени от програмата 
и от голямото майсторство на членовете на фол
клорния състав.

Организатор на гостуването на кюстендилския 
беше босилеградският Център за култура.^ 

Предишната вечер членовете на "Пауталия* с 
богатата си програма се представиха в Сурдулица.

В.Б.

състав
ни

Д. Димитров

съвсем

15 ЮНИ 2001 г.



СЕМЕЙСТВО, ОТДАДЕНО НА ДУХОВНОСТТАБЕЛЕЖКА

НОВ РЕДАКТОР - СТАР 

ЦЕНЗОР
ДА НАМЕРИМ ДОБРОТО В 

СЕБЕ СИ И ДА ГО УМНОЖИМ...Нов век, нов милениум, нов брой на сп. МОСТ, 
отговорен радактор, нови обществено-политически 
(политически плурализъм, парламентарна 
махнат- вербален деликт, край на комунистическата дик
татура...). Всичко ново - картина за умиление! Но, както каз
ват нашенците, - Пременил се Илия, а ка погледал, 
тия”! Така

нов главен и
Нима има нещо по-хубаво и 

благородно от това, когато в ед
но семейство, каквото е семей
ството Борисови от София, по
настоящем живеещи в град Ям
бол, всичко е подчинено на духо
вните ценности, на онова, което 
прави по-пълноценен живота не 
само на тях, но и на многоброй-

ов, по произход е от Димитров- мага талантливи деца, да по- 
градското село Вълковия и веч- пуляризира достиженията им 
но носи в сърцето си срещата с във всички сфери на изкуството, 
дядо си на първия югославско- науката и техниката, да ги въз- 
български граничен събор при Питава в дух на уважение и прек- 
Горни Криводол през далечната лонение пред традициите и съ- 
1956 година, когато, както сами- твореното от предците, да ги 
ят изтъква ”за първи път видях учи да знаят своя корен, дух и 
истински българи - с потури и език, да бъдат преди всичко ЧО- 
калпаци, със засукани мустаци; 
огромни мъжища, които с едно 
странно движение, като че прео- 
доляли гравитацията, скачаха 
върху дорестите си коне, изпра
вяха ги на задните крака и в миг 
препускаха в галоп”. Той се за
нимава с публицистика и худож- 
ствена фотография. Един е от 
инициаторите за учредяването 
на фондацията "СЪЛЗИЦА ЗА 
ВАС”, на проекта "ПЪТЕКИ- 
КЪМ ДУШАТА НА БЪЛГА
РИЯ” и много други културни 
мероприятия.

Най-малката им дъщеря Съ- 
лзица БОРИСОВА вече е млада 
художничка със световна проя
ва. Още като седемгодишна, тя 
направила рисунка в книжката 
"ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТА- 
ТА”, която се появява през 1993 
година. Майка й, поетесата Тоня 
Борисова написва чудесните

условия
демокрация, пре

ла к си
нашия МОСТ (троен, юбилеен брой: 163- 

164-165). Новият редактор Денко РАНГЕЛОВ (възприемайки 
практиката на своите предходници Миле Присойски, Борис 
Костадинов и други) сп позволи в първия брой на списанието, 
където той е ’ главен и отговорен”, да "реже” части от даден 
текст, считайки, предполагам, че те са "неблагонадеждни" 
по сръбски казано "неподобни”. Става дума за мой текст - 
документален разказ "Мозайка 1946” - където една съставка е 

"предателя Дража Михайлович” (стр. 152-153). 
Дава се мнение на български вестник от 1946 година за "пре
дателя , както и откъс от всеславянско списание (на руски) за 
"военния преступник Дража Мнхайловичь". За 
историческа .ирония, присъстваща и в другите 
Коледаната вечеринка през 1946 година, за СлавчоТрънски, за 
селата наши многолюдни ... - аз бях прибавил само на всички 
известна информация от миналата година (когато текстът е 

и изпратен до Редакцията - през м. август!), че внукът на 
Михайлович Дража и кмет на белградската столична община 
Войислав МИХАЙЛОВИЧ

стана с

или

посветена на

да се получи 
съставки за

писан

е кандидат за югославски през
идент на предстоящите избори... Именно тази част ”реже” 
господин Рангелов. Тя е, според новия цензор, неблаго
надеждна и той я отхвърля по стар соц-реалистически начин. 
Просто не е за вярване, но това е факт, за който Редакторът

Сълзица Борисова

ните им ценители.
Многостранната дейност на 

семейството Борисови е насоче
на към създаване на условия за 
духовното извисяване на подра
стващото поколение, за споде
ляне и предоставяне на радостта

ме осведомява два-три дена преди тържествената промоция на 
списанието в Белград и София! Това е цинизъм! Това е позор 
и за МОСТ, и за всички сътрудници, и за нашата държава, 
която официално отхвърли цензурата като средство за кул
турно или политическо въздействие.

Как да вярвам и в другите текстове в неговото списание: 
дали те са оригинални или са преправени от Редактора? Нима 
това може да бъде юбилейна честитка за един стар сътрудник 
и за един от учредителите именно на Мост през 1965 година? 
Подписаният дори беше "отговорен редактор” на списанието 
до "чешките събития” през 1968 година! Писателите, конто 
липсват в този брой, дали не са изпратили свои творби или са 
"отхвърлени” от новия Редактор? Раждат се много деликатни 
въпроси, но да ги оставим за друг случай... когато ще може да 
се направи истински преглед на изминатия период на МОСТ и 
на нашата българомалцинствена литература през'втората 
половина на изминалия век. Без патетика, без олекуни и без 
цензори!

ВЕЦИ”.
В съдействие с нашето дет

ско списание и фондация "Бъде
ще за Белгария” е подета ини-' 
циатива за ново издание на кни
жката "ПРИКАЗКА ЗА ДОБ- 
РОТАТА”, както и за гостуване 
на Сълзица и нейните родители 
в Димитровград и Босилеград. 
Сълзица иска да се запознае с 
децата от Босилеградско и 
Димитровградско. Понеже е 
дълбоко свързана с този край и 
принадлежи на големия и славен 
Златков род от село Вълковия.

Съпругата на Александър, 
Тоня Борисова е родственица на 
великия български писател и ис-

Марин МЛАДЕНОВ, писател

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО 
СДРУЖЕНИЕ НА ХУДОЖИЦИТЕ-ЛЮБИТЕЛИ Илюстрация на С. Борисова като картичка на ЮНЕСКО горик, един от апостолите на ап

рилското въстание
от поезията, музиката, изобраз- стихове, а Сълзица прави рис- Стоянов. Родена е в София. До- 
ителното изкуство, танците... унките, с което искат да помог- сега е публикувала повече от че- 
Заредени с доброто в себе си, те нат на осакатените и страдащи ТИриСТОтин стихотворения. Ав- 
щедро го раздават на всички, ко- деца във войната в Босна и Хер- ТОр е на стихосбирките "Царе- 

обичат духовните ценности, цеговина през 1993 година. Кни- ВГрад Търнов - Всеславният” и 
Бащата Александър Борис- жката вече е доживяла три из- ”)кива памет”. Има няколко

дания, стигнала е до

Захари

ПРЕДСТОЯТ ИЗЛОЖБИ В 

АЛЕКСИНАЦ И 

РЕСАВИЦА ИТО

книги, подготвени за печат. До- 
; хиляди деца по света, сега ги е представила като ”жи- 

ТОНЯ БорИСОВа . носейки посланието вв книги” в повече от сто и осем-

! Спомен ш огнище ]
_ : ца стана най-младата 1шше поетесата и критична

■ Порутен зид. Запуснат двор. Буннще. '. художничка в света, дим11ХрИна Бояджиева за поез-
: /1 някого, тук къщата Г,или. : иарпсувал0 картинна ИЯТа на Тоня Борисова:
; Нид свиден сиомен за огнище . ; Кннга. Сълзица има _ Тоня Борисова проявява ви-
. мълчи безсмъртната три I. . вечс 15 самостоятел-
; Потънат) е а бурен всичко . ци излож5и (акварел1 ггажвг | * а»+г> ■ ь™-
: търчат наоколо щастливи. : Рия и в Германия, Пр
: Съседкски брадви тешали е в двора - : ез 1998 година тя пре-
: ръжда не хншцаш старите омраза! ■ дставя България на
; Пожалила едничък орехи, • Световния детски те-
• че кладенеца в сипката са Пази.
: духът на /а,щата живее в него,
\ аТюГшншне са търпеливо чака - :
; да се завърнат за Последни
• "и дълги да мълчиш разплакани...

.
Сдружението на димитровградските самодейни 

прави изложба в град Алексинац в края на този месец, научихме от 
организацията Видойко Петров. Според изявлението 

ще открият изложба и в град

живописци ще
:
I :

секретаря на
на Петров, самодейците през юли
Ресаница, Експозицията ще се проведе в рамките^ тртдин^-

”Ресавско културноната манифестация 
градските художници-любители ще чест с изложбата си даимат

°Х™ГГсамоТО функциониране „а Сдружението, то 
напоследъка; сблъска с един проблем: ловенето от членовете на 
организацията досега не са си платили членския внос. кой™ „п 
годишно ниво възлиза на 600 динара. Ето какво във връзка ,ози 
проблем казва Петров:

-Члснскияз' внос може да се

соко творческо самосъзнание и 
ни припомня онова, което е 
почти забравено, затрупано от 
пластовете на времето. Тя ни го 
предава не само като спомен- 
преживяване, а и като дълг. И 
както казва авторката, нашият 

| атрален фестивал в живот е един Миг в сравнение с 
: град Линген, Герман-
■ ия, чиито рисунки
■ предизвикали всеоб- 
I що възхищение.

• .. : Учредената неот-‘ На мъртвите родови къщи в с. Медвен, . > ^
Котленския Балкан и в с. Вълковия, • ДВВНа В България фо- 

Царибродско • ндация "СЪЛЗИЦА 
с огромна болка! : Зд ВдС” „ш за цел

: "да издирва и подпо-

млати на 2 вноски. Първата всноска 
най-късно до края на този месец, 

само 10 от тях досега са из- 
съжаление, ще бъдем прину- 

Гюли т.г. не платят

е 300 динара и може да се плати 
Ог общо 24 члена на Сдружението 
пълнили това задължение. Ние, за

членове, които до

открихме изложби в няколко град. Р кот.0 получихме
бяха ни нужни финансови средства, а средствата, Няколко
от ОС не бяха достатъчни да покрият 
члена на Сдружението бяха принудени да вадяз три о 
джоб, за да биха могли да се финансират Дейностите на орган 
зацията. Това занапред не можем да си позво

историята, а този миг е искри
цата, един "глас от безкрая . И 
ако
."река отприщена, дълбоко 

Доброто и Злото" 
"поле, разнежено от слънцето", 

"издържат крилете й".

дени да изключим онези 
поне

гласът на Тоня Борисова е
пов-: илилякла

:

I нека да

Д. Рангелов
Б. Д.

СЩР
15 ЮНИ 2001 Г.



Кюстендил е четвъртият български гр- (4,90), мн. добър (4,70) и добър (4,11). в по- бележка е прибавено, че му с издадено сви- сведеуия нямц. Успехът му за 1-ви и Ш-ти 
ад. след Враца, Казанлък и Шумен, в който следния списък е отбелязано, че му е из- детелство за свършен курс, което липсва курс е - мн. добър (4,80) и добър (4,41). учи 
времето и Обстоятелствата налагат създава- дадено'свидетелство за свършен курс. Обаь сред документите на фонда. Също и свиде- на братови разноски, не плаща училищна 
нето на.световно педагогическо училище, че такова, както и за учителска правоспо- телство за учителска правоспособност.
Всъщност то е продължител на Врачанско- собност не е открито. 10. Никола Костов (Иванов) - роден на 6 № 4/29 юни 1898 г., а успехът вписан в него
то. В него през периода 1885-1911 г. няколко 5. Младен (илн Миладин) Цветков (Вс- декември 1876 иЛи 1,877 г.вс. Славиня, Цари- - мн. добър (4,51).
хиляди млади хора от Княжество (Царство) лнчков) - роден на 24 декември 1874 г. в с. бродска околия. Баща Коста Иванов и май- 16. Дончо Димитров (Ангелов) - роден 
България. Македония, Одринско и другаде Власи, Царибродско. Баща Цветко Велич- ка Мария Иванова, замеделцй в същото се- на 5 януари 1877 г. в с. Комщица, Цариброд, 
получават среДнО педагогическо образова^ ков - земеделец, майка Ранча. Основно об- ло. В гр. Цариброд учи до П1-ти клас и през ска околия. Баща Димитър и майка Ана 
ние и поемат нелекия, но благороден път на разованне получава в Цариброд. Постъпва 1894/1895 учебна г. е 1-ви курс в Кюстендил, Ангелови - земеделци в гр. Берковица (ве- 
учителя. Придобитите свидетелства за свъ- в 1-ви педагогически курс през 1893/1894 но Главният списък не е запазен и затова не роятно там се заселват). В главните списъци 
ршен курс дават право на притежателите им учебна година. Учи На държавни разноски, може да се разбере успехът. За втората и има сведения само за Ш-ти и 1У-ти курс през 
да учителствуват в първоначалните, а, след не плаща училищна такса. Първата година третата година той е - добър (4,09) и добър 1898/1899 и 1899/1900. учебни години, през 
полагане на държавен изпит и получаване успехът му е мн. добър (5,20), а втората - мн. (3,51). Отпусната му е половин стипендия и които успехът му е - добър (3,81) и добър 
свидетелство за учителска правоспособност добър (4,70). На третата година поради неи- не плаща училищна такса. Получава свиде- (3,80). Издържа се от родителите, не плаща 
и в основните български училища. звестни причини е изключен и продължава телство за свършен курс №35/13 септември училищна такса. В издаденото свидетелство

Въпреки важната роля на Кюстендилс- образованието си в гр. Силистра. Изпитите 1900 г. с успех добър (3,71). №4/23 юни 1900 г. е записан успех удовлетв-
кото държавно, педагогическо, трикласно и за свършен курс полага пак в Кюстендил и 11. Михаил Иванов (Манчов) - роден на орителен (3.00). От същия документ науча-
образцово училище (това според докумен- в издаденото свидетелство №39 - 13 септем- 22 или 25 декември 1878 г. в гр. Цариброд, ваме, че зрелостникът завършва 1-ви и Н-ри 

- е най-точното и пълно наименование) ври 1900 г. е отбелязан успех - добър (4,10). Баща Иван Манчов - дюлгерин, майка Яца курс в Кюстендил, но не е.посочено през кои 
следосвобожденския образователен про

цес, тб все още няма написана история. До
сегашните публикации засягат само фраг
менти от неговата дейност. Може би тя като 
общочовешка значимост и достояние ще 
стане

такса. Свидетелството за свършен курс е с

тите
в 6. Георги Понппколоп (Попйоцсп или Иванова. Свършва основно образование в години и къде учи до Ш-ти клас.

17. Георги Костов (Иванов) - роден на 17 
Щ март 1891 г. в с. Славиня,Царибродска ок- 
Рй олия. Баща Което Иванов и майка Мария 
5| Костова (Лукова), земеделци в родното се- 
Щ ло. Има данни за И-ри, Ш-ти и 1У-ти курс в 

Ж Кюстендилското училище, в което завър
жа шва и 1-ви курс. Къде получава основно об-

пдод на бт^деще време. И в този сми
съл следващите редове целят да добавят 
още един щрих в богатата му народнопо- 
лезна деятелност. Става дума за обучението 
на младежи от Царибродско в него . Точния 
им брой и имена едвам ли някога ще се уз
наят по простата причина, че не са запазени 
всички главни списъци (главни класни кни
ги) и- свидетелства за свършен курс и за 
учителска правоспособност. Ще отбележим

I разование запазените документи не сочат. 
I През периода на обучение 1^06-1909 г. за 
I отбелязаните курсове показва успех - добър 

щу (3,61), (3,70) и (3,71). Издържа се от роди- 
телите, не плаща учлищна такса. Свидетел- 

|$| ствата за зрелост и за учителска правос- 
фй пособност не са о.ткрити сред запазените 

документи.
18. Петър Джуров (Яначков) - роден на 

[ 11 май 1893 г. в с. Славиня, Царибродска
Я околия. Баща Джуро Яначков и майка Ели- 
Щ савета Джурова, земеделци в селото си. Ос- 
^ новно образование завършва в Цариброд- 
|й ската третокласна прогимназия. Записва I- 
Н ви курс в Кюстендил през учебната 
Лп 1908/1909 г. Четиригодишното обучение 
^ приключва в 1912 г. По курсове от 1-ви до 

1У-ти показва следния успех; добър (3,60), 
удовлетворителен (3,40). (3,41) и (3,21). За 
евентуално издадените свидетелства няма

имената, които имаме на ръка, т.е. на тези 
запазени в посочените документи, съхране
ни.в Държавен архив Кюстендил , по реда на 
постъпване в училището. Към всяко име 
добавяме дата, месец и година на раждане, 
родно място, родители и други подробности. 
Получава се следната картина:

1. Рангел Димитров (Монев) - роден на 
6 септември 1874 г. в гр. Цариброд. Баща 
Димитър Монев - орач (земеделец), майка 
Руса Игова. Основно образование завърш
ва в родния град. Първи курс записва през 
учебната 1891/1892 г. Показва успех - добър 
(4,31). Следващите две години е Н-ри и Ш-ти

Учители и ученици от Педагогическото училище през 1880 година

документални следи.
курс при успех съответно - мн. добър (4,60) Попстанков) в роден на 25 октомври или родния град. Името му фигурира в списъ- 19. Петър Димитров. Включваме и него, 
и мн. добър (4,70). Учи на държавни раз- декември 1873 г. в с. Болев дол, Цариброд- ците за П-ри и Ш-ти курс през 1895/1896 и макар че завършва Държавното духовно 
носки и не плаща училищна такса. ска. околия. Баща Никола Попйоцев Поп- 1896/1897 учебни години с успех - добър училище в гр. Самоков, но се явява на дър-

Голяма е . вероятността Рангел Димит- станков - свещеник, майка Бояна. Името му (3,51) и удовлетворителен (3,30). Издържа жавен изпит в Кстендил. Роден е на 26 юни 
ров и Ангел Д. Нишавски да са едно и също 1875 г. в с. Драгоил, Царибродска околияфигурира в главните списъци за Н-ри и Ш-ти се от родителите, не плаща училищна такса, 
лице. Разлика има в първата буква на.соб- курс през 1894/1895 и 1895/1896 учебни г. при В свидетелството за свършен курс №36/13 Въз основа на показания успех по писмения 
ственото име, бащиното и фамилното име. успех мн. добър (5,02) и добър (4,21). Из- септември 1900 г. за родно място е записано устния и практически изпити - добър по 
на бащата, който в свидетелството за свър
шен курс е посочен като Димитър Йонев.

лучава свидетелство за учителска правос 
пособност № 19/31 май 1896 г.

Всички изброени курсисти на съответ

държа се с държавни средства. В графа За- с. Славиня, а успеха е добър (3,51). - 
бележка за Ш-ти курс е отбелязано, че по- 12. Анто (Антон) Гогов (Мадов) - роден 

Другите данни се съвпадат. Свидетелството лучава свидетелство за свършен курс. Но на 20 или 25 декември 1879 г. в с. Славиня, 
е с № 6/29 юни 1895 г., а вписания в него ното място посочват източноправославно 

вероизповедание и народност "българин”.
то, както и за учителска правоспособност не Царибродска околия. Баща Гога Мадов и 
са открити. майка Бояна Гогова. След завършване на

7. Тодор Златанов (Петров) - роден в гр. Ш-ти клас в гр. Цариброд постъпва в 1-ви Бащините и фамилните имена окончават на
”ов” и, ”ев”. Фамилните имена не .са визи

успех е мн. добър (4,50). След едногодишно 
у.чителствуване в с. Славиня се явява на дър
жавен изпит с оценки на писмен и устен - Цариброд. В списъците са посочени три раз- курс в Кюстендил през 1895/1896 учебна 
добър, а на практически - удовлетворителен,
вписани в свидетелството за учителска пра- руари и 25 март 1876 г. Баща Златан Петров и Ш-ти курс. Доследователено показва ус-
воспособност №26/31 май 1896 г. . земеделец, майка Петрия Златанова, пех - удовлетворителен (3,21), добър (3,70) щиуе им и ги поставяме в средни, скоби.

2. Георги Алексов (Иванов) - роден на 15 Трети клас завършва в родния си град и още и добър (3,81). След приключване на обуче- Правят впечатление и още някои подро 
април или 9 декември 1875 г. в гр. Цариброд, същата 1893/1894 учебна година записва 1-ви нието получава свидетелство за свършен бности. Броят на царибродчани, обучаваш 
Баща Алекси Иванов - бакалин, майка Ана- >КурС в Кюстендил. Учи на разноски на ро- курс №3/29 юни 1898 г. с успех удовлетво- в Кюстендил не е голям. Сравнена с тях

, стасия Алексова. Завършва Ш-ти клас в Ца- дителите, отначало не плаща, а после плаща рителен (3,40). По време на обучението се бройката на босилеградчани за същия пе 
рибродското държавно трикласно училище училищна такса. По учебни години показва издържа от родителите, не плаща училищна РИ°Д е 108. Покрай документалната необез 

1892/1893 учебна г. е 1-ви успех . добър (4,21), удовлетворителен такса: печеност, която е валидна и за другите райо
курс в Кюстендил, която завършва с успех - (3,21) и удовлетворителен (3,10). В третия 13. Ташко Костов (Мадов) - роден в с. ни, причината трябва да дирим и във вероят
добър (4,10). Следващата година в налични- списък е добавено "недопуснат”, но до как- Славиня, Царибродска околия, на 18 април ността младежи от Царибродско да са обу 
те списъци името му не фигурира. 1894/1895 во не се уточнява. Други сведения няма. или 15 август 1879 г. Баща Коста Мадов и чавани и в други училища на страната. Ина 
учебна г. е Ш-ти курс и показва успех-добър 8. Никола Киров (Станчов) - роден на 25 майка Мара Костова, земеделци. Основно че царибродската общност не би могла да 
(4,30). Една учебна година учителствува в с. или 27 март 1876 г. в с. Ропот, Царибродска образование получава в гр. Цариброд. В на- участва пълноценно в положителната сле 
Желюша, Царибродска околия и през май околия. Баща Киро Станчов - дърводелец и чалото на 1895/1896 учебна година е 1-ви досвобожденека тенденция на образовате 
1896 г. на писмения, устния и практически дюлгерин в гр. Златица. Значи семейството курс в Кюстендил. През тригодишното обу- лен прогрес.
изпит показва добър успех, отразен в свиде- се изселва и живее там. Майка Станиша чение има успех добър (3,51), удовлетво- След 1895 г. курсът на обучение и в Кю 

учителска правоспособност № Георгиева. Основно образование завършва рителен (3,41) и добър (3,60). Учи на’ро- стендилското училище става четири години 
в гр. Пирдоп. Учебната 1893/1894 г. е дителски разноски, не плаща училищна так- Затова срещу 4част от имената фигурира и

3. Илия Гълъбов (Попангелов) - роден първокурсник в Кюстендил. Издържа се от са. Издадено му е свидетелство за свършен 1У-ти курс. &•
на 5 юли 1874 г. в с. Габер, Царибродско родителите, не плаща училищна такса. Сле- курс №8/29 юни 1898 г. с успех добър (3,50). По месторождение 19-те курсисти се ра-
(така е записано). Баща Гълъб Попангелов дващата година е във П-ри курс. Двете го- 14. Делчо Васов (Манчов) - роден на 14 , зпределят така: с. Славиня - 7; гр. Цариброд 
- земеделец, а името на майката липсва. Ос- дИни на обучение, за които намираме данни октомври 1878 г. в с. Славиня, Царибродска " 3 и селата - Болев дол, Власи,.Габер, Град- 
новно образование получава в гр. Цари- приключва с успех - добър (3,80) и удовле- околия. Баща Васа (Васе) Манчов, майка ина. Долни Криводол, Драгоил, Комщица и 
брод. Записва се в 1-ви курс на учебната творителен (3,40). На втория списък в За- Дуда, земеделци в същото село. Издържа се Ропот по - 1. За един курсист родното място 
1892/1893 г. Учй на свои разноски. Не плаща бележка е отбелязано, че получава свидете- от родителите, не плаща училйщна такса. В е спорно, тъй като документите сочат две 
училищна такса,. В графа Забелжка на спи- Лство от втори ред. Повече името му не се гр. Цариброд завършва Ш-ти клас и от на- селища - гр. Цариброд И'с: Славиня. 
съка е посочено, ч^ доброволно напуска споменава! чалото на .1895/1896 учебна година е 1-ви Главното занимание на родителите на
училището на 20 януари 1893 г. Повече име- 9. Найден Киров (Раичов) - роден на 8 курс в Кюстендил с успех добър (3,51). В учащите се в 13 от случаите е замеделие, 
то му не се споменава.' януари 1880 г. в с. Градине (Градина), Ца- главния списък за следващата година е от- дърводелство и дюлгерство - 2; бакалия - 1.

4. Георги Джуров (Яначков) - роден на рибродска околия. Баща Киро Ранчов - зе- белязано, че напуска училището. свещеник - 1; починали родители - 1; не-
20 юли 1876 г. в с. Славиня, Царибродско. меделец, майка Гюргия Кирова. Основно 15. Константин (Костадин) Гогов (Ма- посочено занятието - 1.
Баща Джуро Яначков - земеделец, майка - образование получава в гр. Цариброд. У че- дов) - роден на 8 ноември 1878 г. в с. Долни •
Света Яначкова. Основно образование за- бната 1893/1894 г. записва 1-ви курс в Кю- Криводол, Царибродска околия. Баща Гога близителна картина на царибродското уча

стие в културно-просветното му възражда-

лични дати на раждане .- 15 януари, 25 фев- година. Следващите години завършва П-ри рани изрично в списъците и другите доку
менти. За такива приемаме бащините на ба-

и в началото на

телството за 
30/31 май 1896 г.

Изнесените факти показват само при-

в околийския център и записва 1-ви стендил. Дървата и втората година се из- Мадов и майка Цвета Гогова - починали
държа с полустипендия, а последната - от Настойник Герасим Георгиев от същото се 

дина. Издържа се с половин стипендия, не родителите. По години успеха’ му е - мн. ло. В гр. Цариброд завършва основно обра 
плаща училищна такса. Показаният успех добър (5,10), мн. добър (4,70) и добър (4,10). зование и в началото на 1895/1896 учебн 
през трите години на обучение е - мн. добър в списъка за третата година в графа За- година е 1-ви курс в Кюстендил. За П-ри курс

вършва
курс в Кюстендил за Г393/1894 учебна го- не и отваряне към света.

Тодор ДИМИТРОВ

ШшШ15 юни 2001 г.



ВЕСНА НИКОЛОВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (4)

ГОИНДОЛСКОТО КАЛЕ (2) ПЪРВОТО КАФЕ
Сондата II с размери 7 х 3 м 

беше сложена в южната част на 
Горния град, близо до естестве-

Подвижните 
от тази сонда почти със си-

Село Бранковци се намира в южната част на Босилеград- 
община, на границата с България и е отдалечено около 

16 километра от центъра на общината. То се граничи със 
селата Бресница, Зли дол, Рикачево и Рибарци. Съставено е 
от 11 махали, шест (Мъртва орница, Бумбар, Козарник, 
Петрова махала, Ступиче и Често борйе) от които са объ
рнати към север и са богати с изворчета, потоци, букови и 
дъбови гори и пет присойни махали: Скопище, Селище, Ша- 
нгово, Рупи и Балинци, изложени на слънцето, без доста
тъчно извори и с по-малко грри, главно дъбови.

Селската мера обхваща 1435 хектара, 283 от които са ниви, 26 ха 
ливади, 746 гори, 330 пасища, 54 необработваеми площи, 20 ха 
овощни градини и почти незначителна площ със зеленчукови град
ини. И то е захванато от всеизвестното заболяване - миграцията, 
така че през последното преброяване от преди десет години тук е 
имало само 52 домакинства с общо 143 души.За разлика от моето 
време, когато през 1949 година имах 34 ученика през миналата бяха 
само трима. Учителка беше Анка Стоянова, която ежедневно пъ
тува от Босилеград и назад.

находки
ска

гурност могат да се дати- 
ната отвесна скала, а след това я рат към IV век. 
мръднахме малко на югозапад. Разкопките през 1985 
Получи се следната стратигра- година откриха общо осем 
фия на втората сонда: пласт от 
чакъл и пласт "А”.

% ЙШстени,различни по степен
на запазеност, строителна

- иласшъш ош чакъл е със- техника и ориентировка.
Крепостната стенататавен от* пръст, смесени с маз- 1илка от вар и фрагменти от тух- 

7ти и керемиди;
- пластът ”А”

се намира в югозападната 
част на Горния град и е

■, •е съставен от проучена от към вътреш- Ц 
червеникаво-кафява пръст със ната й, западната страна. || 
следи от сажди и пепел. По посо- Дължината на разкритата §■ 
ка северозапад-югоизток се на- стена е 13,5 м, широчината 
мира втора стена, зидана на сухо 0,65 м, а височината й е 
с широчина 68 и запазена висо- .0,50 м. Зидана е от едро- 
чина 40 см: От тази стена към зърнест чукан 
отвесните скали има още една, дребни фрагменти от тухли и 
подобна на първата, с която свързан с глинеста пръст. На от
прави обекта 2 (виж схемата от делни места се явяват по-големи 
миналия брой), който в по-го-

Весна Николова

Стената IV е перпендикуля
рна на третата стена с дължина 
3,51 и широчина 0,65 м, а от из
точната й страна беше намерен 
обектът 3, в който се откриха 
фрагменти от керамични съдо
ве, както и един желязен оков.

Стената 1У-а се опира о сте
ната IV откъм западйата й ст-

камък, смесен с

КАПИТАН АРСИЧ
В центъра на селото е училището, черквата, обществената сел

ска сграда, в която през, 1949 година се намираше Местния народен 
съвет и смесения магазин. През центъра минава Злидолска река, 
която се влива в Бранковска. На левия бряг на Злидолска река се 
намираше къщата на Арсо Арсич, роден в Брус и като граничен 
капитан тук се оженил с дъщерята на тогавашния учител Стоян 
Бранковски. Арсо живееше като пенсионер в собствена къща, 
обкръжена с хубави овощни градини, амбар, воденица и други 
помощни постройки. Къщата му беше почти градски обзаведена. 
Много, обичах да говоря с този образован човек с богат жизнен 
опит. От него узнах, че бил боец на Солунския фронт, капитан в 
граничните войски, кмет и какво ли още не, но много честен човек. 
Синът му Стоян по това време беше в казармата, а омъжената му 
дъщеря живееше със семейството си в Бранковци, но в отделна 
къща. _____________________________ '

буци мазилка от вар и едрозър
нест пешчаник. Сред подвижните 

Между подвижните находки находки са характерни фрагмен-
лямата си част не е запазен.

заслужават внимание останките тите от сиво печена керамика, 
от тухли и керемиди, една брон
зова фибула със свит крак, ос- ествената скала в югоизточната 
танки от стъклени съдове и една 
бронзова монета.

Саждите и пепелта, както и

Стената II лежи върху ест- рана, еднаква е по дължина, но 
двойно по-широка - 1,38 м , до- 
като запазената й височина ечаст на Горния град. Дължината

разкритата стена е 1,75 м, 1 до м. От западната страна на 
широчината 0,65 и височината
на

тази стена се намира прошире- 
ние от 10 см, което, показва, че 
става дума за прелез, т. е. за по- 

на стената се намира обектът 2, рТа с крепостната стена. Сред 
където между другото бяха на- подвижните находки тук беше

разхвърлените други подвижни 0,40 м. Тя е иззидана от по-едри 
находки сочат, че този, най-ве- камъни с вар. От южната страна 
роятно жилищен обект е пост
радал от пожар.

намерено едно желязно острие и 
биконусен пръстен от керамика.

Стената V се намира от запад 
на портата с дължина 0,70, ши
рочина 1,39 и височина 1,30 м.

Стената У-а се опира на за
падния ръб на портата и с нея 
портата е била стеснена, т.е. ча
стично зазидана. Дължината на 
стената е 0,86, широчината -1,40 
и височината -1,30 м. Тя е иззи
дана от дялан камък с вар.

Крепостната стена VI се на
мира в югозападната част на 
Горния град към отвестната 
скала. Тя е разположена по по- 

. соката север-юг и със запазена 
■ \ дължина-3,75, широчина 0,65 и

- '■-}[ “ фЦ височина между 0,30 и 0,50 м.
Иззидана е от едър чукан камък 
с блато. Стените V и VI най-ве
роятно са зидани по едно и също 
време и конструктивно са свър-

По това време вместо мост през Злидолска река, 
разсичаща центъра на село Бранковци на две части, 
бяха сложени греди. След силен дъжд един ден реката 
беше подивяла и отнесла гредите. Тогава дойдоха 
няколко родители с коне и прекараха всички деца, 
които трябваше да минат ца отсрещния бряг.

Сегашният стабилен мост е построен 20 години след 
учителствуването ми в Бранковци.

М

Най-близки съседи до училището бяха шивачът Милан Ан- 
Стоил Велинов, добър земеделец, скотовъд и казанджия. 

По време на моето учителстване в Бранковци се строеше сел- 
Кооперативен дом. Строеше се с доброволен труд на 

ннте жители, а главен майстор беше Таке от Милевци (за съ- 
забравих фамилното му име).Почти всяка вечер той идт 

ваше при мен в училището, за да прочете по някой вестник,
стигаха с чувствително закъснение. Той беше добър майстор, 

човек. Всички врати и прозорци за Кооп-

гелов и
мест-ския

жаление
конто

при
хитър и предприемчив 
еративния дом направи дърводелецът Миле Митрев от Бранк
овци.

През пролетта 1949 година се провеждаше голама агитация за 
организиране на младежите за доброволни трудови бригади. За 
целта много често организирахме младежки конференции, на кои
то аз бях натоварен да пояснявам значението на младежките тру
дови акции за изграждането на страната, както и за възможнос- 

през свободното време младежите да посещават някои от 
курсовете, които се организираха на акциите, за да получат опре
делени квалификации за шофьори, електромонтьори, радиотеле
графисти, строители, готвачи...

След приключване на часовете често ходех в Местния народен 
съвет, където се срещнах с хората, дошли да си свършат някоя 
работа, да изчакат почтара. И тук убеждавах родителите да поз
волят на децата си да отидат на младежка трудова акция.

■!

зами помежду си.
Крепостната стена VII се 

ира о стената V от западната ча
ст на портата и е разположена 

към север. Разкри-

оп-

тите
Гребен от кост и желязна апликация по посока 

тата й дължина е 5,69 м, а широ
чина 0,73 м.Сондата III с размери 3 х 10 м мерени останки от керамични 

беше сложена в източната част съдове, а бе намерен и един йо
на Горния град, за да се проследи голям съд с елементи, кои го 
източната стена. Констатирано

По време на разкопките в два 
контролни окопа бяха разкрити 
вътрешният и външният ръб на 

стени в Горнияпозволяват реконструкция.
Стената III е иерпендикуля- 

стена I но посока изток-
крепостните 
град. Крепостните стени са иззи
дани от по-едър задялан камък, 
внимателно слаган от едната и 
от другата страна, а средат 
изпълнена с пръст и по-дребни

беше, че в тази част крепостната 
стена е прекъсната изкуствено, 
докато в строежа 
ват две

УЧИЛИЩЕ ОТ ТУРСКО ВРЕМЕрна на
запад, с дължина 5,91 м, широ- 

0,66 и височина 0,75 м. Из
зидана е от едър камък с вар и 
едрозърнест пясък. По време на 

стената беше на-

й се забеляз- По настояване на най-добрата си ученичка Душанка Владими- 
IV клас един майски ден посетих нейните родители. Бащафази. В първата фаза 

стена е имала ши-
чина а е

рова от
п Владимир беше. бистър човек и настояваше дъщерите му Душа
нка и Любица да се учат добре. От разговор с него узнах, че 
работил като прислужник, а след това и като писар в общините 
Бранковци, Бистър и Брестнйца. В неговата къща изпих първото 
си кафе в Бранковци. От Владимир разбрах, че в Бранковци имало 
училище още през турско време. Най-известен учител в селото бил 
Стоян Станоев, а най-видния учен бранковчанин беше Евтим Мн- 
тов, пенсионирал се като директор на гимназията в Босилеград.

В началото на месец май на контрол в Бранковци пристигна 
училищния надзирател Кирил Такев. С него дойдоха 
Станко Мирчев от Рикачево и Райчо Иванов от Рибарци. Такев 
беше доволен от работата ми и знанията на децата и тогава 
лучих първата положителна оценка като учител.

крепостната 
рочина 1 м, докато във втората, 
към нея е добавена още една с 

широчина, така. че край
на източната

камъни. Камъните са свързани с 
вар и едрозърнест пясък. Ширен 
чината й е 1,40 м, а от външната 
й страна е дозидана още една 

правена малко по-невни- 
мателно, с широчина 0,92 м. Ча- 
етично беше разкрита и крепо-

разколките в 
мерена
ламарина с кръстчета, направел

апликация от желязна
такава
ната широчина 
крепостна стена е била 2 м. Това 
е най-широката разкрита крепо- 

стена, което може^да 
лкува като нейно засилване, но- 

намирала в най-лесно 
достъпната част на крепостта.

находки

ни с просичане.
На разстояние от 1,15 м от мя

стото, където се свързват сгена- 
'гя III и стената IV, започва не-та III И стсн< ’ . стната стена на Долния град с
сГ^щТфрТгмГги от тухГи: дължина 5 м и широчина 1,40 м, 
смесени ч ] който се отклонява на север и
Установи се, че сгава дума за за 
зидан прелез с широчина 1,90 м, 
който е съществувал между обе
кт 2 и някой друг по на юг от 
него.

стена,

се тъ-стна

колегите мииеже се е
има едно прекъсване, за което 
се предполага, че е било порта.

Сред подвижните 
преобладават остатъци от кера- 
мичсски съдове, фрагмент от 

ал-

ПО-

- Следва -
- Продължава -бронзова гривна и различни 

ати.

15 юни 2001 г.
’ с.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (17) •<* ■

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД;*** : \ 4 у*
Предишношо сьдърщание: "Господин Асахара, несъмнено, Вие сте експерт по гномология” - константираха шефовете. - ”След Вашето осведомяване изгубихме 
основание да се маем по Власина, щом хибридизацията между хора и гноми е безнадеждна. Остава да ревидирамс "Проекта но преустройство на хуманния геном *, да се 
опаковаме и хванем кои накъде! ”Чинада прозря, че е принизен и че насреща му се е изправил не Асахара-помощник, а Асахара-съперник. Същевременно той прие 
известие, че Миоко подменя пробите за Папаниколау. "Защо ли?” - недоумяваше. Над Миоко, Онод и Кънга се надвисва опасност и те се скриват в Асахарината колибка.

стеги убедили, че; "Проекта” ня-; гряват и възбуждат половите пък гном! В такъв случай и Вие, Онод е частичен гном. Майката 
КРАЙ НА ИДИЛИЯТА ма бъдеще. Единствено ги задъ- жлези и гаметите на гномите. В Господин Асахара, сте... гном!... на Миоко бе една японска гно-

ржа намерението по-обстойно резултат се получава продук-
да проверят строежа и физйоло- тивен хибрид, а не безплодна Плещите му бяха покрити
гпята на моята златиста кожа, химера... златиста дерма, а около таза се заченали зародиш от трето пок

оление, който, предполагам, ще

Асахара бавно свали ризата, мида, която не поиска да иапус- 
със не подземието... Ти и Миоко сте- Миоко, Пеперудко, защо 

премълча, че Асахара е твой 
баща? - Разполагате ли с доказател- очертаваха белези от обръчи, 

ства за ефикасността на това - Господин Асахара, Вие сте представлява архетии на ново
очите и дерматома...

- Неще имат това удоволст-
не знаех истината, Оноде, а вие, Оноде.тй ще ги изпревариш "хула-хоп" изобретение? 
Асахара ми наложи да немея, и преди тях ще се простиш от 
Раснала съм и строго възпи- Власина. Момчето ми, утре око и Ти! 
тавана на послушност в сиро- вемеР край Палянската черква - Вашата дъщеря, моята

Ти предстои секретно свиждане ко е гномида? Божичко! А аз 
с интересна особа. За Твое1 и до
брото на нашата кауза ще се от1

- До неотдавна и самичка
Като мен рожба между жена и хоминидно същество...

- Да, доказателствата сте Ми- гном, а Миоко е дете от второ Протоко(ко)лист: С. к.
поколение хибриди между Вас О В следващия брой:

Възгледите на Асахара 
върху съдбата на гномите 
и Битието

Мио- и... кого?
- Миоко е латентна гномида,

питалище, даже и сега не зная 
коя жена ме е родила. Впрот 
чем и Ти си минал подо,бен 
път... Хайде, да не се спреч- 
кваме, Оноде, трябва нещо 
много важно да Тй съобща...
Ти и аз наскоро, ще сдобием рчета. Отведнъж се превърнах в 
собствена рожба, ще станем дивеч всекиму на прицел. Все 
Татко И Маминка!... Наше бе- пак, потушавам личните усеща-

правиш на дълълг път в странни 
предели... ’

- Господин Асахара, разстро
ен съм, разкъсан, сякаш иа на

би, Оноде!
- Миоко?!...

ния и ви питам: изнесохте ли пр
ед аудиторията цялата истина за 

- Да!... И тази вест по нас-'' оплождането между 
тояване на Асахара не смеех 
да разгласявам, едно да не об
ременявам Теб, друго да не 
допре до Чинада. Той щеше 
тутакси да ме върне в Япония термни същества, което ще ре- 
и сложи под надзор до раж- ме, че при низки температури 
дане на малкото. Аз пък же- върху повръхността на Земята

гном и чо
век?

- Разбира се, не, скъперничих, 
та западните приятели да доведа 
в заблуда. А на Теб ще открия 
иситната... Гномите са пойкило-

лаех колкото е възможно по- те могат да се охладят и инак- 
тивират. Но, тук е телуриче-вече дни да прекараме заед- 

но. Но, отдеве неговите бул- ската енергия, която им спомага
да не ги завладее летаргичен 
сън. Обаче, за успешно оплож-

дози надушиха моята хитрост 
с ПапанйкОлау, доложиха му 
и той побесня... За щастие 
Асахара е предвиждал разви
тието на събитията и пови-

дане на жена-човек от гном е 
необходима допълнителна енер
гия. Нея гномите я обезпечават, 
като около таза носят би
метални обръчи. Тялото им се 
превръща в своеобразен соле- 
ноид. Биметалният и соленоид-

- Къде сте, бе ергени? Никъде ви няма, а момичетата ви викат и с нетърпение ви очакват. 
(Дивна, Невена, Миряна, Ленчето, Олгица, Милкица, Снежана,и Радка) 

Цариброд, 1953 година в Джаджиния сливник
кал Кънга да ме скътае из
вън посегателствата на Чи
нада, внезапно ни разставя...

- Миоко, Кьо-кьо-санче ният индукционен ток леко за-
(С.С.)

пъстричко, неразумно е да те 
пусна да заминеш самйчка, а 
гравидна. Тръгвам и аз сТеб,
С Господинчето В Твоята ут- Водоравно: 1. Българомохаме- 
роба И С Кънга. Вкупом ПО- данин. 6. Вид плодородно дърво. 9. 
безболезнено ще преодоля- Връх на Стара планина. 12. Най-

известният стадион в Бразилия. 14. 
Голям воден басейн. 15. Размек- 

рана, Оноде, обаче неосъще- ната пръст. 16^ Музикални знаци.
17., Съд за течности. 18. Въдичари

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 72

ваме трудностите...
- Благородно от Твоя ст-

ствимо” - прекъсна Асахара
Онод (син). 20. Правила за нравствено 

поведение; нравственост. 21. Под
правка в някои ястия. 22. Трън 
(син.). 24. Дума, е която обикно
вено се изреждат възможости. 25. 
Земя, почва на местност. 26. 17 и

последните думи на 
стъпвайки в колибката. 
"Чуйте, деца! Събитията не
умолимо налагат да се раз
лъчите. Щом се стъмни, Ми
око и Кънга - и аз с тях до 15 буква в азбуката. 27. Река в 

Австрия и Германия. 29. Град в 
мъкнат ДО скритите коли В Хърватия. 30. Вечерна танцова за- 
дола и ще заминат за Цари- (5ава 31. Метална жица. 32. Ко- 
брод. Ти, Оноде, ще излез- 
неш на посещение при Мисис Буквално предаден текст или из- 
Хил или френските девойки вадка от текст. 36. Контролен те- 
да замаеш охраната на Чи- левизор. 37. Струнен музикален 
нада. След час се върни при инструмент.

изхода от лагера - ще се при-

(синД 34. Дворец (син.). 35.лелета

мен, предстои ни дълъг раз
говор... Оноде * прости се с го
деницата и брат си...

О твесно: 2. Сутрини и и вече
рни изпарения при -хубаво време.
3. Планински храст с червени и ц Името на актьора Гибсон. 13. тор. 28. Чиста тежина на стока, без трическа мощност. 33. Името пя
сочни плодове (мн.ч.). 4. Мярка за Външна, обвивка на дърво. 14. Мъ- дара.,29. Малко населено място. 30. тенисист?» Сампряс. 34. Автозиак
земна площ. 5. Изкуствен воден меко име. 17. Мелници, карани от Гръцка буква. 32. Единица за елек- за Пирот,
път (мн.ч.). 6. Числа и думи, с които вода. 19. Пакост, беда. 20. Името

КОЙ Е АСАХАРА
Миоко и Кънга отпътуваха

благополучно, а Асахара посре
щна разтъжения Онод пред ко
либката.

- Донасяш ли новини от обик- 
лагера, Оноде?

- Съседите сериозно се канят 
Власина. Вие

се означава ден, месец, година, ня- На композитора Равел. 21. Гръцки 
кое събитие или писмо, документ Решение на кръстословицата 71 - Водоравно: 1. Багери. 6. 

латина. 12. АП. 13. Темел. 15. Тирол. 16. Лек. 18. Дакар. 20. Лава. 21- 
Арад. 23. Мбном. 25. Кан. 26. Илия. 27. Лйман. 28. Етан. 29. Конак. 30- 
Бар. 32. Мис 33. "Меган”. 34. Рига. 35. Ив. 36. Кефир. 37. Метод. 38- 
Марая. 39. Капара. 40. Фитил. 41. Мотокар.

остров в Средиземно море. 22. Вид ^ 
и др. (мн.ч.). 7. Месец в годината. 8. ИГра на карти. 23. Роман на Вла- 
Шестнта нота. 9. Неподвижно мо- д11Мир Набоков. 25. Парична ед- 
рско животно. 10. Граблива птица. ИНИца в Словения. 26. Радиолока-олката на

да се откачат от

ШштШ<ш 15 юни 2001 г.



адСПОРТ адСПОРТа СПОРТ СПОРТайй
БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ДИВИЗИЯ

Две поредни победи на БК 
” Димитровград-Милшпед”

ДИМИТРОВГРАД

ВЕТРОХОДЦИ 
НА ”САВАТ

25 (ПРЕДПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕСТВОТО НА ПИРОТСКА 

ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

В последните си две срещи от лятната дивизия на подрегиона 7 
Ниш димитровградските баскетболисти завоюваха две победи.

В СЦ "Парк" те убедително победиха отбора на "Будучност" от 
Бабушница със 106 : 77, а след това в Бела паланка победиха с 
минимална разлика домакина "Младост-Весна" .

ПОБЕДА ЗА РАЗДЯЛА1”
Членове на клуба 

"Зоран Радосавлевич" от 
Ниш миналата неделя 
пребиваваха в 
Димитровград, където на 
езерото "Сават 2" край с. 
Смиловци проведоха 
домонстративно 
ветроходство с 4 
платноходки от класата 
"Оптимист".

Младият
димитровградчанин 
Марио Ставров също е 
член на този клуб.

Димитровградският 
клуб по ветроходство 
"Соларно" е във фазата 
на учредяването си.

ФК ”Желюша” - ФК ”Темац” 2 : 0 (1: 0)
Димитровград, 10 май 2001 година.

На раздялата от своите верни привърженйци отбо
рът на ФК "Желюша” спечели още три важни точки в 
борбата за третото място.

Мачът бе качествен, понеже и двата отбора се ока
заха силни тимове. Желюшани трудно дойдоха до очак
ваните три точки.

Головете за ”Желюша”отбелязаха Иванов и Гигов.
В 26 (последен) кръг от първенството отборът на 

”Желюша” гостува в Пирот, където ще се срещне с 
отбора на ”Дарош”, който в момента е класиран на пето 
място.

Д. с.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

” МЛАДОСТ” ЗАГУБИ В 
ЧУКОВАЦ

В последния кръг от първенството на Окръжната футболна 
дивизия Враня футболистите 
ваха

на босилеградска "Младост” госту-- 
на футболистите на Чуковац” в едноименното село край 

Враня и загубиха с 0 : 2 (0 : 1).
В тоя мач босилеградчанн просто нямаха късмет. Първо, по

ради отсъствието на стандартните членове на тима, тръгнаха с 10 
играчи и без резерви, а второ, поради две жълти картончета от 
играта бе отстранен М.Йоич, така че играха с девет души.

ТУРНИР В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА 
СИГУРНОСТТА

МИТНИЦАТА НАЙ-ДОБРА
Б. Д.

В.Б.

По случай 3 юни - Деня на сигурността, в 
Димитровград се проведе турнир по малък футбол, 
в който участваха шест отбора и то: ОУП, 
Крайгранична полиция, жп гарата, митницата, 
Югославската войска и спедициите.

Първо място спечели отборът на митницата, 
който във финала победи ОУП с 3 : 0.

Трето място спечели Югославската войска.
На всички победители и участници бяха връчени 

купи и дипломи.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 17 юни 2001 г. се навършват ЧЕ
ТИРИ ГОДИНИ от смъртта на

ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 
от Димитровград 

Дълбок поклон пред паметта й!

Опечалени: съпруг Никола, дъщеря 
Иванка, син Петър, зет Васил, снаха 

Драгица, внук и внучки

ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

ФУТБОЛ: 34 (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

НАКРАЯ - 
ПОРАЖЕНИЕ

34 22 6 в 9030 72 
34 21 5 в 98:53 68

Косанмца 
Лужмица
БудуТм. ( — 9) 34 23 4 7 83:45 $4 
Фии
Балкански 
Нкпрвдак 
Младост 
Еи Борац 
Радничкм 
Мрамор 
Омладнкац 
Зашъор (— 3) 34 13 7 13 58:67 48 

34 15 1 18 61:75 48 
34 1 3 5 16 59 :68 44

СКРЪБНА ВЕСТ

Нашият скъп и непрежалим 
КИРИЛ ТАШКОВ

след дълго и тежко боледуване из
пусна благородната си душа на 11 юни 
2001 г. на 76-годишна възраст.

Скъпият ни покойник бе погребан 
на 12 юни 2001 год. на гробищата в Ди
митровград. Поклон пред светлата му 
памет!

34 17 5 12 91:60 58 
34 1 8 6 12 80:58 54 
34 18 4 14 56:54 52 
34 15 6 13 59:55 51 
34 14 8 14 51:44 48 
34 13 8 13 70:66 47 
34 15 3 17 59:62 47 
34 14 5 15 64:78 47

ФК”Букопик” - ФК "Балкански” 4: 2 (3:1)

Рижсш, / 0 май 2000 година.(
на НФЗ от-В последния кръг от първенството 

борът на "Балкански” гостуна в Ражап, където се 
домашния отбор "Букопик", който се бо-срсмцна с 

реше да оцелее в дивизията.
"Балкански" игра отслабнат и загуби с 2 : 4 от

Опечалени: съпруга Русалка, синове Иван, Димитър и Петър, 
сестра Надежда, снахи, зет, внуци, правнуци и многобройни

роднини и приятели

Букосик 
Новоселец 
До/к*»вц( — 1) 34 14 3 17 71:85 44 

34 11 8 15 51:65 41 
34 6 5 23 46.-93 23 
34 3 3 29 31:126 11

слабия домакин.
Головете за "Балкански” отбелязаха Георгиеви 

Стойчев.
След последния кръг "Балкански се класира на

Д. с.
Гнгилан
Код»
1вет|м4ви

пето място. На 20 юни 2001 година се навър
шват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на на
шата мила и незабравима съпруга, май
ка и бабаФУТБОЛ: МЛАДИ КАТЕГОРИИ - 

ПИОНЕРИ

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХА

ДАФИНКА СТОЯНОВА 
от с. Доганица

На тоя ден в 11 часа ще посетим 
вечния й дом на гробищата в Доганица 
и ще го закичим с цветя и залеем със 
сълзи. Каним роднини, близки и прия
тели да ни придружат.

Всички ни обичаше безкрайно. Ние вечно ще помним 
добрините й.

Вечно скръбящи: съпруг Максим, син Зоран, дъщери Славица, 
Ленче и Снежа, зетьове Кира, Митко и Георги със семействата си

В последния кръг ог първенството за пионери в 
Пиротската окръжна дивизия в Димитровград 
игра срещата между домашния Балкански и отбора- 

’Тиилан” от едноименото село край Пирот, по
неже гостите не дойдоха.

Мачът със сигруност ще бъде регистриран със слу
жебен резултат в полза на "Балканки”

ме се

на

Д. С.

15 юни 2001 г.
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ОЙ ТОДОРЕ, ТОДОРЕ • • •
- Запалите Тодора, байе Манчо, усред чаршиюту - 

поче да ме сеца бая Васил и да ми тъпче на уше.
- Леле бошкье, не зборуй! - укоколи се у ньега и 

нетремчем.
- Еве преди некой дън надърнди се у чаршию да си 

купим "Браство", кочка време не излази, па да нема 
нещо ново. Ка замину опщинуту, гледам одоздолка се 
задава’некиква зган. Помисли си да не су се пак дигли 
комуналцити, ама видо дека нема тупанье и се осло- 
боди. Гледам, децата надигла некиквога човечеца, 
одлати му глава и мандара с рукье. Йедно надигло 
канту, па че га питуйем: “Абе дедин, кво че прайите на 
овога?" "На Тодора ли? - показуйе ми с пърс. - Че га 
палимо!" - отсече ми ко със секьиру. И верно, донесоше 
га и га запалише пред банкуту! Тия с кантуту га ис- 
чепка с беньзин. а друк драсну клечку и Тодор пламну 
ко сува слама. Йедно дете довати брентачу, поче да 
га гаси и ока: “Нека виде лирочанци дека и нийе мо- 
жемо да будемо ватрогасци и да гасимо."

- Па нема ли кой да га спаси! - буречим у бая Васила.
- Йок Манчо, йок. Народат дошъл на саир, а джан- 

дарете се посъкрили. Й они се избежбали, само вир- 
каю из некою буджу, па ка се раскара, тука су. Я 
незнам може ли се тека човек запали, а да се не пита 
нещо. Я ка учео даскалат ни казуйеше кико су некога 
Йордана запалили, ама он си тражил белюту. Поп
овете учили народат дека сълнцето обикаля олко зем- 
люту, а он синдракат рекъл дека сълнцето стойи ко 
заковано, а землята се върти и обикаля олко ньега. 
Йеле они га издебали, вързали га ко сноп жито, па 
събрали суваре, наклали огьнь и му рекли: "Йорданчо, 
пишмани се па си почньи кико нас да проповедаш, 
онъка че те мунемо у огънят да се испечеш ко пиле." 
Ама он се зайнатил и несакал да ньим попущи. Они ни 
пет ни шес, върльили га у огънят. Ама и ка почел да 
гори, пак истъргнул шию и рекъл: "Она се върти". Тия 
малили Йордана да се преплюйе, а овия нестеше да 
моле Тодора, изгледами млого йе грешан бил.

- Одека знайеш бая Василе, може тия Тодор да се йе 
въртел олко банкуту да гю опелюши...

- Я колко разбра байе Манчо, тия Тодор бил некикъв 
буджован у банкуту, а децата се въртела да гьи за
поели, ама он си запослил пирочанци. Царибродската 
деца оставил да се върту дордек ньим се завъртел 
свет, дошло ньим дотука, па га зграбили и запалили.

- Тъгайе тия Тодор си йе тражил белюту...
- Па я погледни Манчо, кико пирочанци йедно по 

йедно си преузимаю. Дърво и камик провъртеше и 
узеше границуту. Па невидиш ли да полицията и гюм- 
рукчийете су преко половинуту пирочанци,'а другата 
половина од Пирот нанадоле, само два или три су 
цариброджанье. Па сал да йе това. Преузеше и бан- 
кьете, и ватрогасното, са чекаю да се изгради тая ижа 
у паркат за топкуту да преузну и ню.

- Тека че йе бая Василе, щом нийе само се кольемо. 
Виде ли кво напрайише опщината и комуналното. Оно 
узимаше арне паре на границуту, имаше и за комунал- 
цитй и за опщинуту, ама опщината запе да ньим узне 
свете паре и да ньим дава изруку. Поче кавга и га. 
докараше до цвърц! Ония горе искористише това и 
ньим сманьише парете, та са нема ни за йеднотога ни 
за друготога.

- Това си йе тека: ка се двойица караю трекьият 
печали - отсече бая Васил, нави шию и отшпарта на
горе.

ВИЦОВЕ ЗА СТУДЕНТИ
изпит професорът задава на студента 
същия въпрос. Тогава студентът отговаря:

- Ако ти го дадат, взема се.
- Минаваш! - зарадвал го професорът.
* * *
След като студент дълго мълчи на 

изпит, професорът го пита:
- Колега, знаети ли въобще какво е 

изпит?
- Да, това е среща на две умни глави...
- А ако едната глава се окаже на идиот?
- Тогава притежателят на другата си 

прибира студентската книжка и си 
заминава!

Майка пита сина си как е минал 
изпитът му.

- Като в църква - отговаря той.
- Как така?
- Ами професорът ми задаваше 

въпроси, след които аз се прекръствах. 
После аз му отговарях, след което той се 
прекръстваше.

- От вас, колега, може би ще стане 
велик политик! - казва професор на 
студент.

- Защо мислите така?
- Защото сте способен да кажете 

толкова много красиви думи, лишени от 
всякакъв смисъл! Професор по логика обича да задава 

на студентите идиотски въпроси.
- Една гарга лети на изток, един орел 

лети на запад, едно врабче лети на север, 
една чайка лети на юг. Като имате 
предвид всичко това, кажете на колко 
години съм?

- Мога да отговоря! - обажда се 
най-смотаният студент. - Вие сте на 42 
години!

- Как намерихте отговора? - шашнат е 
професорът.

- Ами аз съм полуидиот и съм на 21 
години...

Студент първокурсник се явява на 
първия си изпит. Професорът го пита:

- Изпитът дава ли се или взема?
- Взема се! - отговаря студентът.
- Взема се, ами ти не го взе!
На поправителния изпит професорът 

задава същия въпрос:
- Изпитът дава ли се или се взема?
- Дава се! - отговаря студентът.
- Дава се, ами аз не ти го давам!
На следващото явяване на същия
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