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ИЗВЪНРЕДНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ

ЗАПОЧНА ПРОЦЕДУРАТА 
ЗА ЕКСТРАДИРАНЕТО НА 

МИЛОШЕВИЧ

НЯМА ЕКСТРАДИЦИЯ 

ПРЕДИ ДОНОРСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ
*в декрета има непрецизности, но той е по-добър от беззаконието 
^Съвместната държава е по-важна от всички политически партии

- Екстрадицията на Слободан 
Милошевич и другите обвинени 
граждани в срок от 48 часа, т.е. 
преди донорската конференция, 
би била грубо нарушаване на 
Декрета за сътрудничеството с 
Хага, понеже на обвинените би 
било отнето правото на обжал
ване, заяви югославският през
идент Воислав Кощуница на из- 

. вънредна пресконференция във 
вторник.

Кощуница се съмнява, че Ми
лошевич ще има фер съдене в 
Хага и това посочи като една от 
причините защо ДСС е настоя
вала обвинените да бъдат съде
ни у нас. Предложението не ми
на поради натиска на САЩ и мн-

*Колегиумът на парвителството на Република Сърбия конста
тирал, че на основата на декрета на съюзното правителство е 
започнал процес на сътрудничество с Международния съд в 
Хага

'Правителството на Сърбия откри процедура за екстрадира
нето на бившия президент на СР Югославия и Сърбия Слобо
дан Милошевич на Хагския трибунал поради обвинение във 
военни престъпления.

В съобщението на пресслужбата на правителството на Ре
публика Сърбия се казва:

”На заседанието на колегиума на правителството на Репуб
лика Сърбия от 25 юни 2001 година бе констатирано, че на 
основата на декрета на съюзното правителство е'започнал 
процес на сътрудничество с Международния трибунал в Хага.

Съюзният министър на правосъдието Момчило Грубач е 
предоставил на Окръжния съд в Белград иска на Международ
ния трибунал за екстрадирането на обвинения Милошевич 
Слободан, с което конкретното сътрудничество е започнало в 
съзвучие с декрета.”

озинството лидери в ДОС, каза 
президентът. По-добро реше
ние би бил Закон за сътрудни
чество с Хага на републиканско 
равнище, подчерта Кощуница и 
добави, че въпреки някои иепре- 
цизности, Декретът е по-малко 
зло, отколкото да сътрудничим 
с Хага без каквато и да било пра
вова основа.

Президентът Кощуница е уве
рен, че спорът между ДОС и 
СНП във връзка със сътрудни
чеството с Трибунала ще бъде 
решен, понеже държавата, в коя
то живеем е по-важна от всички 
политически партии. Той опове
сти и възможността да се про
ведат предсрочни съюзни избори.

Югославският президент оп
роверга, че в Югославската вой
ска има конфликти, като подче
рта, че тя е една от най-стабил- 
ните институции в страната. 
Според президента, съвсем ре
ално е до следващата пролет на
шите войски да се завърнат в 
Косово и Метохия, понеже това 
е в съзвучие с Резолюция 1244.

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ПЕТИ ОКТОМВРИСЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИЕ ДЕК
РЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ХАГСКИЯ 

ТРИБУНАЛ С ОБЩИ ЦЕЛИ КЪМ ЕРВОПА
ВСИЧКИ ОБВИНЕНИ 

ОТИВАТ В ХАГА
” Опрени на опита от миналото и на общите цели, които сега стоят пред България и Югославия, ние ще 
вървим заедно към Европа като едни приятелски съседи.”

Това го каза досегашният български посланик в 
Белград г-н Ивайло Трифонов на кръглата маса, про
ведена на 22 юни т.г. в Димитровград на тема "Югос
лавско-българските отношения след пети октомври”.
На кръглата маса, проведена по случай приключва
нето на мандата на г-н Трифонов у нас, участва и 
посланикът на СРЮ в София г-н Чедомир Радойко- 

Организатори бяха неправителствените органи- 
1 "Натура балканика”, "Балкан клуб”, граждан- 

"Пиргос” от Пирот и КИЦ "Цариброд”.
Обща е констатацията, че след пети октомври сръ

бско-българските отношения навлезнаха в нов етап.
' Както изтъкна посланик Радойкович, двете страни за 
пръви път имат шанс да развиват отношенията 
нови демократични начала и с българското малцин- 
ство като активен участник втози процес. Още повече, новите отношения, това е добър знак за по-добро 
че става дума за две съседни страни и два много близки бъдеще на нашите отношения.”
народа” На въпроса как оценява четиригодишния си ман-

Обръщайки се към участниците в разговорите и дат в Белград Трифонов отговори: 
присъстващите на коктейла, органйзирпн в негова че- * - Нескромно е аз да давам оценка за своята работа.
ст г-н Трифонов между другото каза: Оценката дават моите сънародници, моите приятели в

’ "Още от самото начало когатО дойдох в Белград й Белград от.демократичните сили на-Сърбия и ръко- 
съм повтарял - водителите на българската държава. Аз мога да го-

Журналистнте от Пирот поставиха па двамата 
посланици и едни, от паша гледна точка, необикновен 
въпрос как ще коментират положе!шето на сръбско
то малцинство в България?!?

И двамата посланици отговориха, че в България 
ие съществува такова и че там »гма само сърби, женени 
за българки и сръбкннн, омъжени за българи.

- Такова нещо в нашите двустранни отношения не 
е съществувало и не съществува, категорични са те.

На въпроса как коментира факта, че българите си 
. сменят фамилните имена от ” ов” на ” ич”, Трифонов 
отговори:

- Това е минало, считам, че това вече няма да го
■ •

* Декретът влезе в сила в неделя, когато бе отпечатан в ” Служ
ебния вестник”

- Крайно време беше Югославия да вземе решение за сътруд
ничеството със съда в Хага. Днес на заседание на правителството, 
на което присъстваха девет от 16-те съюзни министри - осем от ДОС 
и Миодраг Ковач от СНП. който гласува против, ние взехме токова 
решение. Следователно, решението на Съюзното правителство е 
валидно. ДОС, заедно с президента Кощуница реши преди три дни 
да поеме отговорността и след това се определихме за такова ре 
шение относно сътрудничеството със съда в хага. С това решение 
ние изпълнихме собственото си задължение да сътрудничим 
ждународната общност, което е неизбежна длъжност на СР Югрс - 
лавпя. като членка на Обединените нации, подчерта с 
цепремиер Миролюб Лабус на пресконференция в Палатът на Фед-

ерана това^седание на правителството и на пРеск°н^’^ 
присъства и съюзният министър на здравеопазването Миодраг Ко 
вач (СНП), който поясни защо съюзните министри от СНП не 

заседанието на кабинета:- ■
на Изпълнителния отбор на СНП 

си оставки, а

вич. 1 
зации 
ско читалище,

си нас ме- има.

присъствали на
- На вчерашното заседание

министри предложиха на партията
Главният отбор. Присъствието .ми тук 

нашата воля и занапредда участваме 
това да Запазим съвместната ни

тук в Димитровград, непрекъснато 
правата на малцинствата в Сърбия, в това число и на Воря само за своето удовлетворение от това, 1е по 
българското малцинство, могат да бъдат решени само време на моя мандат се извърши една смяна на по- 
в условията на демократична Сърбия. Най-после ние' литическата система в СРЮ и Сърбия и принос в това, 
това го дочакахме, доживяхме демократизацията на макар и скромен, има и българското посолство и моята 
Сърбия така че отговорността йа политическите, об- личност. Мисля, че мандата си мога да разделя на две 
ществени и локални органи на властта в общините, части - до пети октомври и след пети октомври. Моята 
където живеят българите, е тази, която ще реши про- работа и на посрлството до пети октомври беше подго- 
блемите заедно с централните власти. Дошло е ново товка за това, което трябва да направим след пети 

с всички останали общности в Сърбия октомври и ние вече го правим на политическо, нк-
културно равнище. Така че , както се 

и имам едно морално

всички съюзни 
решение за това ще вземе 
обаче би трябвало да говори за 
в работата на Правителството и с
ДЪРДекретът на Съюзното правителство е публикуван в "Слу
жебен вестник" и влезе в сила в неделя, съобщено беше ца преск-

онференцнята с^ьм говорил; или всички ние, гражданите на
Югославия, или Слободан Милошевич! Смятам,

злодеяния пред съда в Хага. В този см м„ИРГТно сега има 16
а не “-РИ‘'ХиРи?еГ;акта0ив°сТичките югославскипза«|«и 
ще юг идат в Хага. Тук няма повече разговори иразпр^и, каза Л^бус.

След това вицепремиер^ Лабус говор та ни в меЖдунаро„.
международните финансови институции.

време и заедно
ще се решават и проблемите, които има малцинството.
Но нищо не може да стане за един ден като с магическа казва, аз своята мисия свърших 
пръчка. Важното е обаче, че има политическа воля и удовлетворение и от приятелствата, които установих 
разбиране да се скъса с миналото в много отношения. в Белград и от много близките контакти с българите 
Така че аз желая на българите в Димитровград да в Цариброд, Босилеград и други градове. Аз съм ра- 
бъдат наистина това златно звено', както обича да достен, че и Югославия има за първи път в София нов 
каже градоначалникът на Димитровград г-н Симеон посланик и то представител на нова демократична 
Басов, между нашите две страни. А самият факт, че Сърбия. И съм сигурен, че той в София отнд 
българският посланик в Белград и югославският в същите амбиции , с които,аз дойдох в Белград.
София се срещат тук на границата и разговарят за * (На 2 стр.)

ономическо и

влезли в сила

зното правителство за 
ната общност и особено в



ИВАЙЛО ТРИФОНОВ, ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В БЕЛГРАД

НАПУСКАМ ЮГОСЛАВИЯ С 

ЧУВСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕН 

ДЪЛГ, НО И С ОПРЕДЕЛЕНА 

ДОЗА ТЪГА
БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК ИВАЙЛО ТРИФОНОВ ТЕЗИ ДНИ НАПУСКА ЮГОСЛАВИЯ, А 
НА НЕГОВО МЯСТО Е НАЗНАЧЕН ГОСПОДИН ЯНИ МИЛЧАКОВ. ПО ТОЗИ ПОВОД ТОЙ 
ДАДЕ ПРОЩАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА НАШИЯ ВЕСТНИК

7Т-ГТ

3 Господин Трифонов, Вие напускате 
Югославия, където прекарахте 
четири години като посланик на 
България и Що в едно твърде 
размирно време. С какви чувства 
напускате Югославия?

чески и граждански власти и органйзации. Не можем да се сърдим само на едно или тибългаризма.
друго министерство, на една или 
окръжна администрация, а смите тези 
местни власти да не полагат необходимите
усилия за запазване на културния и национ- _ „ а ..
алеи идентитет ма българите в Сърбия. Не "Ублика България в Белград г-н Яни Мил-

чаков ще продължи и доразвие направеното 
бт мен й моите сътрудници в посолството, 
както за добрите отношения между нашите 
две страни, така и за доброто на българското 
малцинство в Сърбия. Аз ще запозная г-н 
Милчаков с всички въпроси на двустранните 
ни отношения и на българското малцинство 
тук.

друга з Какво ще предадеше на своя колега, 
който идва след Вас?И БЪЛГАРСКАТА 

ДЪРЖАВА Е ИМАЛА ВИНА - Убеден съм, че новият посланик на Ре-
V

3 Според Вас има ли вина и българ
ската държава за такова

изпълнен дълг, но и с определена доза тъга. • положение? Вероятно знаете, че 
Все пак отдадох четири години от живота си дълги години български посланик не 
за каузата на новите приятелски отношения е идвал при своите сънародници... 
между нашите две страни, която възмож- ■ к г
ност се появи за първи път в историята на ' РазбиРа се',чебългарската държава 
нашите страни след победата на демок- в шшалото има внна за това п°л°ж<!™е на - 
рацията в България и в Югославия. Прие- нашнте сънародници. По времето на «.му, 
тнгнах тук без предубеждения’*, с нагласа да- “"етическия режим в България темата за - При моите контакти с лидерите на 
отдам силите си на това благородно по- българите в Сърбия беше табу. Много хора ДОС съм споделял и споделям българския 
прище. Освен официалните служебни отно- в БългаРня ие ™аеха нищо за историче- опит в прехода към демокрация и пазарна 
щения и познанства, установих чудесии при- ската и трагична съдба на нашите сънарод- икономика. Акцентирам върху нашите* 
ятелски отношения както с мои колеги физ- ™цм- След Демократичните промени в грешки, за да бъдат те избегнати от демок- 
ици, така и с представители на сръбската България преди почти 12 години българ- ратичните сили в Сърбия. Главната поука 
интелигенция от всички области. В личен ската Държава се объР"а с лице към съдбта от българския опит е, че е необходимо съг-

и проблемите на нашите сънародници ,в ласие или както се казва консенсус между 
чужбина. Може убедено да се каже, че сега прлитическите сили в страната за извър- 

0Е» ЧУВСТВАХ КАТО България има държавна политика към сво
ите чада изв^н границата на бтранта. Ще тическа реформа. Трябва да има приемст- 
спомена, че българският парламент прие

- Напускам Югославия с чувството на, съм имал забележки по тези въпроси, както 
от Белград, така и от София.
3 Миналия месец заявихте, че 

Югославия не трябва да прави 
същите грешки, каквито е правила 
България след промените. Конк
ретно за какви грешки става дума?

3 Животът на българите в
Югославия след Ньой премина от 
отрицание до признаване в зависи
мост от българо-югославските 
отношения. Как гледате на вре
мето, което е пред нас?
- До голяма степен отговорих на този 

въпрос, но ще добавя само, че възможно
стите за най-пълноценно развитие на двус
транните отношения между Република Бъл
гария и СР Югославия зависят от състо
янието в нашия район. Докато не се установи 
мир и сигурност на Балканите, докато не 
бъдат победени и отхвърлени тероризмът и 
екстремизмът, ще страдаме всички ние.

план това е най-големият Капитал за мен.
шване на радикална икономическа и поли-

ЧУЖДЕНЕЦ В СЪРБИЯ И 
ЧЕРНА ГОРА,

веност между правителствата за осъщест- 
Закон за българите в чужбина, който де- вяване на решителни реформи. Голям проб- 
финира отговорностите на държавата за 

работих с открито сърце и душа и затова съдбата ца българите извън страната, 
съм удовлетворен. Бих условно разделил Ъие ще бъдете запомнени като 
пребиваването си в Белград на два периода: български посланик, който
преди изборите на 24 септември 2000-г. и направи най-много за подобрение
след 5 октомври 2000 г. По време на режима на отношенията между двете
на Милошевич може да се каже, - че - страни и особено за българското 
отношенията между нашите страни бяха малцинство. Вие доволни ли сте 
такива на "студен мир". Все пак, считам, че от направеното'? ИЗПИТВАЛ СЪМ
заслуга на българското правителство и тт :г их/огтоптп и А гпдлл от
нашето посолство в Белград е, че не успяхме - Частично на този въпрос отговворих в ЧУВСТВОТО НА СРАМ ОТ 
драматично да се скараме с Югославия, началото на интервюто, но тук бих добавил. ДЕЙСТВИЯТА НА

сг . а че се опитах да променя съществуващия “
ките^Какт^нашето^равителстш^така В" "Р—ова оПреде/ен формализъм Ув рабо- БИВШИТЕ УПРАВНИЦИ НА 
ние от посолството оказвахме политическа лата на "““лс-пюто за подпомагане на ЦАРИБРОД И БОСИЛЕГРАД 
и морална подкрепа на демократичните българите в Сърбия и да се преодолее бари- ^ М
сили в Сърбия в борбата им срещу режима ерата межДУ тя* и посолството. Наи-голя- з Недоволни от неединството на '
на Милошевич. Затова веднага след устано- мата заслуга на българската държава в това българите в общините, където те
вяването на пемокоатични пооялки тук от- число и на посолството с подпомагането на живеят казали сте, че се сраму- ■
ношенията между България и Югославия Дейността на КИЦ в Цариброд и Босиле- вате.че еше българин. Вярно ли
рязко се подобриха и сега можем да ги опре- гРад-Тези дентРове « превърнаха в.огнища това? Нима с такава покруса ни
делим като отношения на добросъседско и на българщината и на пряка връзка,с Бъл- напускате?
м гария и нейната.култура. Бих искал., да
приятелство между две страни, които имат V искреното си. възхищение от въз- 
общи цели, а именно интеграция в Евро- г„ ’ ■ г рожденската работа на десетки активистипеиските и Евроатлантически структури. г - г, « _„ к г на тези центрове. Разбира се, човек неВсичко това ми носи дълбоко удовлетво- _ - г г7 трябва да бъде напълнр доволен рт извър-
Рение' шеното, но мисля, че последнцте четири го

дини България направи за своите съна
родници в Сърбия повече, отколкото общо 
в миналите 80 години.
3 Преди две години открито кри

тикувахте, че българския език не
достатъчно или никак не се 
употребява в обучението и инфор
мирането. Ватова бяхте обвинени, 
че се бъркате във вътрешните 
работи на страната. Критиката
идваше от Димитровград иРосиле- пгюят, и зз птвене нз пзптиПнз иград. Имахте ли такива забележки затакива пРряви и за пРавене на партийна и 
от Белград и София? обществена кариера на базата на ан-

лем в страните в преход е справянето с ор- 
ганизиранта престъпност и корупцията. 
Много важен е личният пример на управ
ляващите на всички равнища. Хората ще 
понесат тежестите на реформата само ако ОБМЕНЪТ НА 

ИНФОРМАЦИИ Е ДАЛЕЧ 
ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВРЕМЕТО

видят, че те се носят от всички и че властта 
не се използва за лични цели и обогатяване.

3 Господин Трифонов, Вие вероятно 
знаете, че в Югославия вече се про
дават вестници от съседните 
страни. Може ли да очакваме в 
скоро време български вестници да 
се продават в Югославия и 
югославски в България?
- Обменът между България и Югосла

вия в областта на информацията в това
число и продаването на вестници и списания 
на едната държава в другата е далеч от из
искванията на времето. Все още в Югосла- 

- Никога не съм се срамувал, че съм вия са в сила закони и разпоредби още от 
българин, а съм изпитвал чувство на срам Титово време, 
от действията и изказванията на бившите 
управници на Цариброд и Босилеград, 
както към България, така и към тези наши 
сънародници, които години наред се борят циативата на базата на бизнес интереса да 
за запазване на българския културен и на- се осъществява този обмен, 
ционален идентитет. Напълно справедливо 
много, наши сънародници тук наричаха и всичкиприятели сред българите в Сърбия и 
наричат тези отродили се от българския да им пожелая здраве и лични успехи. Нека 
корен хора ”еничари’\ Много пъти съм каз- с общи усилия да направим така, че грани
вия, че децата и внуците на тези хора ще се цата между нашите страни да бъде условна 
срамуват от делата на родителите си-. Убе-

които ограничават или 
изцяло спират този обмен. От друга страна 
сега в България и Югославия преобладават 
частните медии и тяхна трябва да бъде ини-

3 Вие вероятно сте се изненадали, 
когато сте видели, че при 
българското малцинство 
положението не е като при 
другите. Какво мислите кой е ви
новен за това: федерацията, Репуб
лика Сърбия, общинските ръковод
ства, където живеят българите 

е виновни ние, самите

•ли
Използвам случая да кажа довиждане на

и българите тук да се чувстват добре и с 
ден съм, че в новите демократични условия гордост да се определят като българи, 
и като резултат на новите отношения между 
нашите държави, няма да има повече място

или см 
българш

Интервюто взе: 
Богдан Николов

- Не бях изненадан след пристигането си 
от неудовлетворителното положение с пра
вата на българите в Сърбия. Запознат 
много добре с историята 
между нашите две страни и трагичната 
съдба на българите, които след Ньойския 
договор бяха откъснати от майката-родина.
Известна ми беше установилата се още в 
кралска Сърбия и Югославия политика на
подтискане и асимилация на българското българСКИ език: За съжаление, нямаме 
малцинство, която макар и в други форми положителни резултати в това отношение, 
продължи през целия период след Втората ^мам ОПределени надежди, че след прие-
ввет°в"а„1°!Г'фоомалноДсиоред Нкоснти- манет0 на новня закон за начионалнйт? мал‘ - Проблемите не са само от пети
бившия режи Р Р цинства в Югославия централните и общин- -р миналото и на обшите пели КОИТОтуциятп и законите на Югославия и Сърбия ски масти-ще пошввят в център* на своята октомври. Те са и до Втората све-. миналото и на оощите цели, които
малцинствата, в това миело и българското, Гшост и политика изправянето на това товна война и след нея. Наследството сега стоят пред България и пред Юго
имат всички права според стандартите на състояние Искам да подчертая, че след е тежко и по време на режима на славия, ние ще вървим заедно към Ев-
Европа. За ’ Официално то- установяването на общинско управление на Милошевич, разбира.се. Но важното Ропа кат0 приятелски и съседниетично се различаваше от Официално про дос в Цариброд и Босилеград отговор- V V Пяни ”
кламираните права и политика. Вината за ността на местните власти за състоянието е » че сега има ВСИЧКИ условия да Р

както във властите, така и в самите ^ българския език в училищата, медиите и градим на ЧИСТО нашите отношения,
техните общински, полити- админисТрацията е изключително голяма.

съм
на отношенията - Не съм преставал не смао да критику

вам, но и най-категорично да поставям в С ОБЩИ ЦЕЛИ КЪМ ЕРВОПАцентъра на нашите отношения с централ
ните и общински власти въпроса за униз
ителното състояние на изучаването, изпол
зването и информирането на майчиния 3 - По време на разговорите казахте,

. че Югославия и България трябва да 
напишат обща история. Ще пре
махне ли гпова проблемите ?

(От 1 стр.)
Разбира се, да вземем поука и от ми
налото какво не трябва да повтаряме. 
Да вземем хубавото, защото в нашите 
отношения е имало и хубави неща, 
макар и малко. Опрени на опита от

ст-

А.Т.това е 
българи тук и

29 юни 2001 г.



ОТ ПРОТЕСТНИЯ МИТИНГ В БОСИЛЕГРАД

ИСКАТ ИЗБОРИ ПРЕДИ 24 

СЕПТЕМВРИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОССЕ ПОСЕТИХА 
ДИМИТРОВРАД

МАЛЦИНСТВО 

БЕЗ ЕЗИК НЕ 

СЪЩЕСТВУВА

'Протестиращите поискаха председателят на Народната скупщина 
извори и същите да се проведат преди 24 септемвр

По инициатива на група граждани миналия пе- 
Босилеград бе проведен протестен митинг, 

който протестиращите поискаха отчет от вре
менното общинско ръководство, 
от 1 март т.г. по решение на републиканското 
правителство.

"Искаме от Общинския

Сърбия да разпише местнина
и

здравеопазването в общината, ще продължи из
граждането на апартаментите в рамките на про
грамата за обновление на страната и пр. Предсе
дателят на Общинския съвет Миле Миленов меж- 
ДУ другото подчерта, че .общинската власт не е . 
била в състояние да предприеме по-крупни начи
нания, защото икономически изостаналата общи
на "страда” от остро безпаричие. "Не можахме да 

правим чудо” и поради факта, че бившата
остави голям брой нерешени проблеми и 

около 4 милиона динара дългове”, каза Миленов.
Протестиращите изразиха недоволствие от по

ведението на някои 'членове на съвета, забравили 
обещанията си и се ”самоназначили” на отговор
ни общински постове.

Участниците в митинга поискаха от председа
теля на Скупщината на Сърбия час по-скоро да 
разпише извънредни местни избори, които да бъ
дат проведени преди 24 септември.

Митингът бе проведен без инциденти, а както 
можеше да се узнае, инициаторите за провеж
дането му не са привърженици на бившата власт.

В. Б.

тък в
на

поело властта
По инициатива на Стефан 

Санино, шеф на канцеларията 
на Организацията за сигурно
ст и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ), на 22 и 23 юни т.г. в 
Димитровград пребивава по
литическият съветник в ОС
СЕ г-н Стенлиос Камнарокос.

Целта на посещението на 
г-н Камнарокос е мисията на 
ОССЕ в Белград да установи 
контакти с възможно повече 
региони в Сърбия, за да запоз
нае хората с целите на ОССЕ, 
а също така и да чуе пробле
мите на хората, да разбере ка
кво се случва в общината.

Напомняйки, че отскоро 
СР Югославия е между 55-те 
членки на ОССЕ, г-н Камна
рокос на срещата си с полити
ческите партии, на която бяха

Белград и изтъквайки настоя- 
нията им след като бъдат про
менени някои основни закони 
в страната, републиканската 
власт да се обърне към най- 
бедните общини и региони.

Представителят на Общин
ския отбор на Демократич
ната партия на Сърбия подче-( 
рта, че ДОС има ясно стано
вище по отношение на езика, 
относно образованието,а то
ва е всеки родител свободно и 
без натиск да се определи на 
кой език детето му ще се учи.

Представителят на Социа
лдемокрация изтъкна, че ко- 
гато става дума за равнопра
вието, той като българин не 
се чувства метрашен, но е тв
ърде застрашен от икономи
ческа гледна точка.

съвет да даде отчет за 
досегашната си работа и за това какво е направил за 
развитието на демокрацията в общината, на сто
панството, запазването на

на вла-
жизнения стандарт на ра

ботниците и гражданите п кои фактори са повлияли 
доколкото не е изпълнил посочените задачи, изтък
на в началото на протеста Жаклина Иванчова, пре
дседател на инициативния съвет на гражданите, кой
то организира митинга.

Членовете на Общинския съвет приеха 
инициативния съвет и осведомиха насъбралите се 
неколкостотин граждани за акциите, които са пр
едприели през изтеклия период и които се готвят 
да предприемат. В ход е ремонтирането на сгра
дата на гимназията и изграждането на ретрансла
тор в местността Тънки рид, продължават под
готовките за "покриване” на общината с мобилна 
телефония, подобрява се техническата база на

ст ни

иска на

ОБЩИНСКИЯТ СВЕТ В БОСИЛЕГРАД 
РАЗИСКВА ВПРОСА НА КОЙ ЕЗИК ДА 

Е ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА

ПОМОЩ ДА ОКАЖАТ И 
ХОРА ОТ

МИНИСТЕРСТВОТО

КЪДЕ СА 
ОБЩИНСКИТЕ 
ТЕЛЕВИЗОРИ?

В края на миналата година инвентарната 
комисия на Общинската скупщина в Боси
леград констатирала, че липсват някои те
хнически съоръжения, включително и три 
телевизора. Оттогава досега все още със 
сигурност не е утвърдено каква е съдбата на 
тези средства.

Членовете на Общинския съвет някол
ко пъти се опитаха да намерят отговор на 
тоя въпрос, но усилията им останаха напра
зни. Бяха повикали по-подробни сведения по 
въпроса да им дадат Сотир Сотиров, бивш 
председател на ОС, Васил Йованчов, екс- 
председател на ИО на ОС и Никола Савов, 
бивш секретар на ОС. На събранието се 
отзова само Йованчов, който до голяма сте
пен оспори съмненията за злоупотреби от 
страна на бившата изпълнителна власт. 
Другите двама бивши функционери не при
състваха. което новата общинска власт ока-

На кой език - на сръбски както досега, на български или 
и на двата - ще се провежда обучението в училищата, в 
средите, в които предимно живее българското малцинство? 
Отговор на тоя въпрос, по който се разисква на повече места 
и на различни нива, неотдавна се опитаха да дадат членовете 

. на Общинския съвет в Босилеград, като издигнаха и няколко 
конкретни предложения.

Изхождайки от факта, че в обществения живот трябва да 
се създава атмосфера на добра воля, обучението на майчин, 
български език не трябва да е обременено с каквито и да е 
политически димензии, а да се приеме като реалност, беше

...... ”’**** и»-*

*
Г-н Стелиос Камнарокос и кмета Симеон Басов по време на 

разговорите с партиите

Кметът.; на общината д-рдопуснати и журналисти, из
тъкна, че ОССЕ се занимава с Симеон Басов, с когото Кам-подчертано на заседанието.

По Закона за основните училища обучението на уче
ниците от малцинствата може да стане на майчин език или 
двуезично, доколкото за това има най-малко 15 заинТер- 
есирани деца в първи клас. Членовете на съвета поискаха от 
просветните власти в републиката да дадат възможност об
разованието на майчин език да стане и в паралелки с по- 

ученици. Защото, както беше подчертано на засе- 
трябва да приемат реалността 

на майчин

човешките права, владението ларокос се срещна наи-нап- 
на правото, с: медиите и защи- ред при закрити врата, като 
тата на околната среда. Поз- представител на Гражданския 
дравявайкн .промените след 5 съюз на Сърбия изтъкна, че в 
октомври, той напомни също, нашата община няма сблъсъ-* 
че партиите от ДОС сега са ци на междуетническа основа, 
тези, които трябва да бъдат но има проблеми в самото ма- 
опората на една нова и здрава лцинство, които за съжаление 
политическа система у нас.

Представителите на поли- ме. Това, според кмета, личи и 
тическите партии изтъкнаха от изказванията на представи- 
няколко основни проблема, с телите на всички партии, а той 
които малцинството се среща като председател същото го е 
в новата политическа и икон- казал на Камнарокос.

- Г-н Камнарокос в края на

честви като липса на морална отговорност. 
В това отношение те настояха двамата до
пълнително и задължително да дадат обяс
нение по въпроса.

Членовете на Общинския съвет заста
наха на становище истината да излезне на 
яве: ако тези и други апарати и съоръжения 
са отчуждени или дадени на някого, тогава 
да се посочи кой и на коя основа ^това е 
направил, или пък ако са "изчезнали , кой е 
злоупотребил. Доколкото отговор на тези 
въпроси не се намери в общинското управ
ление, помощ ще се поиска и от органите на 
вътрешните работи, беше посочено на засе
данието. , .

Досега отговор на въпроса не е намерен 
нито вОС, нйто в полицията.

малко
данието, просветните власти 
от миналото, когато изясняването за школуване

било обременено с политически причини', че не е било 
свободно и че не е било действителното определение на 
родителите и учениците.

На заседанието беше подчертано, че и сега, в преходния 
период, се налага въпроса дали няма предразсъдъци и дали 
няма да има натиск върху родителите децата им да не се учат 

майчин език. За да се премахнат съмненията и евентуал
ните нередности, членовете на съвета от просветното мин
истерство поискаха и пряка помощ - негови служители да 
дойдат в Босилеградско и в контакти да обяснят на хората и 

че не трябва да се отказват от майчиния си език
В.Б.

ще си останат още дълго вре-език е

на
омическа обстановка .

От ДСБЮ като основен про- срещата каза, че малцинство- 
блем изтъкнаха недостатъчно- то трябва да намери начин да 

цзучаваие на български език разреши вътрешните си проб- 
в училищата, недостатъчната леми, подчертавайки, че мал- 

застъпеност цинство без език, без национ
ално самочувствие, без соб-

родителите, 
и че обучението трявба да е на българели. то

В.Б.
или несъответна
на българите в държавните слу
жби на границата, като гра- ствена култура не съществува 

митницата, и това би трябвало да го знаят
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ РЕШИХА

ничната полиция, 
както и катастрофалното сто- всички от малцинството, ие- 
паиско положение в общината. Зависимо към коя партия са. 
Те посочиха статистични данни Освен с общинското ръко- 
за заплатите, които в момента водетво и партиите, Камнаро-

ЩЕ ИМА НОВО САМООБЛАГАНЕ
Отбора за провеждане на самооблагането при Съ
вета на Местната общност на Димитровград; който 

верифицира резултатите от определянето на
- традицията на самообла- 

продължи в Димитров-Вече няма дилема
гането в Димитровград ще 
град и през следващите пет години.

Това решиха самите димитровградчани, опре
деляйки се спомощта на писмени изявления. Акция га. 
е проведена от 10 до 25 гони сред 5762 избиратели в 
Местната общност на Димитровград. По този на ши 

5168 димитровградски избиратели, не 
594 жители на Димитровград с

също са повече от единадесет пъта кос се срещна и с представите- 
по-малки от средната заплата в лнте на локалните медии и не- 
републиката. Посочен бе п про- правителствените оргаиизац- 
блемът с черковйата служба. ии, с Хелзинкския комитет за 

Представителите на Демо- защита правата на българите в 
критическата партия изтък- Югославия, а присъства

ъглата маса под название 
отно-

гражданите. .
Новото самооблагане започва от първи юли тази 

година за следващите пет години. Както вече е из
вестно, със средствата от самооблагането и не само с 

през следващите пет години трябва да'се направи 
покрив на Здравния дом, да се подобри водоснаб

дяването на града от системата ”Ивкови воденици’, 
'за да се създадат условия за подмяна на азбестовите 
тръби на регионалния водопровод, да се уредят 
неуредените улици в града, да се разшири канали
зационната мрежа там, където още не е достигнала.

А.Т.

тях
са гласували 
са се изказали само

п напоп
наха като основен икономиче- кр 
ския проблем, подчертавайки "Сръбско-българските 
извънредно доброто отноше- щения след пети октомври . 
ние на сегашното общинско

право на глас.
От това число

се определили 3726 димитровградчани 
са били 1441. Акосе направи сравнениеспредиш

почти същият Процент, кьм 65 на
самооблагането е легално.

"ЗА” ново, седмо самооблагане са
, "ПРОТИВ

А.Т.
изясняване това е 
сто, което означава, че 
Тези данни са констатирани на отделно за -Д*

ръководство с новите власти в
на

ф29 ЮНИ 2001 г.ттШ



В СРЯДА В БЕЛГРАД ВЪВ ФОКУСА

УПЛАШЕНИЯТ И 

СИРОМАХЪТ НЕ СА 

СВОБОДНИ ХОРА

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СПС ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА
♦Декретът за сътрудничество с Хагския трибунал няма да се прилага докато не бъде оценена 
неговата конст)птуционност, обещал югославският президент С повишено внимание следя всичко, каквото се случваше и 

случва в моя Цариброд, може би тъкмо защото съм го напус
нал отдавна. Информации получавах чрез връзките и контак
тите си с роднини и приятели и лично, когато идвах в родната 
си къща в Цариброд, а най-много от вестник "Братство”. Дъл
го у мен тлееше желанието публично да взема отношение към 
няколко, за мен ключови въпроса: за езика в училищата, името 
на града и името на вестника на българското малцинст во.

Образованието си - основно и средно - завърших през 1956 
година на майчин език в Цариброд. Тогава сръбски език учех
ме като държавен език с 2-3 часа в седмицата. Това никак не 
попречи на моя и на редица випуски след мен да се пръснем по 
факултетите навред из бивша Югославия и мнозина от нас да 
станат доктори на науките, магистри, лекари, фармацевти, аг-

Функционери на Социалистическата нт и на представителите на СПС са били "много 
партия на Сърбия (СПС) заявиха след раз- близки”, 
говора на делегацията на тази партия с д-р 
Воислав Кощуница, че югославският през- 

обещал Декретът на съюзното 
правителство за струдничество с Хагския 
трибунал да не се прилага докато Консти-

Генералният секретар на СПС Зоран Андж-
елкович каза, че делегацията на тази партия е 
поискала от Кощуница да бъде анулиран Дек
ретът за сътрудничество с Международния 
трибунал в Хага, арестуваните функционери на 
СПС да се защитават от свобода, обвинените от 

туционният съд не оцени дали този акт е в Хагския трибунал да бъдат съдени в домаш- 
съзвучие с Конституцията на СР Югосла-

идент им е

ните съдове, а съюзното правителство да по
даде оставка, "понеже е приело неконституцио-вия.

Чедомир Миркович, съюзен депутат от лис- нен акт”, 
тата на СПС и ЮЛ, заяви пред журналистите, че 
е доволен и "охрабрен” от разговора с през- СПС категорично се е застъпила за опазването 
идента Кощуница. Той поясни, че изнесените в на СРЮ. 
разговора становища на югославския президе-

Анджелкович добави, че делагацията на
рономи, юристи, художници, писатели...

Под претекст, че българск
ият език уж пречи на по-ната
тъшното школуване на децата, 
след време започна процесът 
на асимилацията на българите 
в Югославия и по-точно в Съ
рбия. От 120 000 българи (спо
ред български източници) и 61 
140 - според преброяването на 
15 март 1948 г., днес се сочат 
само двадесетина хиляди бъл
гари в Сърбия! Пълна асими
лация!

Как се стигна до това е все
известно, но нека да си припом
ним.

Изхвърлиха българския език от училищата - започна да се 
изучава с по-малко часове от чуждите: едвам 2-3 часа сед
мично! Основното училище в "Камика” превърнато в биб
лиотека, за да се запази книжният фонд! Какъв цинизъм!!!

Радиото в Цариброд предава на сръбски, женските фамилни 
имена се пишат без наставката за женски род -”а", а дръз
налите се да следват в България се провъзгласяват за "съ
мнителни лица”! А когато се завръщаха с дипломи - трудно 
намираха работа! За това пръв открито заговори доктор Мар
ко Шукарев, въпреки неприятностите, на които беше подла
ган. ----------------------------- —-------- -

"Братство" да си 
върне старото име

Предлагам вестникът да си 
пърнс старото име, но малко 
изменено: "Глас на българите 
в Сърбия”. Защото не братст
вото, а интересът и взаимното 
уважение държат света. Защо 
”... в Сърбия”? Защото (за мое 
голямо съжаление) черногорц
ите се готвят да напуснат съв
местната ни държава. Та да не 
сменяме пак името му!

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ПОЛЕМИКА ПО ВЪПРОСА ЗА 

ПОДПОМАГАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
V

Изпълнителният отбор (ИО) "Комуналац” да набави цистер
на Общинската скупщина в Ди- на за миене на улиците. Ци- 
митровград на 26 юни т.г. про- етерна, с която това може да се 
веде заседание, на което отново работи, вече има, но тя е пред- 
бе обсъден планът и програмата назначена за превоз на питейна 
за работа на Центъра за култу- вода в случай на бедствия или 
ра, по-точно само финансовата аварии на водопровода и се за- 
част от плана, поради която ми- хранва от водопровода. При не- 
налия път той бе върнат. Този достиг на питейна вода не е пре- 
път финансите за тази година са поръчително тя да се ползва за 
вкалъпени в средствата, предви- миене на улиците. Предлага се 
дени за Центъра за култура в да се набави нова, която да се 
общинския бюджет. Приемайки захранва от реката. Тъй като 
така направения финансов план над 90 на сто от улиците са ас- 
на Центъра, члановете на ИО фалтирани, предлага се и на- 
констатираха, че има няколко бавка на още една автоматична

роса колко активни могат да 
бъдат старите жители на някоя 
местна общност, останали само 
десетина, които почти нямат 
никой в града. А и на тях им е 
необхимо да имат Шьт и питейна 
вода. Както каза един от чле
новете на ИО, да направим път 
поне да можем да отидем, за да 
видим има ли още хора там. На 
края констатация е, че и общи
ната в своите приоритети (ко
гато става дума за местните об
щности), преди всичко има пред
вид пътища и водоснабдяване, 
но все пак някаква активност 
трябва да покажат и местните 
общности. Някой напомни, че 

на някои

В защита на малцинствени
те ни права се обяви и Зденка 
Тодорова от Хелзинкския ко
митет за правата на малцинст
вата.

За името - 
Цариброд

Вековното си име Царибр
од внезапно сменя с името Ди
митровград! По комуниста Гео
рги Димитров! По комушпма, 
докарал и Югославия, и Бъл
гария, до просешката тояга!

За голямо съжаление, годи
ни след като самите българи в 
България изхвърлиха мумифи
цираното тяло на Г. Димитров, 
кремираха го, заровиха в земя
та и сринаха мавзолея, чс и сле
да да няма от него, Цариброд 
продължава да носи това име! 
Защо? Формално-администра
тивна ли е причината, или на- 
коя друга?

интересни програми, които за- моторна чистачка, 
служават внимание, особено ко
гато става дума за телевизията. бро проекторешението за по- 

Приет е и отчета за досега- правка на покрива на Народната 
шните активности в оборудване библиотека и реконструкция на 
на' общинския информационен същата в смисъл обезпечаване 
център (ЕРЦ), с инсталирането на условия за работа, изисквани 
на който работата на общин- от съответните законови разпо- 
ската администрация е осъвре- редби. 
менена, а клиентите са улеснени 
при получаването на много до
кументи. Системата още не е 
завършена цялостно, което ще 
стане до края на годината.

Обсъдено е и прието като до- Голя*1а буря предизвика от
криването на КИЦ "Царибр
од” и филиалът му в Босиле-

зад неактивността 
местни общности стоят хора на 
бившия режим, които просто 
нищо не искат да работят. Пре
дприети са конкретни мерки и в 
тази насока по един или друг 
начин това да се преодолее. 
Конкретна помощ все пак е 
дадена на село Барйе (30 000 ди
нара) за поправка на една от 
черквите и за покрива на учи
лището.

Що се отнася до исковете за 
финансови средства за митинга 
по лека атлетика, и турнира по 
малък футбол прието е реше
ние те по принцип да се подпо
магат, тъй като става дума за 
две манифестации, които са 
имидж на града. Митингът по 
атлетика и скокове е дори с 
международно значение.

Членовете на ИО приеха ис
ка на "Комуналац” да му бъдат 
дадени помещенията в състава 
на административната сграда, в 
които до сега се намираше ко
жарска работилница. Прието е и 
решение, с което "Комуналац” 
на общината дава' четири квар
тири на улица "Балканска” брой 
7, които ще бъдат дадени на по
лзване на митницата, тъй като 
фирмата това няма начин 
да го направи.

град.
На кого беше нужно всичко 

това? И защо?
Нали българите бяха и си 

останаха най-лЬялните гражда
ни на Сърбия?! Да, но месните 
големци в Цариброд и Босиле-

Доста полемики сред член
овете на ИО предизвикаха иск
овете на местните общности, град не на своя ръка са вър

шили всичко това. Те несъмне
но са имали благословията на

главно за средства. Както е из
вестно, в общинската хазна за 

на местните об-На предишното заседание подпомагане 
програмата на "Комуналац" не щности са предвидени един ми- 
бе приета поради процедурни лион динара. Полемиката е 
пропуски (не бе обсъдена от оло това коя местна' общност 
Управителния отбор). След нео- трябва по—рано да получи сред

ства - дали тази, която е по-ак-

тогавашните комунистически ------ ---------------~
власти. А толкова се стараеха да асимилират сънародниците 
ни, потвърждавайки всячески народната поговорка: "Само 
еничарите са по-големи турци от турците”.

И ето ни в нова Сърбия! В новото републиканско ръковод
ство, начело с премиера Джинджич, както и в кмета д-р Симеон 
Васов, аз имам непреклонно доверие и не се съмнявам, че те ще 
успеят да върнат майчиния ни език в училищата. - едно от 
основните ни конституционни права.

И нека никой не се опитва да събира подписи от родителите 
на кой език ще се учат децата им и да се гаврят с хората, защото 
царибродчани вече напипаха икономическото дъно - с най- 
малки заплати са в Сърбия и си свиват гръбнаците, за да оце
леят.

ок-

бходимата поправка и тя мина 
без много разисквания, само с
допълнение, че е необходимо оритети. Но постави се и

тивна или да се правят при- 
въп-

БОСИЛЕГРАД

РАЗПИСАНИ ИЗБОРИ В 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

А нима уплашеният и сиромахът са свободни хора?!
Този, който не зачита потеклото и корените си, не може да 

се надява да бъде защитен от друг. За митницата се говори, че 
била "близо до Пирот”, вакантните работни места в общината 
се дават на хора от вътрешността, няма инвестиции, няма...

Има разруха! И то пълна! *
Самата държава трябва да се намеси и да върне майчиния ни 

език в училищата!

Председателят на Общинския съвет в Босилеград Миле
общности вМиленов разписа редовни избори в 

общината, на които ще се изберат нови органи на властта. 
Според статутите, които неотдавна бяха приети, сега ще се 
изберат съвети на местните общности, които са и най-висши 
органи, с по 5 до 7, а в по-многолюдните по 11 членове, техни 
председатели, изпълнителни съвети (председател и два члена) 
и секретари на МО.

Изборите трябва да приключат до 12 юли.

местните

сама

Иван Царибродски 
Княжевац

А.Т.В.Б.

1*129 юни 2001 г.



В ХОД СА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДА ОТ 
ИЗВОР КЪМ БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ТЕЖКАТА ОБСТАНОВКА В 

"НАПРЕДЪК"

” ИЗГРАДНЯ” Е ИЗПЪЛНИТЕЛ 

НА РАБОТАТА
КРЕДИТИ ИЛИ КАТИНАР
Всичко е спряло, а работниците не получават заплати от началото 
на миналата година

Обстановката в предприятието за селскостопанска дейност и изку
пуване ” Напредък” в Босилеград и по-нататъц е много тежка и не 
е известно как, дали и кога ще се подобри. Една част от 46-те заети 
са на мнение, че е по-добре фирмата да фалира, отколкото те да са 
на работа, а да не работят и с години да не получават заплати.

Поради неплатежоспособно- напред да започнат с изкупува- 
ст предприятието преди пет го- нето на добитък, а след това да 
дини престана да се занимава с съживят кланицата и овцефер- 
изкупуване на добитък и закри мата. 
магазините си. Към края на ми
налата година продаде и послед- жи големи финансови средства 
ните 200 овци и закри овцефер- за откриване на овцефермата. 
мата. В кланицата, която не из- Смяташе се, че тя ще даде силен 
пълнава условията за работа и импулс не само в развитието на 
на която ветеринарната йнспек- предприятието, но и на живот- 
ция се готви да сложи червен новъдството в общината. Това 
восък, добитък от вереме на обаче не стана. Мощностите й - 
време колят трети лица. Джиро- 3500 овци и 500 кози - никога не 
сметката е в постоянна блокада, бяха попълнени. Една част от 
загубите възлизат на около 2 механицията пропадна, друга 
милиона динара, а работниците "изчезна”. Обектите все още са 
не получават заплати от януари в добро състояние, но е въпрос 
миналата година досега. Мини- ще се попълнят ли или ще бъдат

За подменяне на азбестовите тръби с пластмасови на главния во
допровод от Извор до резервоара са нужннЗОО 000 германски Мар
ки. От донори са подсигурени към 98 хиляди марки, с които ще се 
извърши ремонт на най-критичните места. Ще се търсят нови да- 
рители м

На публичния търг за 
изпълнител на работата 
конкурираха 13 фирми, от 
които белградска 
"Хидротехника“, "Ерозия" 
от Княжевац и 
босилеградското 
строително предприятие 
''Изградня" предложиха 
най-приемчиви условия и 
цени. Комисията на 
Общинския съвет избра 
"Изградня"за изпълнител 
на работата, която поиска 
1 920 000 динара. Това 
всъщност беше 
най-ниската предложена 
цена.

В ход са подготовките за ре-
монг на част на водопровода от 
извора в с.Извор към резервоа- развалили. Често се случват ава- 
ра на Рамни дел над Босилеград, рии и дефекти, за чието према- 
На проведения публичен търг за хване "Услуга” е принудена да 
изпълнител на работата е избра- отделя значителни средства.

босилеградска "Изградня”.
Очаква се до един месец Евро- те; тръби

шение за употреба, а азбестови
те тръби на повече места са се

Държавата навремето вло-

г.-> - За подменяне на азбестови-
на водопровода с дъл-

пейската агенция за реконструк- жина около 3620 метра са 
ция, която за целта е отпуснала бходими около 300

нео-
хиляди гер-

-*о хиляди германски марки, мански марки. Тъй като нашата 
да предостави част от средст
вата, а с>тед това изпълнителят

към
икономически изостанала об
щина не е в състояние да ги под- ------- ---------------- --------------------

на работата да започне ремонта, сигури, помощ поискахме от до- Да започне работата, която спо- 
Водопроводът от извора в с..

Извор към Босилеград, който 
беше прокаран преди тридесет- 98 хиляди ДМ,

норн, и Европейската агенция за РеД уговоркта трябва да завър- 
реконструкция ни отпусна към ши в срок от два месеца.

с които ще под- Според плановете на Общин- 
ина години, през последно време меним 1420 метра тръби, казва ския съвет останалите необхо- 

сериозен проблем не само Владимир Жижов, изпълняващ дими средства - 200 хиляди тер
за комуналното предприятие длъжността директор на ”Услу- мански марки - за ремонт на ос- 
”Услуга”, което го поддържа, но га” и член на Общинския съвет, таналата част на водопровода 
и за домакинствата. Водопрово- Жижов подчертава, че се оча- пак ще се търсят от дарители, 
дът е толкова ”добре изграден”, ква до един месец Агенцията да 
че никой никога не е издал ре- предостави парите и "Изградня”

мални заплати получават посре- оставени да пропаднат, 
дством съда. Сега повечето отС1 ама В "Напредък” наистина е тв- 
тях имат съдебни присъди, но ърде тежко, преди всичко на ра- 
предприятието няма пари да из- ботниците, които нито работят, 
плати на всички лринадлежнос- нито получават заплати. Госпо

динов, който споделя това мне-В.Б. тите им за 1999 година.
- Обстановкате е толкова те- ние, добавя, че и работниците 

жка, че просто не сме в състоя- имали вина.
- Стигна се дотам, че не прие-ние да предприемем каквато и 

да е крачка. Всъщност-, стигна- мат нищо да работят. Като ди- 
хме дотам, че доколкото някой ректор смятах, че една от въз- 
не ни окаже финансова помощ, можноСтите за оцеляване е ек- 
ще бъде още по-зле, казва Ми- сплоатирането на горите на пре- 
лан Господинов, директор на дприятието. Не приеха инициа- 
”Напредък”, като подчертава, тивата под претекст, че не били 
че ”една от възможностите да се горски работници. Всички искат

НЕ Е-ОПРЕДЕЛЕНО НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КРЪЧМИТЕ В
БОСИЛЕГРАД

КРЪЧМАРИТЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ И 

СЛЕД ПОЛУНОЩ
* (До)сегашното решение за работното време на кафенетата в Босилеград не се спазва, ново решение 
все още няма, а някои от кръчмарите настояват да обслужват гостите си почти цяла нощ.

По досегашното общинско часа, а в петък и събота до един ния, а се пращат в кафенетата”.
В досегашните разисквания по 

Едни кръчмари не са съглас- темата никой официално не из- 
това решение не са съгласни со- ни и с новото предложение и пр- дигна въпроса за разпространя- 
бствениците на гостилничарски- ед новата общинска власт нас- 
те обекти, понеже главните им тояват да им се даде възможност 
клиенти, младежите, тъкмо то- да работят до късно през нощта, 
гава излизат от домовете си. Това беше и причината предло- 
Така определеното работно вр- женото решение да се преразг- 
еме особено не им уйдисва през леда, а приемането му да се от

ложи.
Докато кръчмарите настояв

ат да работят до късно през но
щта, един брой родители негоду
ват ”защо на децата им не се

6 до 24 предлагат културни развлече- ЦОРАП АР АТА

Усилията на Общинския съв
ет в Босилеград и на ръководег-. 
вото на ЮМКО от Враня за пов
торно откриване на босилеград- 
ския цех за производство 
рапи ще се реализират, узнава- 

от Миле Миленов, шеф на 
общинската власт.

ЮМКО, който закри чораиа- 
рата преди три години, сега смя
та, че с производството на чо
рапи ще обогати производстве
ната програма и пласмента си. 
Понастоящем негови майстори 
контролират дали и колко съ
ществуващите машини са гото- 

работа, колко има дефек
тни и могат ли да се оспособят.

Според плановете на ЮМ
КО, в начало ще работят около 
30 души, преди всичко сегашни 

■*работници в КОБОС. Очаква 
се производството на чорапи да 
започне след годишните ночив-

излезне от задънената улица е да са изкупчицй, търговци, ме
да получат кредити”.

Факт е, че предприятието не 
може да оцелее без по-силна ятието ще попадне в още по-де- 
финансова инжекция. Кой оба- ликатна ситуация, доколкбто не 
че в сегашните условия има ин- получи кредити. В момента ди- 
терес да направи това? Господи- ректорът не иска да предполага 
нов казва, че кредити ще търсят какво ще стане ако те изоста- 
от държавата и банките, като нат. Всичко ще бъде по-извест- 
заложат една част от имущест- но, казва той, след заплануван- 
вото, с което разполагат, преди ите разговори в Министерство

то за селско стопанство.

сари...
По всичко личи, че предпри-

решение кръчмите и кафенета- час след полунощ, 
та могат да работят до 23 часа. С

ването на наркоманията в града.
В.Б.

всичко обектите си.
По думите му целта им е най-ЮМКО СЕ 

ГОТВИ ПАК 

ДА ОТКРИЕ

В.Б.

лятото.
В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМОбщинското управление из

готви ново проекторешение за

ПАРТИЦИПАЦИЯТА 

НАМАЛИ БРОЯ НА 

ПАЦИЕНТИТЕ

работното време на гостилни- 
чарските обекти и според него 
те могат да работят от 1

НОВА КЛАУЗА В ДОГОВОРА След неотдавнашното въвеждане на партиципация, в до
машния бюджет на повече семейства все по-малко има пари за 
все по-крупната необходимост - лекуването.

В Здравния дом в Босилеград,казват, че след задължител- 
плащане на партиципацията значително е намалял броят

на чо-В Босилеград ще продължи изграждането на 
двете жилищни сгради с 19 апартамента от 
програмата за обновление на страната

за обновление на страната, която
ме

ното
на пациентите. По-голяма част от населението, преди всичко 
от отдалечените села, веднага е направило сметка колко пари 
му трябват, за да замине на лекар. И простите изчисления 
показват,, че хорат*не могат да свършат работа без 400-500 

понеже по 20 динара трябва да платят при лекар по

Дирекцията 
финансира изграждането на апартаментите, и 
босилеградското стрително предприятие, което е 
изпълнител на работата, подписаха нова клауза 

през миналата година договор за
в

сключения 
изграждане на обектите.

Милча Стоичков, строителен инжинер в 
"Изградня" и шеф на строежа, казва, че е уточнена 
нова цена за изглаждане на апартаментите. Имаини 
поедвид не са повишени цените на строителния 
материал Дирекцията ще даде още 5 420 000 динара, 
така че изграждането на 19-те апзРт"п00 динара

динара,
обща практика, специалист, колкото и за по-прости анализи в 
лаборатория и за рецепти за лекарства от положителната 

За други прегледи се плаща повече. Но за да се дойде 
при лекар, трявба да се плати и превоз, а от Мусул, Плоча, 
Караманица и други по-отдалечени села в двете направления 
трябват и по 200 динара. .

Истина е, це целта на партиципацията е да се създават 
по-добри материални условия за подобряване на здравната

най-скъпо. Но при

листа.
• ви за

Според новата цена 
квадратен струва 700 германски марк .

Поради недостиг на средства досега работата 
завършена едвам с около 16 на сто.

защита. ИстйПггг е.щ това, че здравето 'е 
условията, когато жизненото равнище на хората е ниско, 
преди всичко на селяците .здравето като че ли не е на цена.

е

В.Б. В.Б.ки.
В.Б.

29 юни 2001 г.



\

БУЯНОВЧАНИ 
ДАРИХА 
ЛЕКАРСТВА НА 
БОСИЛЕГРАД

СЪРНИЧКА КАТО 

ДОМАШНО ЖИВОТНО
Когато сс спомене сърничка, обикновено всички си я пред
ставят в блиската горичка”. Но не винаги е така.

Тръгнали на 2 юни т.г. Зорица и Ангел Аигелакови да бера т 
гьби. Този дъждовен ден те се озовали край чешмата в село 
Прача. Не малко били изненадани, кога то синът им ги повикал 
да видят какво е намерил. Една малка сърничка, цялата мокра 
и трепереща от студ, се счучурила в тревата, уплашена и са
мичка. Взимат я със себе си и я донасят вкъщи.

Днес, след дваесрина дена, малката сърничка, наречена Ба- 
мби, спокойно лежи на дивана в стаята, където е истински 
любимец на семейството, особено на внучетата на Ангелак- 
ови, малките Таня и Марко. Тъй като все още е малко, сърнето 
го хранят на

Здравният дом в 
Буяновац дари лекарства, 
санитетски и друг 
медицински материал на 
босилеградския Здравен 
дом, с което още веднъж 
показа на дело 
хуманността си.В 
•Босилеград казват, че 
помощта е на стойност 
около 10 хиляди 
германски марки и че ще 
им бъде от голяма полза 
в лекуването на 
пациентите.

Буяновац, който 
доскоро беше "център на 
света", с това начинание 
показа, че не само богати 
на бедни могат да 
помагат, но че и бедни 
помощуват на по-бедни от 
себе си.

биберон, а Зорица се старае по възможност да 
осигури козе мляко, считайки го за по-подходящо за него. 
Полека започва да яде и зеле, но все още е без зъби.

Необикновеният член на семейство Ангелакови е регистри
ран в димитровградското ловджийско дружество "Видлич”, за 
да няма нищо нелегално и да нямат проблеми. До кога ще 
остане сърничката при тях не знаят, но са категорични, че няма 
да позволят да. бъде изядена за ловджийската вечеря на 
дружеството. "Това е все едно да заколят дете”, казва Зорица 
и добавя, че най-вероятно ще го дадат в зоологическа градина.

Ангелакови не за пръв път ”на биберон" отглеждат малки 
животни. Преди известно време брат й донася две еднодневни

Зорица храни сърничката с биберон

Има още нещо интересно, свързано със семейство Анге
лакови и сърничката. В деня, когато я намерили, те "хванали” 
и два балона, на които била прикачена картичка. С помощта на 
преводач разбрали, че тя е изпратена от Кети и Диди от Гер
мания в деня на сватбата им. На картичката е посочен адресът 
им в град Хербертхаузен и ксГито намери картичката и я върне 
обратно със своя адрес, ще получи награда. Каква, те не знаят, 
но картичката са върнали.

В.Б.диви прасета и те ги отглеждат докато станали, както казват, 
двеста килограма. А.Т.

ПЪТЕПИС Светолик Милчич

НА ВЕЛИКДЕН В ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР
Когато прочетох Алековия пътепис "Какво? Швей

цария ли?”, всред многото възторжени слова на Щаст-
раниците ни е написано кои сме и къде отиваме. Неу
сетно достигаме центъра на селото, където е разпреде
лителния трафопост. Поглеждам часовника си, изми
нали са четирдесет и пет минути откакто сме потеглили 
от гарата. Тук асфалтовия път се разделя на две и мла
деж на чист български език ни пояснява, че трябва да 
поемем по отклонението вляво от трафопоста и така до 
края на асфалтовия път, където свършва и селото. Там 
с остър завой надясно е началото на коларския път за 
село Планиница. Предстоят ни почти два часа изкач
ване по калдърма, направен от необработени камъни. 
Село Планиница е разположено по склоновете на два 
съседни хълма, между които лъкатуши калдръмът. До
стигайки го почти със сигурност знаем, че половината 
от пътя е извървяна. На петстотин метра от селото в 
най-стръмния участък от пътя, ни настига малко трак- 
торче, теглещо дълга платформа. Оказа се, че трактор
истът н седящият върху платформата човек са от План
иница. Най-любезно ни канят да ни закарат до селото, 
дори деликатно изчакват, виждайки нашето колебание. 
Не устояваме на изкушението и след минута трактор
ният впряг се понася по баира. Заговарям човека седнал 
до мене. Нарича ме "брате”. Питам го какъв е, бълга-. 
рин или сърбин? "Славянин брате, славянин” - ми от
говаря усмихнат. ”Но ти говориш много добре българ
ски, пък и тези земи са български” - упорствам аз.

"Български език съм учил в училище брате, а щом 
земите са български може и българин да съм” - про
дължава да се усмихва човекът: Благодарихме им и 
продължихме към Бански дол.

В началото на селото има чешма с един чучур и 
каменно корито. Това е Вълковишката чешма, край 
която някога са почивали Алеко и неговите другари. 
Водата е типично планинска, студена и пивка. От План
иница до тук са тридесет минути ход пеши. Странна 
пустош цари в Бански дол. Повече от къщите са зидани 
с керлич и измазани с кал, а оградите са от плет. Не 
срещнахме жив човек, нито пък куче. Селото сякаш 
беше напуснато. От Бански дол до Поганово е непре
къснато слизане все по същия калдъръмен път. Отляво 
и отдясно са ниски хълмчета, обраснали с бук и дъб, тук 
там бор, а пред нас постепенно израстват внушителните 
зъбери на Гребен планина (1338 м), в подножието на 
която знйеме,'че е разположен манастирът. Слизането 
от Бански дол до Поганово извършваме за около час и 
половина. Подминаваме самото Поганово, което ос
тава вляво, избирайки коларския път вдясно, успореден 
на течението на един от притоците на Ерма..След три
десет минути прекосяваме асфалтовия- път, идващ от 
Суково, минаваме по железобетонния мост над Ерма,

ливеца за природните красоти на този край, не срещнах 
името на манастира край село Поганово. Отговор на 
този въпрос не можах да получа нито от Базовия очерк 
за тези места, нито от Кратка българска енциклопедия, 
БАН-1967 г. Това беше напълно достатъчно за да се 
възбуди у мене свещеното човешко качество - любо
питството , и да си дам дума непременно да посетя това 
вече тайнствено и без съмнение интересно място.

/ Всеки храм (или манастир) се посвещава на Бога и 
носи име в памет на едно или друго свещено събитие, 
Господски или Богородичен празник, или името на ня
кой .Божи угодник. Разбира се, по-късно вече знаех, че 
Погановският манастир носи името на апостол и ева- 
гелист св. Йоан Богослов, живял в I в. сл. Хр., автор на 
четвъртото Евангелие, на знаменитото "Откровение” 
и на още три Послания. Наречен е "богослов” защото 
неговото Евангелие се отличава от първите три с висо
тата на учението за Бог Слово.

И така, след неколкократно отлагане решаваме с 
още двама приятели-планинари, да посетим Поганов- 
ския манастир на празника на празницете - Великден,
далеч от прашния и шумен град, далеч от столичните 
храмове, където посетителите (не казвам богомолци
те) се държат така, сякаш са на футболен мач. Пък и 
кой ли да ги научи как трябва да се държат.

Известни са най-малко два начина за отиване до ма
настира. Първият е Алековия - до Цариброд с влак, а 
след това пеша през планинските села Желюша, План
иница, Бански дол, Поганово, манастира. Вторият е с 
редовния обиколен автобус от Цариброд до село Звон- 
ци, който спира и покрай манастира. Въпреки че не. 
разполагаме с почти никава туристическа инофрмация търговец обикаля купетата и предлага от новия вид, по

десет лева парчето. Правя сравнение между новите и

Авторът пред Погановския манастир

Започват обичайните гранични формалности. С изне
нада научавам, че граничните листове, които съм полз
вал само преди месец, вече не важат. Предприемчив

или карта на пътищата, избираме първия от двата мар
шрута.

Потегляме на 13-ти април, Велика Събота и за малко 
не изпускаме международния влак за Белград, на който 
само преди няколко дни е променен часа на тръгване. 
Билетопродавачката обаче действа бързо и в девет без 
пет сме в купето. В девет часа потегляме. Сутринта е 
леко прохладна, денят обещава да е чудесен 
метеоролозите се мъчат да ни убедят, че на връх Велик
ден ще вали сняг. Засега обаче никой не им вярва.

Разсеяно гледам през. прозореца познатия ми пей- 
Отляво и отдясно неизорани пустеещи ниви. Изк-

старите листове и установявам разликата - новите са 
бели, по дълги и по-широки са с по един сантиметър и в 
долния им десен ъгъл се мъдри печата на фирмата на 
едноличния търговец, който ги и продава. Бизнес!

Сръбските митничари са любезни и внимателни. На
учавайки, че отиваме в Погановския манастир, поръч
ват ни да поздравиме монахинята Йована, известна със 
своята сладкодумност, и на дълго и на широко ни обяс
няват как се стига до манастира.

Слизаме от влака, преминаваме през чакалнята на 
гара Цариброд и потегляме в западна посока по шосето

„о успоредно на железопътната линия. След около триста лючение правят само малките градинки в дворовете на ■> ** р ^ я метра е прелеза отвеждащ ни на магистралния път закъшите Отминаваме Сливница. На полегатата част на ^ гк ьщи1с. V./ т Пирот. Отминавайки втория от двата автосервиза от-
спелния хълм от възвишението Три уши е махнат над- ^ гсредния а ьлм и г 7 на пътя свиваме вляво по черен коларски път на
писа отбелязващ поредна годишнина от победата на г „ .
социалистическата революция и на негово място, пред- около петстотин метра от гарата, по които навлизаме в която от пролетното снеготопение е респектираща и 
полагам със същите камъни, е изрисуван огромен кръ- пъРвото от селата - Желюша. Табелите на улиците, по ПОХЛОПваме на масивната манастирска порта, укрепена
ст зз храброст с разярено лъвче по средата. За по- които минаваме са изписани с кирилица на сръ ски и на с яки железа и украсена с две теЖки халки. Отсреща е 
ст за храорост с разярено г н български език, дори и там, където начинът на напис-
лагащата му се корона явно не са достигнали камъни. и звученето са едни и ^щи. Хората, които ни
Но и така, гологлаво, то стои до ре. а границата сме. срещат ни се усмихват и любезно поздравяват, сякаш на

и само

заж.

страхвитото ждрело.
(Краят в следващия брой)

29 юни 2001 г.



ИЗЛОЖБА

ГРАФИКИТЕ НА 

БРАНКО НИКОЛОВ

Денко РАНГЕЛОВ
ТЪРСАЧЪТ ДОВЕЧЕРА В ДИМИТРОВГРАД

ПРОМОЦИЯ НА 
ЮБИЛЕЙНАТА КНИЖКА 

НА ”МОСТ”

■ А У
щ

На Бранко
В разтръсващи. мигове, 
край бащин прозорец,

• върху кръгозора вглъбен 
в сенките на живота влюбен.

По-човечен да е човекът.
По-световен да е обетът.
По-кротка да е кроткостта.
По-близка да е близостта.

Една звездичка приветлива, 
с трепета ас топлинен, 
бърза таз' вечер ранна, 
да стопли душата ти изтерзана.

С орисията на линията 
тежка като съдбата на русалка,

. но възторжена като езда, 
ти все търсиш светлина...

С тези стихове авторът откри изложбата на 
Бранко Николов в Димитровград

Поредна изложба на 22 юни бе открита в град
ската галерия в Димитровград. Този път със своите 
графики се представи Бранко Николов.

Николов е роден през 1956 
Художествена академия е

В малката зала на Центъра за култура в Димитровград 
вечер ще бъде представена юбилейната 
то за

тази
книжка на списание-Димитровград. 

завършил в София, а 
сега живее и твори в Ниш и София. Член на дру
жествата на художниците и на Сърбия, и на Бъл
гария, един от учредителите на Нишкия графи
чески кръг. Участник в много биенални и

г. в
литература, изкуство, наука и обществени въпроси на 

българското малцинство в Югославия ”Мост”.
На промоцията, на която са поканени представители на 

съюзното министерство на етническите общности, на култур
ните министерства в Сърбия и България се очаква да при
състват проф. д-р Светлозар Игов, Димитър Танев, като лит
ературни критици от България и поетът Георги Константи
нов. От Белград са поканени и известните литературни творци 
Мома Димич и Зоран Милич, а оповестено е и идването на 
вицепремиера на Сърбия д-р Жарко Корач.

Разбира се, че освен представители на редакцията на сп. 
Мост” ще се представят и няколко литературни творци - наши

трие-
нални изложби в страната и чужбина. Представял 

Япония ( Сапоро и Канагава), във Варна, в 
София със самостоятелни 
В момента една негова графика от 
жури е приета за изложба в гр. Канагава в Япония. 

На откритата изложба в Димитровград Бранко

се в
и колективни изложби. •

международно

сънародници. В.С.Б.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В С. ТРЪНСКИ 
ОДОРОВЦИ

ЩЕ ОТБЕЛЕЖАТ 
25-ГОДИШНИНАТА ОТ 
МАЛКАТА СИ МАТУРА

Николов се представи с твор
би, работени през последните 
няколко години. Графиките 
могат да се разделят в две ча
сти
'ПРИСЪСТВИЕ”, представ

ляваща графики с нови худ
ожествени търсения, и втора
та ”ЕКСПОЗИЦИИ”, арха
ично-лирични сътворения от 
миналото, преди всичко от 
родното село на баща му, Ка
меница.

Изложбата откри редак
торът на списание ”МОСТ” 
Денко Рангелов.

едната под название

Да се отбелязват 10,15, 20, 25, 30 и други "кръгли” годиш
нини от завършване на средно училище знаем всички. Едва ли 
някой е чувал обаче, че се отбелязват и по-значителни годиш- ' 
нини от завършаване на основно училище. Но има го и това. 
Има го например в Трънски Одоровци, където на 30 юни тази 
година група от 20-ина души от този край, и по произход от 
този край се готвят да отбележат 25 години от завършване на 
основното им образование в одоровското училище.

На тържеството са поканени да участват и някогашните 
ученици на посоченото училище, които са випуск 1951 г. Те, 
разбира се, ще отбележат 35-годишнината от завършването на 
основото им образование.

-Това стана традиция. Какво да правим, когато в Трънски 
Одоровци нямаме средно училище, коментира за нашия вест
ник димитровградчанинът по потекло от Трънски Одоровци 
Аца Марков, който утре ще отбележи 25-годишнината, от- 
както се е простил от чиновете в одоровското училище.

А.Т.

В ПАРАЛЕЛКИТЕ 
НА МУЗИКАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 
"ВЛАДИМИР 

ДЖОРДЖЕВИЧ"
ВСИЧКИТЕ
УЧЕНИЦИ

ВЗЕХА
ИЗПИТИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА 

ДЕВЕТИЯ
ПОГАНОВСКИ ПЛЕНЕР

Б. Д.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
НАЙ-МАЛКИЯТ И 

НАЙ-ЛЕК КАМКОРДЕР
Деветият пореден художествен пленер "Погановски 

манастир” ще се проведе от 1 до 10 август т.г. Според 
предварителните планове, в проявата би трябвало да 
участват 13 художници от страната и чужбина. Сред 
ще бъде и професионалният димитровградски скулптор 
Димитър Илиев.

По време на пленера художниците ще бъдат нас- 
”Свети Йоан Богослов”.

тях

Всичките димитровградски 
деца, посещаващи музикално
то училйще "Владимир Джор- 
джевич” от Алексинац успеш
но положиха годишния изпит 
преди броени дни в Бела пала
нка.

танени в конака на манастира
Както е оповестено, финансова и друга подкрепа за 

провеждането на пленера ще окажат ОС в Димитров
град, Министерството на културата на Сърбия, СПЦ и 
спонсори. В момента текат организационните подготов
ки за провеждането на тази проява.

Като главен организатор на художествения пленер 
"Погановски манастир 2001 ”, както и досега, ще се про- 
яви Центърът за култура-Градската галерия в Димит-

С помощта на общината и 
родителите на децата през тъ
кмо завършилата учебна годи
на в помещенията на основно
то училище ”Моша Пияде” в 
Димитровград работеха две па
ралелки на посоченото музика
лно училище.

Училището с успех бе ръ
ководено от преподавателите 
от Пирот Татяна Сливинская,. 
която държеш* 
ано и акордеотиста Бобан Чи- 
рич, който държеше часове по 
солфеж.

Преди годишния изпит в 
Димитровград се проведе отк
рит час, на който децата демон
стрираха пред родителите си, 
роднини и приятели какво са 
научили в училището. Предс
тавиха се първокласничката 
Лиля Илиева и второкласни
ците Андрияна Влаева, Джор
дже Маноилов, Андрей Алек- 
сов, Ивана Гюрова, Слободан 
Гюров и Мартина Захарова.

лГгЛлосог

ровград.
Б. Д.

е часове по пи-
В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ОЩЕ 35 СВОБОДНИ МЕСТА
От 60 ученика, колкото кандидатстваха за 

записване в първи клас на Гимназията, която е общ 
тип, изпитите по сръбски език и не
издържаха 55 ученика. Трима от 
положиха изпита по математика, докат д 
успяха да се справят със сръбски език.

Единственото средно училище в ^инатае 
запланувало да запише в први клас 9 У втория
има предвид сегашният брои на записаните, за втория
записвателен срок, ^дн^зУГобо^ни места.

Японската компания "Виктор” представи най-малкия и най-лек 
дигитален видео камкордер на света. Уредът има джобни размери, 
а екранът му е с 680 000 пиксела (точки) и твърде чувствителни 
лещи.

Камкордерът тежи само 340 грама, а цената му е $ 2025.август, остават още
В.Б. Б. Д.
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НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА 
” ЦАРИБРОД И ЦАРИБРОДСКО 

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ”
СБОГОМ, Г0СП0ДИНК0"М0СТ !

Настръхвам, когато си помисля, че нас- сложено "да замине”, вместо ”мил- 
мплко щях да стана за резил и то по вина на вания” - "милувки”, вместо "натресох” 
кумашина си Марко.'В брой 1849/50 на "Бра- - "облекох”, "връз - върху”, "нащанцу- 
тство” се появи "Бележка” подписана от пи- вах -направих”, "удивлявах 
сателя Марин Младенов. От първото четене въодушевявах”, "особа - личност”, 
на "Бележката” повярвах, че наистина в "монастир -манастир”, "разговорка - 
"Мост" се практикува цензорство и бях го- разговор” ... 
тов да се придружа на протеста, защото по 
нечия воля в тази редакция се поправяха и правки: "Защо - тряснах юмрук - в съ- 

За щастие, в следващото щия, юбилейния брой Ьте допуснали в

Л V':

В навечерието на 24 май -Деня на бълг- ици, учители, актьори, художници, поети, 
проката писменост и култура, в,Градската журналисти, но и общественици, полити- 
I алерия на Цариброд бе открита докумен-. ци, духовници. Оттам и въпроса какъв град 
тална изложба под наслов 'Цариброд и днес е Цариброд и има ли като такъв ясна 
Царибродско през годините”. Организато- перспектива? И как човек, работещ върху 
ри на изложбата бяха Хелзинкският коми
тет за зЬщита правата и свободите на бъл-

Разгневих се жестоко заради тия поминалото на Цариброд, може по най-лесен 
път да дойде до отделни архивни данни за 

гарите в Югославия и Центърът за култура интересуващия го период? Нито един град 
в Цариброд. Върху реализацията на тази в света не е толкова занемарен в духрвно 
Програма, като част от един по-мащабен

мои текстове.
"Братство” беше дадено ясно и убедително съчинението си за Д. Кйш, Блага 
"реагиране” озаглавено "Нападки без фак- Димитрова подло да вмъкне провин- 
ти”, което ми отвори очите и ми олекна, циалното си "дека", а на мен...
Разбрах, че писателят М. Младенов не е пр
ав. То верно се кумосваме, нали Драголюб Димитрова, а кой си ти!?!
Мичунович му беше първи, а аз втори вен
чален свидетел през далечната 1954 година, на словото" са направили корекциите за 
но дойде време когато кумашин на кумеца наше добро и пак млъкнах. Та до кога?

Докато не прочетох при Марина Младе- 
в юбилейния "Мост” израза: "да се 

еба майката, ако не е така!” Прекипя

отношение като Цариброд в момента. От 
проект на Хелзинкския комитет, наречен занемарените фасади на старите царибр- 
Документационнен център на българско- одски къщи до съхраняване на книжни- 

зо национално малцинство”, работихме натаму.археологическитенаходищаиис- 
интензивно 6 месеца. Дейността ни предви- торйческите паметници. До известна сте- 
ждаше събиране На стари документи пен вината трябва да търсим и у самите нас. 
(кръщелни свидетелства, актове за ражда- Изложбата "Цариброд и Царибродско 
не, съдебни и лични дела, дипломи и пр.), през годините” 'е само една от поредицата 
повечето от .конто съхранявани в семей- изложби, свързана с документиране мина- 
ните архиви на хората, някои 
над сто години, както и събиране на сним
ков материал от различни периоди с раз- фия, но и в редица други български гра- 
нообразна тематика - сватби, обичаи, тра- дове. Само че двадесетте тематични ек- 
диция, културно-просветна дейност-(учи- спозиции ще бъдат надопълнени с нов ар- 
лища, театър, танцови и музикални със- хивен материал за Цариброд и Цариброд- 
тави, духов окестър); модата в Цариброд ско, съхраняван в отделни архиви и биб- 
през 20-те и 30-те години на миналия век, лиотеки в България. За целта ще бъде пе- 
видяна през обектива на Жорж Гайдаров; чатан каталог с най-оригиналните снимки 
срещите на границата през 50-те и 60-те и документи от изложбите, както и отдел- 
години; задграничното сътрудничество ни бюлетини, излизащи като тематични

- Пак същия въпрос: Коя е Блага

Тутакси се разкаях: "Служителите

не смее да вярва...
... И така, зд юбилейния троброй на ”Мо- нова 

ст" изпратих някакъв текст са>с заглавие 
"Горещо!..Горещо!..Студено!!!” и - собсте- ми. Спомних си, че в текст за един от 
вноръчно сложих авторския си подпис: Смае предишните боброеве на "Мост” бях

написал дека по върша еуковски жени 
Защо? Да си призная честно, домиле ми свърнали на Ерма да окъпят, а там едно 

поне веднъж публично да кажа автентичния младо рибарче си ловило риби с въдица, 
си и автохтонен идентитет. Понеже в "Ма- Притеснили се жените от него, докато 
тичната книга" в най-бившата Югославия най-прахливата не извикала: "Море, я 
някой ме беше записал своеволно като Спа- че се купем... Ако момчето досега не 
ссуе КостиН, от 1941 до 1945 бях Спас Кру- видело п...а, начичкана сосие, нека тоя 
мов, в духа на българския обичай, а в офи- път види!” и с един замах си свлекла 
циалните документи след 1945 година ме пи- роклята. Малко по-надоле в^ същия 
шат като Спас Сотиров. Домъчня ми, за- разказ бях споменал, че в Държино 
щото нито едно от тези три имена не беше ло жена "самодавка”. А, не - трябвало : 
истинско мое! Навърне\ли в родния си Ца
риброд и някой ме попита:' "Кой бе, бате, 
беше ти?” аз отговарях: "Спас”! "Чий бре, самодавка на самодива не става! - при- 
Спас?" "Спас на Крума, Крумин!” "Чекай, брах си текста и дадох оставка на член- 
ама на кога Крума?” ”Па, на Крума Сотиро- ството си в редакцията... Как на Младе- 
вога!” ...и едвам тогава се разбирахме. нов допускате да обнародва псувни, На

И тъй, казах си, хайде да се подпиша със М. Павич да описва как калугерче 
Спас на Крума Сотировога, както ме знаят изхвърлило семето си преди да е опряло 
земляците и приятелите, обаче -'мац! "Слу- момата, а за мен - ембарго!? - протести- 
жителите на словото” в редакцията на ”Мо- рах аз. 
ст” не позволяват: "Не бива,това еекстрава- 
ганция! Спас на Крума Сотировога - йок!”

И така, пренебрегвайки доводите ми и 
без мое съгласие в "Мост” осъмна, че автор

лото на Цариброд. Същата ще бъде пред
ставена през средата на септември и в Со-

от които и

на Крума Сотировога.

между Цариброд и съседните крайгранич- издания в рамките на Хелзинския комитет 
ни градове в България; прелестите в окол- и проекта "Документационен център на 
ността на Цариброд; семейни снимки и по- българското национално малцинство”, 
ртрети на отделни царибродски фамилии - Откриването на изложбата в Цариброд бе 
Тотеви, Пържоини, Джорпни, Божикини, надопълнено с печатането на тематичния 
Рашини и др. Включително с археологи- бюлетин "Заличената идентичност”, свър- 
ческия и снимковия материал, направен зан със състоянието на църквите, мана- 
върху разкопките на Гоиндолското кале и стирите и параклисите в Царибродска и 
предоставен за целта от Народната биб- Босилеградска общини.

Разбира се, че с тази изложба не бяха 
изчерпани всички потенциали, свързани с 
миналото на нашия град. Ние не претенди
рахме, че с 20-те експозиционни пана сме 
обхванали всичко. Напротив, това е капка 
в морето в сравнение с всичко онова, което 
се крие в частните архиви на хората. Нека 
да не забравим и богатия архивен мате
риал, свързан с нашия край, намиращ се в 
архивите и библиотеките на България. Из
ложбата в София, без съмнение, ще пот
върди всичко това. А дотогава, Хелзинк
ския комитет в рамките на започналия про
ект., със своите активисти ще събира цен- 
нен архивен амтериал от миналото, на Ца
риброд. Следващата крачка в това отно
шение е и обявяване на конкурс с парични 
награди за най-стария и оригинален доку
мент, касаещ миналото на Царибродско, 
който ще бъде показан на някоя друга из
ложба, свързана пак с миналото на нашия 
край.

има-

"самодива”! «>
- Няма да го бъде!- разсърдих се -

лпотека в Цариброд.
Каква беше целта на тази изложба?. 

Преди всичко да се уверим самите ние ка
къв е бил някога културният, духовен и 
обществен потенциал на Цариброд и съ- Ти го кръщеваш, а оно пърди! - би

казал народа.
-Мани се, бе човек! Кои са Младе

нов и Павич, а кой си па ти? Они писа
на текста "Горещо!..Горещо!..Студено!!!” е тели, а ти ... пишурка, прото(ко)лист!... 
Спас Сотиров. Отидох в редакцията да се Да не беше отпечатано реагирането 
разправям: "Как в същия брой сте пуснали "Нападки без факти” нямаше да се съв- 
Миле Николов като М. ПрисОйски, Милич зема и да разбера дека "служителите на 
Станкович като Милич от Мачва, а мен... словото” в "Мост” приемат текстовете 

От любезните думи все пък звучеше на сътрудниците си с "творческа ра- 
въпросът: ” Знаеш ли ти, кой е Миле При- дост” и "творческо отношение”, а не с 
сойски, кой Милич от Мачва, а ти?!?”

И разбрах, че съм преправен за мое до- разликата! 
бро, че не бива да се меря с еди кои си и Няма повече да се ядосвам и да 
вдигам ръце. А ти, Марко, както си искаш - досаждам на "Мост”. След три десети- 

‘ остани скептик и не вярвай в онова, което летия и половина редовно сътрудни- 
пише в "Мост”. Никой не ти пречи.

Но, дяволът не оре и не копа, а само 
пакости прави! Насъска ме да търся и други търся прошка и отправям привета 
сметки - защо освен и/пето са ми изменили и "Сбогом, Господинко МОСТ!” 
цял булюк думи и изрази. Вместо ”обре” -

щевременно да си зададем въпроса - какъв 
е днес? Да се замислим над европейската 
мода на нашите съграждани в началото на 
миналия век, но и над богатата издателска 
дейност в Цариброд, от която днес няма 
нито помен. Да поспорим по въпроса защо 
Цариброд все още няма свой архив и свой 
музей, както археологически, така и ет
нографски. Да си зададем въпроса защо 
част от архива на Цариброд е в Пирот? Но 
и да направим нещо, друпата част от ар
хива, който тъне в прах и плесен в мазетата 
на общината,-по разни фирми и предприя
тия, а и в частни къщи да стане достояние 
на всички граждани. От снимките на Жорж 
Гайдаров ясно проличава едно нещо - Ца
риброд в началото на миналия век е бил 
околийски център с жп гара, администра
тивна управа, кино, театър, градско чита
лище, училища, галерия, вестници, печат- 
ници, интелектуалци, владеещи чужди ез-

цензорство. А ти, Марко, не разбираш

чество, над 20-тина обнародвани статии 
и епизодно членуване в редакцията

Главни координатори на проекта: 
Зденка Тодорова, Катя Рангелова Спас на Крума Сотировога

ПОЛЗВАЙТЕ СВОЯТА АГРЕСИВНОСТ ЗА 

ПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ
В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР

нарна склероза. С помощта на биохимични изслед-1. Подчертано неприятелско отношение;
2. Емоциите се задушват редовно, а изпразват спо- вания окончателно е утвърдено, че повишеното ниво

на норадреналина в кръвта е ключовата причина за
3. Не съществуват изразителни невротични черти, заболяване от артериална хипертензия.

В терапевтичния подход към решаването на проб-

Интересни резултати във връзка с артериалната
живихипертензия са получени от експериментите с 

плъхове, които са проведени в Бостонския институт 
през седемдесетте години на миналия век. Известно е, 
че плъховете имат вродена склонност към устано
вяване на йерархия в групата си.,При плъха "Алфа”, 
който водил ожесточена борба за доминиращата поз
иция в своята група, е измерено изключително високо 
кръвно налягане. След като завоювал тази позиция 
кръвното му налягане се нормализирало. И при плъ
ховете ”Бета” и "Гама", които също се борели 
престижното място в групата е измерено високо кръв
но налягане, коетохе нормализирало след установява
нето на йерархията.

Експериментът ясно показва, де хипертензията е 
целесъобразна биологическа реакция на организма 
ситуациите, когато е застрашена екзмЪгенцията 
когото трябва да поддържа готовност зй навременна 
реакция. Най-новите проучвания обаче цоказват, че 
перманейтното потушаване на гнява и агресивността 
е- ключовият предизвикател на артериалната хипер
тензия. Въз основа на резултатите от над 40 проуч- 

световни институти са утвърдени 6 
характеристики на пациентите, страдащи от

радично;

които да отлъчват пациентите от хората с нормално
лема с артериалната хипертензия важно място заемакръвно налягане;

4. Хипертониците проявяват склонност към депре- физическата активност: на пациентите се препоръч
ват всекидневни разходки, интервално тичане, спорт-

5. Заболелите от артериална хипертензия не са спо- ни дейности и игри... Разбира се, необходима е и те- 
собни да изкажат с думи собствените си чувства и имат рапия с медикаменти. За целта днес най-много се из- 
сериозпи затруднения в комуникацията си с обществе- ползват лекарствата от групата на т. нар. бета-блока-

тори. Те блокират рецепторите в мозъка, посредством
6. Склонност към стил на живот, характеризиращ които се стимулира работата на сърцето, освобожда- 

се със строг ред, труд, точност, самодисциплина, дреб- ването на споменавания тук хормон ремин и разло
жението на мастните наслойки.

сия;

за най-
ната среда;

навост...
Многобройните медицински изследвания сочат ря- От психотерапевтичните методи най-популярни са 

зко покачване на т. нцр. долно кръвно налягане в ст- релаксационните техники, в които осбено място заема 
ресогенните събития. През 1976 г. Тагарт е открил, че автотренировката. Прилагат се и техники, с помощта 
увеличеното излъчване на биохимичната материя но- на които пациентът'се учи и насърчава да насочва 
радреналин, което се явява при задушването на аг- собствената си .агресивност към нещо полезно, преди 
ресивността, мобилизира свобоните мастни киселини, всичко към дейности, които ще го удовлетворят.

неизразходвани поради липсата на физиче
ска активност. Натрупвайки се на вътрешните стени основната предпоставка за успешното лекуване на 

кръвоносните съдове, тези киселини съдава г ате- психосоматичните болести, включително и на артери- 
които всъщност са зачатък на болестта коро- алната хипертензия.

в
му и

Репрограмирането на житейския стил всъщност еостанали
вания в известни 
основни 
тази болест:

на
- Следва -ром и,

штШ29 юни 2001 г.
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ДУКАТ - ДУ ДИНА 

МАХАЛА 1949/50
подвижни

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
НАХОДКИ Още докато бях на учителско-педъ- през тази 1949/50 учебна година беше Ди- 

гогическия курс в Босилеград повер- митър Тасев, емигрант от България, в 
еникът за просвета и култура към Ок- Дукатски явор - Ставре Иванов от Долна

Лгобата, а в Дукат - Дудина - аз.
Всички движими археологически находки са намерени в пепелища или в 

останки от развал ени стени, както и край крепостните стени, а не в ясно очертан 
компактен пласт Наи-числени са останки от керамически и стъклени съдове,

стрели, различни аЛати, украшения и
олийския народен съвет Борис Янач- 
ков ми съобщи, че съм назначен за учи- УЧИЛИЩЕ В ЧАСТНА КЪЩА 
тел в село Дукат - Дудина махала. От 
него разбрах, че това махленско учи
лище е открито за пръв път през учеб- ’ 
ната 1948/49 г. и пръв учител там бил 
Стоян Митов от село Църнощица. На- 
мерох го един ден в града и узнах, че 
училището се намира в частна къща,

както и предмети от метал - върхове 
монети

на

Когато пристигнах в Дудина махала 
ми казаха, че училището е в къщата на 
Манаси Пенев от Беснйловци, която за 
разлика от другите къщи в тази махала 
имаше две големи стаи. В къщата се 
влизаше от северната страна в цен
тралното помещение, където се нами
раше огнището и което служеше и 
като коридор. За да влезнат в учебната 
стая, учениците трябваше да минат пр
ез това централно помещение, с огни
ще в центъра на чиито вериги винаги 
стоеше котел с жешка вода или пък се 
вареше някакво ястие. Вляво от ог
нището се намираше учебната стая, 
която беше обзаведена с чинове и една 
черна дъска. Освен това имахме маса и 

стол за учителя, 
сметало и няколко 
картини за приро
дознание, като на
гледни средства. 
Подът на учебна
та стая беше от

КАМЕННИ ПРЕДМЕТИ
По време на разкопките в сонда 1 и 2 бяха намерени и няколко каменни 

предмети, свързани с ежедневния живот и то:
- останка от горната част на ръчна мелница от червеникав камък с 

ребро около отвора (20 х 15 х 4 цм) - сонда 1;
- останка от горната част на ръчна мелница от сив пешченик (29 х 15 х 5 цм) 

-сонда!;

пластично

че условията са почти окаяни, но че 
децата са добри, умни и ученолюбиви, 
а хората приветливи и гостоприемни.

Село Дукат се намира на около 20 ки
лометра северозападно от Босилеград и е 
едно от най-големите в Босилеградско. То 
разполага с почти 2858 хектара земеделски 
площи, 1019 от които са ниви, 535 ха ли
вади, 17 ха овощни градини, 479 пасища, 
762 гори, предимно букови и над 41 хектар 
неплодни площи. Село Дукат се граничи с

- каменно острило с правоъгълно сечение и заоблени ивици, направен 
камък (11 х 2 х 1,4 цм) - сонда 2;

от сив

каменно острило със заоблени ивици от червеникав камък (16,5 х 6 х 5 цм) -
сонда 2;

правоъгълен тег с обли ивици и по една плитка вдлъбнатина в 
средата от двете по-дълги страни. Направен е от червеникав камък (15,5 х 8 х 1,4 

( цм) - сонда 2;

каменен

ФРАГМЕНТИ ОТ СТЪКЛЕНИ СЪДОВЕ
Най-много останки от стъклени съдове бяха намерени в сондите 1 и 2, 

дума главно за ръбове, стени и дъна на чашки, направени от финно зеленикаво 
стъкло:

а става

Поглед към Дудинци от Вертевишки рид- останка от пръстеновиден ръб на чашка с много тънки стени (1 х 1,8 х 0,05
цм)- сонда 1; . :

- останка от равен ръб на чашка (4 х 1,6 х 0,05 цм) - сонда 2;
- останка от равен ръб на чашка (4,5 х 1,8 х 0,02 цм) - сонда 2;
- останки от ръб с част от корема на чашка (3 цм) - сонда 1;
- фрагнемт от равен ръб на чашка (3 х 2,6 х 0,02 цм) - сонда 1;
- фрагнемт от равен ръб на чашка (3,5 цм) - сонда 1;
- фрагнемт от равен ръб на чашка (Т,5 цм) - сонда 1;
- фрагмент от лъковидно свита стена на съд (2 х 1,5 х 0,03 цм) - сонда 1;
- фрагмент от лъковидно свита стена на съд (1,8 х 1,5 х 0,02 цм) - сонда 1;
- фрагмент от равно стъкло (1,9 х 1,3 х 0,01 цм) - сонда 1;
- фрагменти от тънки стени на чашка (3,8 х 2 х 0,05 цм) - сонда 2;
- останки от стени на чашка (4,2 х 2 х 0,05 цм и 2 х 1 х 0,05 цм) - сонда 2;
- фрагмент от пръстенообразен ръб с почти равно дъно на чашка (3 х 2 х 0,02 

цм) - сонда 1;
- дъно с конкавен вид (диаметър 2 цм) - сонда 1;
- дъно на чашка (диаметър 2,5 цм) - сонда 1;
- дръжка на съд с кръгообразно сечение (диаметър 1,8 цм) - западната кре

постна стена.

пръст, както и др
угата стая и поме
щението с огни
щето. Вдясно от 
огнището се влиз
аше в стаята, в ко
ято живееше се
мейството Пенеи: 
Манасия, съпру
гата му Гюра, 

синът Любе и дъщерите му Олга и Цве
танка. Между двете големи стаи имаше 
една малка стаичка, която служеше като 
канцелария и квартира за учителя.

Моят домакин Манасия Пенев същевре
менно беше и прислужник в училището. 
Той беше як мъж, с големи черни мустаци, 
а на главата си винаги носеше калпак от 
агнешка кожа. Той беше честен и тру
долюбив селянин, строг и дисциплиниран 
стопанин. Прие ме в дома си като свое дете. 
Задълженията си като прислужник, в кое
то му помагаха дъщерите и синът му из
пълняваше винаги овреме.

След пристигането ми в Дудинци и разг
леждане на училището, придружен от Ма
наси посетих Местния народен отбор в це
нтъра на селото. Председател на 
беше Вене Илиев, секретар Мирча Раден- 
ков, а служител - Крум Илиев. С тях раз
говарях по възможностите от частната къ
ща училището да бъде. преселено в обще
ствена сграда. Именно в Дудина махала 
имаше една обществена сграда, в която се 
намираше местния магазин със смесени 
стоки, в който като продавач работеше 
Драган Спасов и като набавчик - Боян То
мов, и двамата от Коничка река.

Училищната сграда в Дукат - център, в 
която колегата Димитър Тасев учеше то
гава 60 деца, е построена още по време на. 
Кралство Югославия, а последен учител 
преди II световна война тук бил Любодраг 
Джурич от град Ужице, изтъкнат кому
нист, който, въпреки официалната 
тика, открито говорил на селяните да не 
забряват, че са българи и че когато кому
нистите вземат властта, децата им отново 
ще се учат на български език.

Българският език беше върнат в учеб- 
процес от 1941 до 1944 година, а така 

беше и когато аз бях учител.

ЧЙ
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Горна и Долна Любата, Църнощица, Назъ- 
рица (Босилеградска община) и Радовница 
(община Търговище). По многобройните 
хълмове, чукари и долини са пръснати ду- 
катските махали: Вертевица, Коничка ре
ка (Смилянинци, Ковачевци, Пидишовци), 
Село, Горна махала, Кутлинци, Вадница, 
Ружинци, Црепиновци, Дудинци, Ушино- 
вци и Явор. За да се измине селото от ед
ната до другата страна пеша, ще са необ
ходими най-малко два часа.

СТРЕЛИ
В разкрития обект 1 при първата сонда бяха разкрити три върха от стрела:
- желязна стрела във вид на върбов лист с обла игла за забождане 

стрелата (6 х 1,5 х 1 х 0,5 цм);
листообразна стрела сквадратновидна игла са забождане 87,4 х 1,3

в тялото на

- желязна
цм);

- желязна стрела с четириъгълен върх и надебеление под него (5,7 х 0,5).

АЛАТКИ И ДРУГИ МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ СЕЛО С ТРИ УЧИЛИЩА
- желязен нож с част от сечивото и триъгълно сечение, който 

дължина 9,5 цм. Запазен е и трън за дръжката, който е стеснен на единия край

- желязен оков с елипсовидно сечение, чиито краища от опакото съвпадат и 
От лицевата страна оковъте продължено 1,5 цм и приключва стри

е запазен с До 1948 година в селъ Дукат е имало 
само едно основно (четирикласно) учили
ще и то в центъра на селото, близо до чер
квата. За да дойдат на училище децата от 
най-отдалечените махали трябваше да из
вървят поне 5 километра и то през хълмо
ве и чукари, които са трудно проходими, 
особено през зимата, когато има преспи. 
За да могат да дойдат децата им на учи
лище, налагаше се възрастните да им 
правят пъртина и да ги довеждат.

За да се премахнат тези трудности жи- 
Ушиновци, Дудинци,

съвета
се стесняват.

- желязен клин с правоъгълно сечение, стеснен към върха (13,4 х 1,6 х 0,7 цм) 
- сонда 1 край вътрешната страна на източната стена;

- желязе-н оков с овално разширена плоскост, която се стеснява на краищат. . 
Единият край е счупен, а другият е стеснен и свит назад ( 3,2 х 0,8 цм) - сонда 1, 
обект 1;

- останка от кука със свит и изострен
телите на махалите 
Црепиновци и Ружинци подели инициа
тива за откриване на основно училище в 

част на селото. Подобна инициатива

върх и тяло с квадратно сечение (11 цм)

- сонда 2; Vнеясно предназначение (4,11 и 3,6 цм) - 
със запазена глава с правоъгълно, а

останки от железни предмети с тази
подели и жителите на махала Дукатски яв
ор, в северизападната част на село Дукат 
отвъд върха Близен, която гравитира към 
Горна Любата и впоследствие беше при
съединена към това село. ИНицивата на 
тези махали беше подкрепена и от Мест
ния народен отбор в Дукат, въз основа 
което Околийският народен съвет реши в 
село. Дукат да бъдат открити още две ос
новни училища: Дукат - Дудина махала и 
Дикат - Дукатски явор: Така през учебната 
1948/49 година в село Дукат започват ра
бота три основни четирикласни учулища. 
Учител в централното училище в Дукат

- три
сонда 2 в останките от разрушенията;

- два железни клина, единият от които е
- —■■«-

страна на западната крепостна стена;
-желязна алатка, свита лъкообразно с раз ^стена.

поли-
в края (8,5 цм) - сонда 1 

и правоъгълно сечение (5
нана западната крепостна 

неизвестно предназначение
край вътрешната страна

- желязен предмет с 
цм) - сонда 1, обект 1;

- желязен ключ, свит на 
(11,2 цм) - сонда 1;

- желязен клин с
- два железни предмета 

сонда 1.

от 1,6 цм на другата странаедната страна и с дупка
ния

с неясно - продължава -
-продължава -

. ®29 юни 2001 г.
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ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното сидържаиие: Асахара очертава пред Онод своята визия па космическото бъдеще и нсмииусмостта съзнателно да се 
подготвя идването на 1ретия етаж на Битието, царството на Идеалното, Духовното. Асахара предвижда, че операторът на Този проект 
ще бъде Перфектния хомоид, същество създадено с помощта на генна инженерия. Перфектният ще съчетава в широка еуривалеитност 
отделните ограничени реакционни норми както на хората, така и на гномитс; неговата сила ще произлиза от обединение на 
противоречиви свойства. Преходни звена към Перфектния са индивиди подобни на Асахара, Миоко, Онод, Кънга...

На западния бряг на Ав
стралия геолозите откриха 
кратер с диаметър 120 ки
лометра, който е можал да 
бъде направен от мереорит 
с размер 5 км. Този кратер е 
четвърти по големина на 
земното кълбо.Голяма е 
вероятността ударът на 
"небесния юмрук” да е пре
дизвикал изригването на 
вулкани, които са създали 
гигантски вълни в морета
та и океаните.

С оглед на това, че цели 
месеци Слънцето е било ск
рито от гъст облак на дим и 
прахуляк, мнозинството ра
стения и животни не са мо
жа ли да оцелеят. Сред же
ртвите на катастрофата от 
преди около 250 милиона 
години се намират вкаме
нените фосили на трилоби- 
ти (вид изчезнали морски 
членестоноги), 
видове гръбначни, инсекти 
и влечуги.

Наблюдавано от днешна 
гледна точка този малък 
"страшен съд” е бил истин
ска благословия, понеже е 
довел до появата на дино
заврите и бозайници, при
личащи на влечуги.

Едвам една по-късна по
добна катастрофа, от преди 
около 65 милиона години, 
заличи от лицето на Земята 
динозаврите и помогна на 
бозайниците и в последст
вие и на човека да вземат 
връх.

ТЕЛУРИЗМЪТ - БЛАГОДАТ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ
Питаш как зная, че. на 

гномите стоят на разполага
не около пет милиона години 
егзистенция?... Научих от те
орията на българския геофи
зик д-р Димитър Зидаров. 
Той преди .три десетилетия 
разчете кога на Земята ще 
утихнат трусовете и дрейфа 
на континентите, факторите, 
които генерират телуричес- 
ката енергиягоривото на гно
мите; Защо сеизмиката ще за
мре? Защото твърдото земно 
ядро, носител на геомагне- 
тизма, в далечно геоложко ми
нало не се намирало в среди
щето на Земята, току било 
поставено ексцентрично под 
днешна Япония... Моята Япо
ния, страната на изгряващото 
Слънце, на най-силната сеиз- 
мика и тслуризъм, на най-про- 
духовените гноми...

Преди 200 милиона години 
слънчевата и лунната гравита
ция, в спрежение със земната то- 
рация, раздвижили ядрото, кое
то започнало да потъва в зем
ното утробие, попътно раздвиж
вайки течната земна мантия. От

ляйки се по вйнтообразни тобо- автократ Погу Кечко, лукаво, 
гани на задник. На децата лю- несимпатично, зло същество, 
бима забава, дори и на възрас- обременено със суета. Намет- 
тните.

И -хоризонталното им 
движване е повече цирк отколк- ронем, ще го запознаеш и сигу- 
ото сериозно ходене - гномите са рно ще имаш неприятни стълк- 
килисти, много обичат да ходят новения с него, макар че сега ра

душно те очаква. Предупрежда- 
Комунициранс: Не се знае вам те, никога, ако вървите зае- 

много за техните сетива. Зре- дно, не стъпвай пред него, нсп-

ИЗ* О^.^урф)

.пик, мръсник, лошо същество, 
при- Нямам хубави думи за него. Вп-0ШР

ГМ--
на ръце и да се капичкат...
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р нието им е нощно, а притежават редвидлив е... 

и сетива за ЕМ, УЗ и Ра, все уни- Жизнен век и свършск: Гно- 
кални органи. мите са дълголетни. Остарели-

Помежду си гномите не об- те, изнемощелите И много болни 
щуват с речев акт. Служат се с гноми се оставят да изстинат, 
мимика, комбинирана с плазене минат в анабиоз и оттам в абиоз. 
на език. Невероятно сръчно ко- Телата им се пренасят в отделни 
дират и декодират символите, горни коридори, от чийто таван 
Служат се и със звук, свиркат с се ирецец<да калчуг сфагнумови

сокове. Сфагнумът или белият 
Хранене: Хранят се автогро- торфен мъх съдържа ан гибиот- 

фно. Потоци телурическа енер- ици, които консервират групо-
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ф различни
гия кондезирана и акцелерирана вете... 
в полегатите спирално-конични 
наутилусообразни направи на- мите на дело. Записвай, извеж- 
сочват към своята асимилаци- дай заключения, събирай данни, 
онна тъкан. С помощта на пие- Най-важното е да се домогнеш 
зоефекти хванатата енергия ек- до колекцията техни гамети за 
сцитира аурохистиоцитобласт- употреба в лабораторна генна

Оноде ще наблюдаваш гно-
>Л.."11 ГЩ1: *.

Ре* ген с но ЖАе<Ч«ч ните пластиди поставени в ко- инженерия... 
жата, относно атомите на зла
тото. Те спомагат в синтезата на

... Оноде съмва. Укрепи се 
със сън, не напускай колибката, 

първични органични, хранител- Довечера те водя при Поту
Кечко. Дотогава аз ще излезна.

Перисталтичен асансьор
своя страна мантийните вихри
разкъсали дотогава цялостната изменя.своя йонен състав, спо- ни съединения, 
първобитна земна ^суша на ред механизма на .Жаботински- Поминък: Гномите са по на- да видя какво става в лагера...
повече литосферни плочи. Едни реакциите Гномите се снабдя- чало лениви> нищо не произвеж- Протоко(ко)лирал: С. К.

ват с полимери от древни фос- *ат с тР№ единствено поддър- _
жат коридорите. Власинските Ь СЛбДВаЩИЯ ОрОИ! 
гноми предвожда техен влас
толюбив съплеменник, тъпав

плочи се отдалечавали, други 
приближавали едни към други, илни отложения, 
сблъсквали, триели, тъпкали и Среща на баща и синОтгоре надолу гномите се 
генерирали грандиозна телури- спускат гравитационно, пърза-
ческа енергия - хранителка на 
гномския род. Особено в Япония 
и на Балканите... 1 Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 74

Дрейфа на континентите тце 
замре, когато' след шест милио-
на години земното ядро прие- 5. Политура. 8. Девойка, нзбр 
тигне в центъра на планетата, най-грдяма красавица на няКОе съ- 
На гномите ще дойде край, но

Водоравно: 1. Нишка (сръб.).
ана за

ревнрвание. 11. Химически елеме
нт. 14. Стил в изкуството. 16. 1 и 3 
буква на азбуката. 17. Гласен смях. 
19. Водно цвете. 20. Кубче за игра 
на табла. 22. Стара венецианска 
монета 24. Името на актьора Пен. 
25. Съкратеното название на ор
ганизацията на страните произ
водители на петрол 27. Период от 
време, дял от годината. 29. Обез- 
правен човек. 31. Дол (син.). 33. 
Голямо литературно произведен
ие. 35. Местна общност (еъкр.). 36.

хорцта преди тях ще изчезнат от 
Земята...

Завладялото мълчание пре
късна замисления Онод:

- Господине, започнах да схв
ащам защо ме разделяте от 
Миоко и изпращате при гноми
те... Моля, ако намерите за необ
ходимо, осведомете ме какво ме 
очаква долу в пребивалището на 
гномите. Как се движат те, ко-
муницират, хранят, занимават,
погребват?... , ао г

- Ще получиш тетрадка с по- РУ“™ фотоапарати. 38. Го-
дробни инструкции, а за начало дишно време. 40. Първата нота. 41. 
достатъчно е да чуеш следното: Името на футболиста Кантона. 43. 

Как се движат гномите: Гно- Южен плод (ми.ч.). 45. Първата
жена според библейското преда
ние. 47. Първият летец. 49. Град в

мите не се капват3 пеша от дол
ните на горните етажи, те се 
возят със специални перистал- Бразилия. 50. Американската

51. Имет<
кос-

о на ле-тинни асансьори - гениално био- мическа агенция, 
минно изобретение, подражава- гендарния футболист Блохин. 52. 
що раносмилателната перистал- Подарък (син.)/ 
тика. Асансьорите са вградени 

вертикални комини. Със-

Фамилното име на автора на ро- тоянно местожитие, 37. Марка нонощието. 42. Разказ на Елин Пе-
мана "Под игото". 12. Хълм, тепе южнокорейски автомобили. 39. лин. 44. Южен плод. 46. Първенец.

Отвесно: 1. Град в Срем. 2. 9 и (син.). 13. Пристанищен работник. Музикален знак. 40. Част от де- 48. Втората нота.
5 буква на азбуката. 3. Електри- 15. Плетен съд от пръчки. 18. Гръ-
чество (син,). 4, Вид ориентален цки остров. 21. Част от телевизор. Решение на кръстословицата 73: Водора
сладкиш. 6. Мярка за земна площ. 23. Основа на къща. 26. Ездитни Лавина. И. Рог. 12. Куб, 14. Тим. 15, Рем. 16. Парад. 18. "Рома". 20. 
7. Заострено дърво или прът. 8. животни. 28. Град в Босна и Хер- "Ел". 21. Паралел 23. Тон. 24. Поле. 25. Амин. 26. Ар. 28. Таратор. 30.
Двигател (син.). 9. Човек, който уп- цегови[га. 30. Трън (син.). 32. Уред ■ лем. 32. Топ. 34. Талон. 35. Сита. 36. Атом. 38. Син. 39. "Камаз". 40.
равлява стопанство или домакин- за гимнастика. 34. Който няма пост Орис. 42. Рани. 43. Ара. 44. Слана; 45. Атол

Ю. Подправка на ястия. 11. - ,

във
тоят се от диполни плимери, 

вълнообразно и после- 1. Полюс. 6.вно:които
дователно меняват своя заряд, 
свивайки се в пръстен и тлас
кайки товара напред. Иницален 
подтик поддават от електроди- 

реагенс, който периодиино ство.
тен

29 юнй 2001 г.
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На 3 юли тази година се навършват 
40 ДНИ от смъртта на нашата непре- 

г\ * \ жалима майка, свекърва, тъща и баба
^ >: ч РАЙНА ВЕЛИНОВА

(1919-2001)
■ , от Долна Любата

БАСКЕТБОЛ: 9 КРЪГ 
ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА ЛЯТНАТА ЛИГА 
НА ПОДРЕГИОНА 7 

НИШ

АТЛЕТИКА: ПООТДЕЛНО ПЪРВЕНСТВО 
НА СРЮ ЗА ЮНОШИ 2

ДВЕ ПЕТИ МЕСТА
------------------------------- Поменът ще се състои на 3 юли в
долнолюбатските гробища от 10 часа.

СктЛпа майчице, благодарим ти за добротата, за живота, 
който Ти ни подари!

С обич и тъга се прекланяме пред светлата ти памет!

Миналия уикенд в Суботица 
атлетическо първенство на Югославия за млади юноши. 
Участие взеха

се проведе поотделно

ОЩЕ ЕДНО 
ПОРАЖЕНИЕ

и две атлетки от АК "Железничар”. 
Ивана Владимирова зае 5 място в състезанието по троен 
скок. Тя отбеляза резултат 10. 85 м, който е нейният 
личен рекорд.

Сандра Соколова в дисциплината хвърляне на 
с резултат 28, 86 м също зае пето място.

Скръбящи: син Вене и дъщери Милка и Венка със семействата си

Алексинац, 23 май 2001 г.
В рамките на 9 кръг от пър

венството на лятанта лига на 
подрегиона 7 Ниш баскетболис
тите на БК ”Димитровград-Ми- 
лшпед” регистрираха още едно 
поражение като гости.

В Алексинац, където преме
риха силите си с тамошния БК 
"Напредък” те загубиха със 77:86. 
Да напомним, че баскетболистите 
от Алексинац играят в лятната ли
га извън конкуренция.

В 10 кръг от първенството 
баскетболистите на БК ”Дими- 
тровград-Милшпед” домакинс
тват на отбора ”Додевац” от ед
ноименния град. Мачът ще се 
играе в събота на 30 юни в СЦ 
”Парк”. След този кръг в пър
венството ще има пауза.

коипе ВЪЗПОМИНАНИЕ
НА 30 юни 2001 година се навършват 

| ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на на
шата мила майка 

ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВА 

ГЕРОВА 
(1909-1981)

ФУТБОЛНИ НОВИНИ X* (
ЮГОСЛАВИЯ - БЪЛГАРИЯ В 

ДИМИТРОВГРАД
■-41'

I

* В петък на 29 юни тази година с начало 17, 30 часа в 
СЦ "Парк" в Димитровград ще се играе приятелска* 
футболна среща между женските национални отбори по

.футбол на Югославия и България.
Организатори на мача са Футболният съюз на 

Югославия, димитровградският Спортен съюз и ФК 
"Балкански".

* Пионерите на "Балкански" наскоро ще гостуват в 
българското градче Годеч, където ще се срещнат със 
съответния отбор на тамошния футболен клуб "Ком".

а на 31 януари 
тази година се навършиха ДВАНАДЕ
СЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
баща

МАНОЛ ГЕРОВ КАМЕНОВ
(1905-1989) от село Болевдол 

С непреходна обич и признателност пазим спомена за тях!
Вечно благодарните дъщери и синове: Благица, Олга, Сава, 

Милорад и Иван със семействата си

Навършват се ШЕСТ МЕСЕЦА от смъ
ртта на нашата мила и непрежалима

ОЛГА ПЕТРОВА
Панихидата ще се извърши в събота 

на 30 юни 2001 година от 12 часа в Но
вите гробища в Ниш. Каним роднини и 
приятели да присъстват.

Спомняме си за теб с много обич и 
признателност. Поклон пред светлата 
ти памет!

Опечалени: съпруг Костадин, син Петър 
и дъщеря Цветана със семействата си

РСИ: ЗАВЪРШИХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО МАЛЪК ФУТБОЛ
■!

5? СПЕДИЦИТЕ” ЗАСЛУЖЕНО ПЪРВИ
През миналта седмица завър- ият отбор на "Металац’’ и ”Ко- със седем гола, а най-добър вра

ти състезанието по малък фут- муналац”. Той се наложи над от- тар е Слободан Васов от ”Спе- 
бол, провеждащо се в рамките бора на ГИД с 2 : 1.

За отбора на "Спедициите”
дициите”.

В турнира участваха общо 14на тазгодишните димитровград
ски РСИ. Първо място в турни- още може да се каже, че той иг- отбора с около 150 състезатели, 
ра съвсем заслужено спечели ра най-добре, когато това бе и Това е най-масовата и най-ин- 
съвместниятотбор на спедитор- най-нужно. За отбелязване^ и тересната дисциплина на РСИ. В 
ските фирми, работещи на тери- .това, че и през изтеклите три предобедните часове мачовете 
торията на общината. На фина- години този отбор достигаше до между работническите отбори в 
ла този отбор посрещна отбора финала, но там губеше срещите. СЦ Парк наблюдаваха

Най-добър голмайстор на ту- 200-300 души. 
рнира бе Саша Тричков от ГИД

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от 
смъртта на нашата скъпа и незабрави
ма съпруга, майка, свекърва, тъща, ба
ба и сестра

по
на Митницата и го победи с 2 : 0. 
Трето място спечели съвместн- СЛАВКА РАНГЕЛОВА 

от Горна Лисина
Поменът ще бъде в събота на 30 юни 

2001 година от 9 часа в горнолисин- 
ските гробища. Каним роднини и прия
тели да присъстват.

Обичаме те и сме благодарни за вси
чко добро, което получихме от теб. Почивай в мир!

Опечалени: съпруг Владимир, синове Иван и Любчо, дъщеря 
Анка, снахи Ковилька и Жаклина, зет Аврам, внуци, брат 

Драган, зълва Васка и многобройни роднини

Д. с.

В ПАМЕТ НА УЧИТЕЛКАТА МАРИЯ ДИМИТРОВА - МАРЧЕ
ШУКАРИНА

СТРОГА, НО 

СПРАВЕДЛИВА И 

ВСЕОТДАЙНА
Коя беше тази чувство на отговорност към учителското звание, 

сила в битието ми, По онова време нямаше достатъчен брой учители, 
която ме тласна в Лриучени или завършили, с огромна сила и любов 
късните вечерни те прегръщат просветното дело. Освен нея учи-
часове та на 22 телстват още Тодор Геров, Перса Джунева. Елена
юни т г отидох ка- Станишевл Димова, Кръстина Иванова, Елена Па- 
то вихър в болни- найотова, Стоян Стоянов, Роса Герова, Николина 

дата, за да видя уважаемата си учителка Мария Ди- Мишева „др. Някои от тях също вече^а между
митрова-МарчеШукарина? Предчувствие или нрщо ж "другарка уЙ^ТСДКа”, както по това
по-силно? Тежко болна е. Може би родови д ■ ‘ ~ казвахме не ни галеше. Принадлежеше
линията на баща ми? Аз пък пов®‘‘® ™Р“М' Д у,!, Кшм по-строгите, непбслушкит&шаеше и спръчка
е силната ми обич към първата ми у шгелк. , < у пл-шите да накаже. По онова време
ме да чета и да смятам. За ИЗВИ'^КИС же’ние казание беше нещо съвсем обикновено. От пас
едвам сега го узнавам, а тя с огР°“в Волнз” търсеше дисциплина, знание, трудолюбиеотговори: ”И аз не знаех че съм ™лков%болш. • търсещ д ^ да го пед.
. След това погледът й се з™™, иещ , „ ,е и 3? ухото. Но всичко това избледнява пред
в гърлото, сърцето ми се сви, РПо любовта й, пред усилието и големия труд, вложила

-- напуснах 6олМ™ВТа ^чилип^ето за всеки от нае, за да отвори широко очите му, да
пътя към къщи изплуваха споменит ’■ » хубави и солидни първи знания за науката
в "Камика”, за часовете по пение, м ^ ■ звъ. „живота, да ни внуши доверие и вяра, за да поемем
Маиастирчето, за острия звън ип У_ ■ ички подговени пътя на живота и по-нататъшното си
нец... Как обичаше моята учителка да ^ ш]< аие Тази благодарност изпитвам и през
заедно! Сякаш всеки ден имахме час по _ сълзите при раздялата. Изплува и мисълта на Ка-
самата много хубаво пееше. Изплуваха тър нт це „0т СМЪртта най-малко се страхуват онези,
та, особено в края на учебната година, см чийто живот има най-голяма цена”. Нейният жи-
бов и с пълна всеотдлйност ни подготв , вот за много поколения си остава безценен и тя

ни с нашия успех. тайНо остава неугасим, жив спомен.
Поклон пред светлата й памет!

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 4 юли 2001 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА година от смъртта на нашия 
непрежалим съпруг, баща и дядо 

ПЕТЪР МИТОВ 
от Димитровград

Поклон пред светлата му памет! 
Панихидата ще се състои в събота 

(30 юни 2001 г.) в царибродските гро
бища от 10 часа. Каним близки и позна- 

От неговите най-мили

}

това на-. помена.тя да присъстват на
и пълна

; I

На 8 юли 2001 г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от ненадейната смърт на

САВА ТОМОВ 
роден в с. Врабча,

Димитровградско, живял в 
Нови Сад

Вечно ще живееш в нашите сърца!
По този повод на 7 юли 2001 г. на централните гробища 

Нови Сад ще дадем панихида в 11 часа. Каним блиски и 
познати да ни придружат.

ТЪЖЕН ПОМЕН

постелята и

взарадва родителите ___
Обхваща ме някаква благодарност, коят 

нося към първата си учителка.
Мария Димитрова принадлежи 

учители-ентусиасти, изпитващи и

Цветанка Тотева 
- Воинович

към плеадата на 
носещи високо сестра Левка и зет Тимко с децота си

4Е>29 юни 2001 г.
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ВАБРИКА ЗА КАМЕНЬЕ
- Готово йе байе Манчо със сиромащиюту! - цъвнул бая 

Васил кико лале у градину и приоди при мене.
- Ама верно ли? - укокли се я у ньега и не мърдам.
- Със туя работу бае Манчо, нийе рипамо от долньуту 

пречку на слъбуту право на гориьуту и че прерипимо 
кочка градове - поче да увива уснице бая Васил и да расте 
ко квасъц.

- Леле мале! - тьрлям рукье и се радуйем ко мънечко 
дете.

- Каменьете ч*е ни спасе и че прейдемо у развийенити...
- Ама койи каменье байе Василе?
- Па чу ли байе Манчо, онядън кико йедън рече на 

цариброцкуту телевизию дека че отварамо рудник за 
каменье у Санакос. Тука че прайимо и вабрику и че гьи 
кълцамо. Що да се замлатуйемо със гумару, па ка произ- 
ведемо запали се и изгори кико "Тигар" у Пирот. А 
ками кът и да се запали те ти готова вар.

- Само да не чую гхирочанци, те ти гьи у Санакос...
- Море, кока су опи първи и почелй. Додек нащи да се 

сете они кочка и прекарали. Ама нащи щом видели 
одузели ньим правото - отсече бая Васил и поче да се 
кокорчи кока йе од Висок.

- Па кво че прайимо със тия каменье?
- Че гьи извозимо у странство, па девизйе има да падаю 

ко плева марони, доларйе, левчета па камару...
- На койи че гьи извозимо за големете паре, байе 

Василе?
- На палестинцити».
- Е опи малко ли имаю каменье, та за нащи зипули?
- Имаю байе Манчо, имаю, ама ньиньити каменье 

млого лъкьи били и ка удариш човека ко да га йе бъла 
уапала. А овия нащи тешкьи, округли па на кьоше', рубове 
остри и шарени... Кога закьти тия камик пека му йе лъка 
земля.

- И за кикво че ньим служе нащи каменье на палестин
цити?

- Да гачкаю израйелцити, опи су се извежбали у гач- 
каньето. Ли видш на телевизиюту свакьи дън се гачкаю с 
джандарйете. Ама ньим лъкьи каменьете и нища им не 
могу. Само се закаче та овия гьи истепаю с муфтральези. 
Ама ка почну да върляю нащи сапакошкьи валявци, 
йеврейити има да се удзвере. Па ка виде кико су ка
меньете ш

Т1
ГАБРОВСКА
ИСТОРИЙКА

; ашенски истошики
I

ПЕСТЕНЕ НА 
ГАЗ И- КАК ВЪРВЯТ НЕЩАТА?

- Защо ме излъга, брат ми? -Качил се Ранча от Драго-
БЕНЕВРЕЦИ! I вита в рейса на спирката в упрекнал той братовчеда си.

Бело поле. На гърба си носил " съм те излъгал, бае! Не 
| пълна торба, а в ръцете си. виждаш ли- колко шипки има по

пълна кошница. Господинът аирите.
- Има шипки, но няма плод!?
- Па ти ме не си питал за плод!

Й. Миланов

Една вечер дошъл при 
габровец съседът му да 
си поговорят. Преди да 
започне разговорът им 
домакинът казал:

- Чакай да загася 
лампата да не гори газта, 
ние можем да си говорим 
и на тъмно. "

Седели, колкото 
седели и съседът решил 
да си тръгне. За да не се 
случи някаква 
злополука, домакинът 
станал да запали 
лампата. Тогава съседът 
казал:

I от съседната седалка го по
питал:

- Как вървят нещата?
- Ако нещата вървяха, ня- 

! маше да ги нося на гърба и в
ръцете си! - отговорил драго- 

1 витчанинът.
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ИМА ЛИ
шипки?I

Пенсионер от Звонска ба
ня възнамерявал да си свари 
шипков мармалад и попитал 
един свой братовчед от Ясе
нов дел има ли шипки в Се
лото.

- Има, бае, има! - казал бра
товчедът.

Когато пристигнал в Ясенов 
дел, пенсионерът имал какво да 
види: шипков плод нямало и за 
лек!

- Почакай да си 
натръгна беневреците!

(Когато домакинът 
загасил лампата, съседът 
смъкнал беневреците си, | 
за да не ги хаби, докато 
седи на стола!).

арени, синьо и цървеио, има да се изакъле.
- Значи байе Василе, извоз че цъвне, та и нийе да видимо / 

некою вайду, иначе смо утаели. А камик колко си сакамо...
- Само ме йедна мука мучи байе Манчо, кико да ньим 

прекарамо йедиу туру за пробу. Имаомо йеднога ра- 
баджию, има кола, има волове, знайе добре българскьи и 
понекою туреку думу, стеше да се промъкне и да иьим 
иетресе йедна кола. Ама цариброцката телевизия га узе 
и са тешко че га даду.

- Па нийе байе Василе, първо требе да имамо вабрику...
- Зд вабрику, байе Манчо, се не секьире. Може да си чул 

за деда Йеленка од Бракьевци. Тай деда Йеленко и йош 
йедън су преди войиуту имали теквуя вабрику у Берк- 
овицу у Българию. Ама ка дошли цървенити узели ньим 
вабрикуту и гьи иапудилй...Йеле деда Йеленко има зета 
Таичу и преди да испусти душу све му преиел. Са дошло 
време да се върча све що йе узнено и Тането поткачил 
туя работу и ако добийе туя вабрику, ете гю преко.

Санакос.

Курсова работа на студент по 
политология на тема 
"Култ на личността"

Разказал: 
Владимир Иванов 
от Димитровград *

)

планинуту у
- Кой се йе надал байе Василе да че пи ране каменье...
- Времето се менява байе Манчо. Йедно време нашинка 

решила да се жени у Санакос. Рекла и. на бащу си и на 
макьу си. Бащата се пребрисал преко кьелавицуту па 
рекъл: "Каменье ли че ядеш у Санакос?" А оио еве~.
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