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Година хии * Брой 1854/55 * 12 юли 2001 г. * Цена 5 динара

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ ЗА "ПОЛИТИКА" В ПИСМО ДО ДЖИНДЖИЧ

КОЩУНИЦА: РАЗВРЪЗКАТА 

ТЪРСИ НОВИ ИЗБОРИ В СРЮ 

И СЪРБИЯ

ВУЯНОВИЧ
ПРЕДЛАГА

МЕЖДУПРАВИТЕЛ-
СТВЕНДИАЛОГ* Коалицията ” Заедно за Югославия” и ДОС се съгласиха, че се нуждаем от ново правителство, 

съставено от всички проюгославски сили в Сърбия и Черна гора * Ние желаем ефикасна и функцион
ална минимална федерация между Сърбия и Черна гора, а този модел би трябвало да бъде приемлив 
и за управляващата коалиция в Подгорица

- Консултациите относно но
вото съюзно правителство при
ключват, заяви президентът Ко- 
щуница в специално интервю за 
вестник "Политика”, поместено 
в сряда. Аз разговарях с предста
вителите на ДОС и на коалиция
та "Заедно за Югославия”, коя-

*Черногорският премиер оценява, че ”са създадени условия за 
продължаване на разговорите между републиканските правител
ства”, за да се определят нови отношения между Сърбия и Черна 
гора

ерация изисква нови избори. Ра
звръзката в югославската фед
ерация след известно време ще 
наложи нови избори и в Сърбия. 
И в случай федерацията да оце-< 
лее и в случай да изчезне ще 
дойде реда и на новите избори в 
Сърбия.

При случай, че запазим съюз
ната държава, в което съм твър
до убеден, естествено в един мо
мент най-висшият закон в Сър
бия, републиканската Консти
туция ще трябва да се съгласува 
със Съюзната, както е естестве
но Сърбия да получи Конститу
ция, която да е различна от тази 

пет-шест месеца - когато стиг- на Милошевич от деветдесетте 
нахме до извода, че СР Югосла- години и че когато получим та- 
вия може да оцелее само док- кава конституция, ще трябва да 

федер- се проведат някои нови избори в 
Сърбия за някои нови тела. Това 
е неминуемо. Ние не можем пр
осто да си вържем ръцете още 
няколко години да управляваме 
в Сърбия съгласно конституци- 

_ ята на Милошевич, каза между
държава би било минимална, но ДруГОТО президентът Кощуница 
функционална федерация. Смя- в интервюто си за вестник 
там, че такова решение би било "Политика”.

и за онази част в Че- __________

Черногорският премиер Филип Вуянович тези дни изпрати 
писмо до премиера на Сърбия Зоран Джинджич, с което го кани на 
разговор за определяне на нови отношения между двете 
югославски републики. Както съобщи Секретариатът за инфор
миране на Черна гора, Вуянович е осведомил за инициативата си и 
президента на СРЮ Воислав Кощуница, който трябва да реши дали 
ще участва в разговорите.

В писмото си до Джинджич председателят на черногорското 
правителство оценява, че ”са създадени условия за продължаване 
на разговорите между републиканските правителства” и предлага 
”в най-скоро време да се организира среща в Подгорица или Бел
град, на която да се постигне договор за начина на по-нататъшната 
съвместна работа, да се дефинират началните въпроси на разго
ворите и да се определят съставите на делегациите”.

Вуянович е изпратил писмо и до лидерите на коалиция ’ Заедно 
за Югославия” Предраг Булатович, Драган Шоч и Божидар 
Бойович, в което им предлага работна среща на 16 юли.

"Изхождайки от необходимостта да бъде установен диалог 
между всички релевантни политически субекти, независимо от 
политическите разлики, вярвам, че този диалог ще допринесе за 
стабилността на Черна гора, изграждането на взаимно доверие и 
намаляването на тензиите, което е от интерес за всички граждани 

Черна гора”, написал в писмото си Вуянович.
Той поканил и Либералния съюз на Черна гора*да участва в 

разговорите.

то правят три чреногорски пар
тии - СНП, Народната партия и 
Сръбската народна партия. По
следните дни се разговаря в коа
лицията "Заедно за Югославия”, 
следователно в Черна гора и оч
аквам след приключването на 
тези разговори да сме на ясно в 
какво коалицията ”3а Югослав
ия” и ДОС са съгласни. Няма съ
мнение, че сме съгласни по въп
роса, че ни е необходимо ново 
съюзно правителство и че по съ
става си това правителство тря
бва да бъде по-широко от досе
гашното, сиреч освен ДОС и 
СНП в него да има и предста
вители на другите проюгославс
ки партии от Черна гора.

Ново ще бъде и това, че зана-

олкото отношенията във 
ацията се регламентират по та
къв начин, че да получим една 
минимална, но същевременно
функционална съюзна държава. 
Истинското название за такава

на

приемливо 
рна гора, която сега не е вклю- 

разискванията. Следова-
пред няма да има надгласуване в 
Правителството, което ще 
ограничен мандат и много важ
на роля - да подготви конститу- 

платформа, с която СР

ОТ 15 ЮЛИима
чена в
телно това решение трябва да е 
приемливо и за управляващата 
коалиция в Подгорица.

- Говорейки за изборите аз вс
ъщност не съм дал никакво по
литическо обещание, а нещо, 

политическа логика. Ра- 
югославската фед-

ВРЕМЕНЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В 
ДИМИТРОВГРАД

ционна
Югославия да се построи на но
ви, по-здрави основи.

Ние трябва да уточним 
вните габарити на бъдещото ко- 

- нституционно решение, габари
ти, които бяха утвърдени преди

осно- За да се разреши обстановката в Димитров- същия ден започва да действа Общинският съвет,
град след като отборниците от левата коалиция назначен от Правителството на Сърбия. Общин- 
върнаХа мандатите си, Правителството на Репуб- ският съвет ще ръководи и управлява общината 
лика Сърбия прие решение, с което се разпуска до разписване на нови избори.
Общинската скупщина в Димитровград. Решени- Ето какво по този повод каза Досегашният 
ето е прието на заседание на Правителството, председател на Изпълнителния отбор на ОС Ми- 

на 3 юли т.г., а публикувано в ”Сл. хаил Иванов:

което е 
звръзката в

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ - 
ДЕН НА ДЪРЖАВНОСТТА 

НА СЪРБИЯ

проведено
гласник” брой 41 от 7 юли т.г. Решението влиза в 
сила осмия ден след публикуването.

Ведно с решението за разпускане на Общин- 
скупщина е прието и решение, с което се 

образува Общински съвет с всички правомощия 
на разпуснатата скупщина и Изпълнителния от
бор Временният общински съвет е съставен от 13
члена Това са: д-р Симеон Басов, председател на една година, а може и до края на избирателния 

Зоран Петров, подпредседа- период. Това ще реши Правителството въз осно
ва на това какво е положението в общината и в

”НиЬ вече определено време очаквахме тази 
постъпка на Правителството, чакаше се само съ
четание на законови условия за това. Този Време- 

общински съвет има функцията на скупщина 
ИО до нови избори и сформиране на нова

нен 
и на
скупщина. Друг е въпросът кога ще има избори. 
Този съвет може да съществува три , пет месеца,

ската

* Според „опия закон ще се празнува, Видовден и Сн, Сава
(делово), докато неработни дни ще бъдат Коледа и Великд
ските празници Общинския съвет,

тел и д-р Алекса Радев, м-р Михаил Иванов, Вик- 
тор’Йосифов, Небойша Иванов, Николайча Ма- републиката. На практика това означава норма- 
нов Даниела Костова-Пейчева, Зоран В. Ник- лизация на работата във всички области, където 
олов, Джордже Димов, Ивица Спасов, Иван Си- скупщината и ИО са имали правомощия и това се 
мов и д-р Милена Йовичич, членове. И това прилага там, където дойде до бойкотиране на ло- 
решение е публикувано в същия брой на ”Сл. калната самоуправа и невъзможност за нормална 

' гласник” и влиза в сила осмия ден след публику- работа. Правителството с такива мерки дава въз- ^ 
ването можНост за нормална работа до следващите из-

На практика това означава, че скупщината бори, защото само изборите са тези, кон-гоопре- 
престава да съществува от неделя, 15 юли, а от делят състава на скупщината.

скупщина на Сърбия гласуваха 
нов Закон за държавните и 

гласове
- 15 февруари за Ден на 

в Републиката ще 
и Великденските 

Великден. Де- 
-28

Депутатите в Народната 
предложения от Правителството 
други празници. С мнозинство 
провъзгласиха Сретение Господне

Сърбия. Освен тази дата 
и Коледа - 7 януари, както

от Велики петък до втория
и Св. Сава - 27 януари и Видовден

изповядват християнството
могат на празнуват и

депутатите

държавността на 
се празнуват 
празници - начиная 
лово ще се празнуват 
юни, докато гражадните

друго вероизповедание, ще 
своите верски празници-_____ _________

които,
или някое



0 ШтШ&12 юли 2001 г.
ОСТРО ПИСМО НА ЛАБУС ДО КОЩУНИЦА, ЖИЖИЧ И ДЖИНДЖИЧ

КОЙ ЩЕ ПЛАЩА НОВИТЕ СЪЮЗНИ 

МИНИСТЕРСТВА?

ДИМИТРОВГРАД В ДАНИЯ
От 10 до 23 юли в организация на СРЮ и Фондацията за 

демокрация при Министерството на външните работи на 
Дания като покровител , в Кралство Дания ще пребивават 
представители на 20 общини от Югославия. Между тях и на 
Димитровград в лицето на кмета на общината д-р Симеон 
Васов. I

Целта на посещението е обиколка на Дания и запознаване с 
начина на живот, събиране на опит и своеобразно обучение. 
Организатор от югославска страна е постоянната конферен
ция на градовете и общините на СРЮ.

сегашните министерства са много за ” тънкия” бюджет на СРЮ, предупреди 
мнер съюзният вицепре-

Подпредседателят на съюзното правителство 
в оставка Миролюб Лабус изпрати писмо до югос
лавския президент Воислав Кощуница, премиера 
на Сърбия Зоран Джинджич и съюзния премиер 
в оставка Зоран Жижич, в което протестира сре
щу пазарлъците около министерските кресла в 
новото правителство на СРЮ.

Само една промяна е нужна в разпределение
то на ресорите. Сърбия сама плаща съюзната дъ
ржава и затова неен човек трябва да оглавява 
министерството на финансите. Предлагам ДСС 
да поеме тази отговорна длъжност”, посочва Ла
бус в своето критически интонирано

Във връзка с игрите около формирането на 
нов съюзен кабинет Лабус попита кой ще плаща 
новите министерства и предупреди, че и сегаш
ният им брой е голям за "тънкия” съюзен бю
джет. Сърбия не може да плаща нови облагания 
и нови министри”, категоричен е съюзният ви
цепремиер.

Той напомни, че организацията Г17 плюс е вле-

А.Т.

жтш от егьшш
УЧРЕДЕНО Е 39. 

НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ

писмо.

за Г17 плюс”.
"Когато става дума за мен лично, след всичко,

което постигнах, отивам на заслужена почивка. 
От премиера Жижич очаквам да поеме и моите 
задължения. Това би било коректно, защото осем 
месеца аз работих вместо него”, казва в писмото 

зла в експертно-политическото правителство ”с си Лабус и отправя следната молба към Кощу- 
единствената цел да задвижи необходимите ре- цица, Джинджич и Жижич: "Когато се завърши 
форми и да реинтегрира страната в меж

На 5 юли в София беше 
учредено 39 Народно събра
ние на Република България.
След като дадоха клетва депу
татите избраха Огнян Герд- 
жиков (55), професор по пра
во в Софийския университет 
за председател на Парламен
та, в който половината от 240- 
те места спечели Национал
ното движение "Симеон II".
Професор Герджиков също 
така беше избран на листата 
на царското движение.

-Най-важната задача на но
вото Народно събрание е през 
2002 година да обезпечи място започналите реформи и лрио- 
за България в НАТО, и ако бщаването на България към 
стане така, това ще бъде едно семейството на европейските 
наистина историческо съби- народи и НАТО алианса, от- 
тие, заяви българският през- криването на нови работни 
идент Петър Стоянов, който в места и повишаването на жи- 
съзвучие на конституционни- знения стандарт на населени
те си права беше свикал уч- ето. 
редителното заседание на Па
рламента. Това няма да бъде казването на Ахмет Доган, 
много трудно, защото всички ръководител на депутатската 
партии, които имат депутати в група на ДПС. 
това народно събрание посоч
иха за свой приоритет евроин- левите сили ”3а България” и 
теграцията и членството на шеф на депутатската група 
България в алианса, добави Георги Първанов каза, че ня- 
президентът.

Освен Националното дви- чески реваншизъм, който ”из- 
жение "Симеон II” на парла- цеди силите на нацията” и по- 
ментарните избори на 17 юни дчерта, че като конструктив-

дународ- този фарс около съставянето на ново съюзно 
ните финансови организации и затова 'прави- правителство, нека да ме осведоми някой какво е 
телство с други цели или мандат не е приемливо договорено.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 
СКУПЩИНА НА ОССЕ В ПАРИЖ

РАСТЕ АВТОРИТЕТЪТ НА НАШАТА
СТРАНА Огнян Герджиков

Парламентарната скупщина 
на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа има 
изключително значение за Юго
славия, защото ни тази среща 
нашата страна за пръв път учас
тва като равноправен участник, 
заяви председателят на Съвета 
на гражданите на Съюзната ску
пщина Драголюб Мичунович 
след завръщането си от Париж.

Мичунович оцени, че от при
етите документи с най-голямо 
значение за СРЮ е Резолюцията 
за Югоизточна Европа, предло
жена от група американски се
натори. В този документ са за
легнали редица препоръки за

която може и трябва да бъде ва
жен фактор на стабилността в 
тази част на света.

На парижкото заседание на 
ПС на ОССЕ са гласувани и ре
золюции за свободата на меди
ите и премахването на смъртно
то наказание. Изразявайки задо
волството си от приемането на 
тези резолюции, председателят 
на Съвета на гражданите под
черта и значението на докумен
та за отбраната на Европа. На
шият континент, каза Драголюб 
Мичунович, ясно даде да се раз
бере, че иска да поеме съдбата 
си в своите ръце, създавайки со
бствени отбранителни сили.

Подобен тон имаше и из-

Лидерът на коалицията на

подпомагането на демократич
ното развитие на Югославия, ма да се занимава с полити-

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИСАР ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА: депутатски места спечелиха и на опозиция няма да подкрепи 
управляващия досега СДС на нито една коалиция, която ко- 
ескпремиера Иван Костов - 51 йто и да било направи с уп- 
мандат, лявата коалиция "За равляващия досега СДС на 
България” - 48 и Движението Иван Костов, 
за права и свободи (ДПС) на 
лидера на българските турци на Народното събрание беше 
Ахмет Доган - 21 мандат.

ЗАПОЧВАТ ПРЕГОВОРИТЕ НА 

ЮГОСЛАВИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Учредителното заседание
* Първата среща на Европейската комисия с Белград е насрочена за 23

Европейската комисия реши на 23 юли да ор
ганизира първа среща на Консултативната дело
ва група с Белград, което ще бъде начален етап в 
преговарянето във връзка със Споразумението 
за стабилизация и приобщаване между Югосла
вия и Европейския съюз, потвърди европейският 
комисар на външните работи Крие Патен за-

юли
дък в изборните закони, прилагането на Закона 
за имуществото и създаването на федерални ин
ституции, които да функционират” преди да се 
получи зелена светлина от Европейската комисия 
за възможностите да се преговаря за асоциира
нето й към ЕС.

Патен каза, че Комисията е готова да препоръча 
преговорите на Албания относно споразумението 
за асоцииране да започнат през това лято.

- Общо взето, обстановката в Македония по
казва, че е важно Европейския съюз да не бърза 
към Балканите, прецени еврокомисарят на вън
шните работи.

- В замяна за помощта, която им предлагаме, 
страните (от Балканите) трябва да покажат, че 
наистина уважават основните политически цен
ности на ЕС, каквито са спазването на човешките 
права, регионалното сътрудничество, 
сътрудничество с Хагския трибунал и завър- 
щането на бежанците, подчерта Крие Патен.

открито от най-възрастния 
За замесник-председатели депутат в новия състав - 79- 

на Народното събрание бяха годишния Светислав Лучник- 
избрани Камелия Кафабова ов от СДС; На това заседание 
(НДСВ), Асен Агов (СДС), в съзвучие с Коституцията до- 
Благовест Сендов (коалиция сегашното правителство на 
”3а България”) и Юнил Лю- Иван Костов ковертира оста- 
тви (ДПС). вката. си, като пое задълже- 

Шефът на депутатската нието да продължи да действа 
група на НДСВ Пламен Па- до избирането на нов кабинет, 
найотов заяви в Парламента, 
че "царските представители” телното заседание на 39. На- 
в Парламента ще настояват родно събрание, в което има 
върху единството, стабилно- 63 жени, бяха избрани коми- 
стта и установяването на пра- сиите, а оповестен е и нов За

кон за Правителството, спо-

вчера.
В изказването си пред Международната криз- 

група в Брюксел Патен се спря и върху В продължение на учреди-исна
възможностите з*Г проибщаване и на другите ст
рани от екс Югославия към Европейския съюз.

Той припомни, че Македония е първата бал
канска страна, която още в началото на април 

година подписа споразумение за приобща- 
към Европейския съюз, а що се касае за

вови ред в страната.
Шефката на депутатската ред който в новия кабинет ще 

група на СДС Надежда Миха- има' още два ресора - на мла-

тази
ване
Хърватия, Патен уточни, че тя вече е приклю- 

преговорите и до есен трябва да подпише 
споразумение с ЕС.

Във връзка с Босна и Херцеговина Патен нас- 
необходимостта от "истински напре-

пълното йлова, досегашен министър дежта и спорта и министерст- 
на външните работи, наблег- во на енергетиката.

чила
такова

Б. Бойковна върху продължаването на
тоя върху
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КОАЛИЦИЯТА "ЗАЕДНО ЗА ЮГОСЛАВИЯ" 
ПРЕДЛАГА СЪЮЗНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ 18 

МИНИСТЪРА

МИЛОШ РАДУЛОВИЧ, 
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДСС

ДИМИТРОВГРАД

ОТБЕЛЯЗАНИ
БОРЧЕСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ

ПРЕДСТОИ РАЗГОВОР 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА СРЪБСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО

ЧЕРНОГОЦИТЕ 

ИСКАТ ПОЛОВИНАТА Борческите празници - 
4 и 7 юли, бяха ознамену-" 
вани и в Димитровград. На 
паметната плоча на ос
новното училище бяха 
положени венци, а на 7 
юли в местността Из- 
ворище в полите на Стара 
планина в присъствие на 
представители на 
борческата организация, 
местното население и пред
ставители на обществено- 
политическия живот бе 
проведено скромно 
тържество. По този начин 
е отбелязана 60-годишни- 
ната от започване на 
НОБ и 57 години от сфор
миране на Царибродския 
партизански отряд.

Продължават преговорите 
за формиране на новото съюзно 
правителство. Съдейки според 
сигналите от Подгорица новият 
федерален кабинет ще бъде 
сформиран под дири 
палка на коалицията "Заедно за 
Югославия”, която предлага 18 
министри, половината от които 
биха били от Черна гора.

Тази групация е хвърлила 
око на министерството за ик
ономически връзки с чужбина, 
което досега беше ръководено 
от д-р Миролюб Лабус. Пред
лага се и министерството на 
търговията да се раздели на два 
ресора - на вътрешна и външна 
търговия.

Ще стане ли старото прави-

Народната партия на 
Черна гора съобщи, че ще 
влезе в новото Съюзно 
правителство.

Говорителят на НС 
Боян Вуксанович заяви, 
че Главният отбор на 
тази партия е приел 
принципите за 
включването на тази 
партия в новия 
федерален кабинет.

телство ново, ще бъде известно 
след отделните заседания на ко
алиционните партньори - ДОС и 
коалицията "Заедно за Югосла
вия”. Лабус вече се оттегли, а и 
Зоран Жижич оповести, че няма 
да бъде министър-председател.

През идната седмица ще започнат разговори за 
реконструкция на републиканското правителство, 
в Крушевац подпредседателят на Демократичната 
партия на Сърбия (ДСС) Милош Радулович.

По този въпрос най-напред ще бъде проведен 
разговор на заседание на Председателството на ДОС, 
уточни Радулович, оценявайки, че реконструкцията на 
сръбското правителство е необходима заради 
неизпълнените предизборни обещания.

- Това не означава, че ние излизаме от ДОС, 
той и допълни, че ДСС не е доволна

заяви
гентската

поясни
от темпа на

промените в явните предприятия в градовете. 
Подпредседателят на ДСС подкрепи своето твърдение с 
примера на град Крушевац, където трудовата борса, 
данъчното управление и фондът за пенсионно и 
социално осигуряване се ръководят от хора на бившия 
режим.

А.Т.

ШВ ФОКШ
ЕЗИКОВИТЕ МЪКИ НА НАШЕТО МАЛЦИНСТВО КАТО ПОВОД

” БЪЛГАРИ” 

ОТ НОВО 

ВРЕМЕ

ХАЙДЕ ДА ТРЪГНЕМ НАПРЕД!
О Зезик |е храните/ъ народа. Докле год 

живи |език, докле га /ъубимо и пошту- 
|емо, к>им говоримо и пишемо, дотле 
живи и народ."

половина, ума на една четвърт, грамотността си на 
десетина пъти по-евтино, по-низко от стойността 
им!? Ако ние не уважаваме себе си, как ще 
очакваме други да ни уважават? Продадохме езика

Вук Ст. КарациК си и каква цена сега имаме, какъв авторитет, какваНие, гражданите от българското малцинство, по много неща 
май станахме "специфични". Ето, преди няколко дни една вест по 
Радио Ниш напълно зазвуча анахронно: основното училище в Ди
митровград организирало допитване с родителите искат ли децата 
Пм да се учат на български език. Какви са били въпросите не зная, 
обаче отговорите са - чудни. Огромно мнозинство родители с лека 
ръка се отказват от родния си език, като искат децата им да се учат 

• на сръбски (!?).
Ако тази анкета беше проведена в ония години, когато беше в 

размах теорията за "двуезично обучение” и когато мнозина об
щински първенци или други видни граждани просто се надпревар
ваха "кой ще бъде по-голям католик от папата”, човек и да се 
позамисли, но днес от такива неща изобщо няма нужда. Просто и 
логично е, ако родителите са българи - и децата им да бъдат 
българи.

Изглежда, че сега, а може би и още дълги години, ще плащаме 
данък на предишната практика, когато ставаше додворяване на 
властвуващите и без някой да ни принуждава.

Не знам защо се самоотричаме от националната си самобит
ност, погазвайки едно от основните ни конституционни права - да 
се учим на майчин език. И докаго в някои страни хората водят 
борба за своите национални права, сред които е и употребата на 
роден, майчин език, ние като че ли се срамуваме от него... Пре- 

българския език щял по-късно да пречи на учащите се 
е чиста измислица. Та нали не напразно съществува една пого
ворка, че "колкото езици знаеш, толкова струваш .

Българският и сръбският език са близки - славянски езици. И 
изобщо не можа «а е от вреда ако българчетата, като българчета, 
изкарат поне основно образование на роден език. Сръ ски език, 
разбира се, също трябва да се изучава, обаче в никакъв случаи не

Въпросното допитване буди раз
мисъл дали е още в "оборот” теорията, според която през изтек
лите,няйЬлко десетилетия мнозина отговорни хора в общини гс, в 
които живее българската народност си осъществиха големи об
лаги с тази безсмислена практика и ухажване на силните на деня. 
Малцина нашенци, кои то прибавиха към фамилните си имена ИЧ 
са успяли. Дори има обратни случаи: на тези с ИЧ тука им викат

Дойде краят и на тази учебна година. Дойде сила?! И как ще ни .уважават други, когато ние 
краят на годината, но не дойде и краят на език- самите хвърлихме най-свещеното под краката, 

народност. Всичко се край пътища, по които никой не минава, в усои,овите мъки на нашата
върти в кръг, по старому: обучение на сръбски 
език по всички предмети от първи до осми клас рува самотата, нощта, там, където не досяга божята 
в основните училища и от първи др четвърти в воля и божият завет, неговата благословия! Разми- 
средните училища. Българският език пак си бе- наваме се сами със себе си! Другаруваме с чумата, 
ше кръгло сираче: в своя двор - вън от къщата проклетията, дяволите! Анкетните листове на ос
ей, без закрила. И така това става с години и новното училище в Димитровград за обучението на 
десетилетия. Никой дума да продума, никой да децата не са ли дело на дяволите? Кой умен ще пита 
възрази и да му помогне да се върне на мястото, французина или испанеца на кой език ще учи детето 
което му принадлежи като домакин и собст- Му, На кой език ще получава ОСНОВНОТО сй об- 
веник. Наши отговорни хора се срамуват от не- разование? Българите да учат на свой български 
го, бтхвърлят го, пъдят го от родното огнище, а език - това е закон - природен, човешки, цившш- 
ние наблюдаваме всичко това - и си мълчиме! зован, европейски. Пренебрегването на майчиния 
Нямаме сили, нямаме уста да кажеме, че това е език представлява директен удар на националния 
неправда, че постъпката е гнусна й тъжовна, цдентитет. 
срамна и насилническа, а ние без сърце и уста!

Сега сме на края, а същевременно и в нача- късно. Дошъл е двадесет и четвъртия час от де-

където слънцето никога не стига там, където ца-

Хайде да тръгнем напред. Време е. Още не е

лого, сега е време за подготовки за новата уче- нонощието и ако не тръгнем сега, часовникът ще 
бна година и време за въвеждане на български премотае и утре пак ще бъде късно или ще бъде 
език в учебните стаи като единствено валиден, почти невъзможно да оцелеем езиково, народност- 
Време е, хайде да тръгнем напред! Как? Кога? та ни да се спаси от изчезване!
С кого? Защо? Има как, има с кого, има кога и Хайде да тръгнем напред! Нашите крачки ще 
има защо. Никога не е късно да се направи бъдат крачки за поколенията, които дохаждат, за 
крачка и тръгне напред, когато се работи умно, тяхното утре. 
обмислено, от сърце, с полезна цел и добро на-

текстът, че

За реализирането на тази задача предлагам:
- Да се организира съвещание - разговор на пи-мерение. Силата и величието 

рзания е в ползата от тях, в тяхната практич- сателите, директорите на училищата (основни иер- 
ност, в стремежа към-ио-доброт(? и справед- ^едни), преподавателите по български език, предсе- 
ливото, в настоянието да се запази спечеленото да^елите на нашите две общини - Димитровград и 
през стотиците години. Нашата народност с де- Босилеград, ръководителите на ресорите по обра- 

живее без своя български език, не зование и култура в общините, представители на
умно, обмислено и полезно за себе си. министерството за просвета, министъра за просвета

на човешките те

за сметка на майчиния ни език.

сетилетия
винаги
Спъвахме се от собствените си крачки, от йа- г.н Гашо Кнсжевич, представители на домовете на
шите дела, от добротата, от чистата кръв в съ- културата и други културни деятели; 
рцето, спъвахме се със собствените си глави и
силно се удряхме от камъните и разбивахме Ните Димитровград и Босилеград или директорите 
коленете си, не усещайки болки, не тръсейки На училищата; 
помощ от лекаря! Беше ни все едно, както и - Срещата да се проведе в Димитровград или Бо- 
сега, дали ядем печено пиле или неварена силеград час по-скоро (през юли месец); 
тиква! За тиквата имахме страхотен апетити не

- Срещата да свикат председателите на общн-

иак бугари.
Нека да погледнем с очи истината: 

определящи кой какво ще постигне. Разбира се, имало е 
и няма да бъдат правило.

имената, а делата са били 
и изклю-

не

чения, но те никога не са
Много към тази лоша практика 

Вместо да вдигнем глас срещу изтласкването на РВД™ 
обучението, ние се състезавахме кой ще даде. по-голякпринос 
към "отличните” резултати от "двуезичното орУ^ниоИ така 
днес, така утре, станахме някакви си българи °г "°“ “Рсмс' 
които се отказват от родния сн език. Станахме хора » резил!

Днес, когато най-малко има основание за такова неще»- ето пак 
се случва да има и такива явления. Може би няма да е зле за тях д 

Паисий: "О, неразумни юроде,поради чгосс

- Веднага да се пристъпи към реализиране наспомогнахме и ние самите.
ми беше важно кога ще я ядем и с кого ще сме в резултатите от срещата;
компания! Ядем ли ядем - тиква, а край нас - На срещата-събрание да се избере комисия, ко- 
пъпеши и дини колкото си искаш. И всички тях Ято ще поеме по-нататъшното провеждане на ре- 
ги ядат! Просто човек да не повярва, че сме щенията, приети на срещата.
потомци на Ботев и Левски, на Караждата и Нито една работа не може да се реализира ако не 
Чавдар, на Попдимитров. Ох Боже, възможно се започне, ако за цея няма заинтересовани. Затова, 

ние, които живееме по склоновете на ХАЙДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ, време е. Септември е 
Милевска планина и Църноок, във Видлич и близо.
Забърдието, да продаваме теглото си на

език от

ли е

припомним думите на 
срамиш да се наречеш българин!

Александър Дънков

М. Андонов



о 12 юли 2001 г.

СИНДИКАТЪТ НА ЗДРАВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ БЛОКИРА СГРАДАТА НА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО

СЛОБОДАН ВУКСАНОВИЧ, ПОДПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОК

РАТИЧНА СЪРБИЯ

ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯТ НА 
ГЛАВНИЯ 
СЪВЕТ НА 

ДСБЮ 
ПОДАДЕ 

ОСТАВКА

АНУЛИРАНО Е 

РЕШЕНИЕТО ЗА 

РАЗРЕДИТЕ

И ПДС ЩЕ 

ФОРМИРА 

ПАРЛАМЕНТАРНА 

ГРУПА“ Заплатите ще се изплащат как го и досега, като цялата 
ворност за неправмлноститс поемат синдикатите

Арсо Тодоров, 
председател на Главния 
съвет на Демократичния 
съюз на българите в 
Югославия, подаде 
оставка на тоя пост. В 
оставката си, която 
предоставил на 
най-висшия орган на 
партията, Тодоров казва, 
че дава оставка и на 
членството си в тоя 
съвет, като и в 
Общинския съвет на 
ДСБЮ в Босилеград.

- Оставката подавам 
поради не малките си 
професионални 
задължения като 
адвокат, както и поради 
ангажиментите ми в 
работата на Общинския 
временен съвет на 
Босилеградска община, 
написал той в 
обоснованието.

Очаква се членовете 
на Главния съвет да 
разискват оставката 
утре в Босилеград, 
когато ще обсъдят 
организационни и 
кадрови въпроси в 
партията.

отго-

Пред здравните работници, които в организация на три синди
ката във вторник бяха блокирали сградата на Правителството на 
Сърбия, недоволни от разредите за заплатите е съобщено, че това 
решение е анулирано.

Представителите на

♦Изборите са най-доброто средство згирешаване на 
политическите проблеми

Подпредседателят на Движението за демократична 
Сърбия (ПДС) Слободан Вуксанович заяви на пресконферен
ция, че и тази партия обмисля идеята да формира парламен
тарна група вън от парламентарната група на ДОС. 
Окончателното решение по този въпрос ще бъде взето в пар
тията по демократичен начин, допълни той.

- Смятаме, че по този начин ще осигурим по-добър "плас
мент” за нашите предложения в Народната скупщина, каза 
Вуксанович и добави, че ПДС и занапред ще бъде конструк
тивна членка на коалицията ДОС, каква го е била и досега.

По неговите думи съюзното правителство трябва да 
оцелее до постигането на договор за съвместната държава, а 
съществуващите проблеми на съюзно равнище са резултат 
от политическата воля и лошата комуникация между всички, 
които получиха легитимитет от гражданите да преформули
рат отношенията в общата държава.

Вуксанович смята, че изборите са най-доброто средство за 
решаването на определени политически проблеми. "Затова 
не виждам причина, поради която не трябва да се проведат 
избори", уточни подпредседателят на ПДС.

Новия синдикат в здравното дело, Спнди- 
на работниците в здравното дело п социалната защита и на 

Обединения отраслов синдикат "Независимост" оповестиха нови 
стачки и масови протести доколкото останат безрезултатни 
разговорите в Правителството на Сърбия относно положението на 
медицинските работници и на работниците в другите обществени 
дейности днес.

На днешните разговори те ще настояват за прилагането па коефи
циентите от колективните договори, новата цена на труда и уважаване 
на искането синдикатът да бъде равноправен партньор когато се 
обсъжда съдбата на работещите.

Републиканският министър на здравеопазването поколиатацзеда Обреп 
Иоксимович обеща пред протестиращите, че ще запознае Правителството с 
исковете на синдикатите.

Председателят на синдиката на работниците в здравното дело 
и социалната защита Стеван Джорджевпч каза, че след анулиране
то на решението за разредите заплатите ще се получават както и 
досега, но че цялата отговорност за неправилностите в изчислява
нето на заплатите в обществените дейности ще поемат синдика-

ката

тите.

ИВАН СИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СД

ГРИЖА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ 

НА ОБЩИНАТА ОБЕДИНЯВАТ (ЛИ) СЕ 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Иван Симов председател на ОО на Социалдемокрация в 

Димитровград и член на новоназначения Общински съвет, заяви за 
нашия вестник, че решението на републиканското правителство е 
очаквано.

"ОС в Димитровград не можеше да функционира поради това, 
че 19 отборници върнаха мандатите си. Що се отанея до Общин
ския съвет, от името на ОО на Социалдемокрация в съвета сме аз 
и д-р Милена Йовичич. На становище сме, че партийните интереси 
трябва да оставим встрани и да държим сметка за интересите на 
града и общината като цяло.

Социалдемокрация смята, че когато до изборите дойде, те 
трябва да се проведат във всичките 33 избирателни колегии в 
общината, а не само в онези 19. Във връзка с това бих добавил, че 
занапред броят на избирателите във всичките изборни колегии 
трябва да е приблизателно еднакъв," каза Симов.

В.Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ДИМИТРОВГРАД

СКАТА ДСС

Напоследък и в Димитровград се намножиха разни неправител
ствени организации и сдружения. Една от тях е и така нареченият 
Креагивен център "Цариброд”, който на 5 юли т.г. организира 
среща с всички останали неправителствени организации в града. 
Целта на срещата е да се създаде царибродски форум, който би 
обединявал активностите на всички неправителствени органи
зации в града, да подобри сътрудничеството с медиите, Общин
ската скупщина и останалите институции. Едно от предложенията 
в тази насока е да се конкретизират и по своеобразен начин 
обединят програмите (там, където е възможно), за да могат да се 
реализират съвместно. Например, ползване услугите на Теледом 
или Интернет, което по този начин би било по-евтино. Могат да се 
правят и реализират съвместни проекти. Конкретната договорена 
акция е посрещането на световното колоездачно надбягване през 
средата на август, което ще мине и през Димитровград.

В срещата взеха участие представители на Креативния център 
"Цариброд", представители на сдружението на художниците- 
любители, дружеството на ромите, народното движение "ОТ
ПОР”, Соколското дружество. Нова среща е насрочена за края на 
седмицата.

МЕСТЕН 

ОТБОР В 

ТРЪНСКИ 

ОДОРОВЦИБ. Д.

Местен отбор на ДСС бе сфор
миран преди броенни дни в село 
Трънскн Одоровци. За предсе
дател на отбора е избран 30- 
годишният Бобан Димов.

Това е първият местен отбор 
на тази партия в общината. Ли
дерите на тази партия заявиха 
пред "Братство”, че са заплану
вали в скоро време местни от
бори да сформират и в Градин- 
ье, Лукавица, Гоин дол, Желю- 
ша, Куса врана и може би още 
някои села.

Както изтъкна подпредседа
телят на димитровградската 
ДСС Симон Стоянов, отборите 
на тази партия в селата ще имат 
задача да посочват местните прт 
облеми и да предлагат начини 
как те най-сполучилово да се 
решават.

ИЗБОРИТЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА КАТО ПОВОД

ЗАЩО СМЕ 

БЕЗУЧАСТНИ? А.Т.

Изборите за нови органи в местйите общности в Босиле
градска община, които са в ход, в едни среди се провеждат с 
малко участници, а в други се отлагат поради липса на кворум. 
Преди няколко дни поради тази причина се отсрочи и 
каното събрание в босилеградската МО.

Явлението не е ново и в никой случай не бива за това да се 
обвинява новата, временна общинска власт, която разписа ре
довните избори. Тази "отличителност" датира още от времето 
на бившия режим, а може би и още по-рано.

Защо хората не идват на събрания в местните си общности? 
Дали и защо станахме незаинтересирани и равнодушни дори и 
към средите,
се решават острите проблеми в 
примирихме и разбрахме, че от нашето участие не зависи как 
и дали ще се реши еди кой си въпрос.

Такива и подобни въпроси има повече. Официални отго
вори обаче няма. А до тях не може да се стигне, доколкото 
хората не се съберат и не ги обсъдят.

Няма как, все пак се налага това да стане на събрания в 
самите местни общности.

ДРАГОВИТА

ИСКАТ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
НА ОС

сви-

Група жители на МО Драговита (Димитровградско) неотдавна 
подадоха иск до компетентните в ОС в Димитровград, от които 
изискват да определят дата за провеждане на избори за ново ръко
водство на МО и да изпратят представител, който ще наблюдава 
регулярността на изборната процедура. "Без представител на ОС 
не е възможно да се проведат избори”, констатират драговитчан- 
ите в иска и добавят, че няколко пъти досега са настоявали за нови

в които живеем? Нима не ни интересува как ще 
селата и в града! Или се

избори, но безуспешно.
Последните избори за ръководството на МО Драговита бяха 

проведени през средата на 1997 година. Тогавашното ръководство Димитровград неотдавна вяха 
на ОС в Димитровград, след иск на жители на селото, реагира и взе сформирани няколко комисии 
решение, в което между другото се изтъква, че "не е приемливо, не 
е законно и не е в унисон със Статута на МО избирането на ново 
ръководство на МО да се провежда от малцинство в МО, относно 
от 10 жители на селото”.

В рамките на ОО на ДСС в

— за стопанство, юридически 
въпроси, спорт и т.н., инфор
мира ни подпредседателят 
отвора Симон Стоянов.

на
В.Б.

Д. С.Б. Д.
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ПРОГРАМА НА ИТАЛИАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ФИНАНСОВАТА ПОЛИЦИЯ ВРЕМЕННО 
ЗАКРИ НЯКОЛКО ТЪРГОВСКИ и гос- 

ТИЛНИЧАРСКИ ОБЕКТА В БОСИЛЕГРАД20 МИЛИРДА ЛИРИ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В СРЮ СОБСТВЕНИЦИТЕ НЕ 

СПАЗВАЛИ ЗАКОНАСтопански делегация на Италия, водена от ко 
ординатора на Сдружението на италианските 
дустриалци Франко Бернабе, разговаря в Белград 
със сръбски бизнесмени

използван за 40 инвестиции от но 500 милиона 
лири. Тази инвестиционна програма ще продъл
жи 18 месеца, а освен парични средства, Италия 
ще изпрати и свои специалисти, които да окажат 
техническа

пн-

Представители на финансовата полиция в Пчински окръг 
временно закриха няколко търговски и гостилничарскп 
обекта в Босилеград, чиито собственици не спазвали законо- 
предписанията в работата. Полицията констатирала, че в тези 
обекти били продавани акцизни стоки без бандерол, стоки за 
които липсвала нужната документация, а собствениците им не 
плащали ни облагания за пенсионно-инвалидна осигуровка на 
работниците, което ще рече, че те са работили на черно.

Поради тези нередности финансовите сложили катинари на 
един търговски и на един гостилничарскп обект, на фирмата 
"Здравка Василови”, кръчмата "Младост”, кафе-бар "Тропи- 
кал” и на магазина за обувки "Таня”.

В седалището на финансовата полиция във Враня узнаваме, 
че тези обекти ще започнат отново да работят след като соб
ствениците им премахнат нередностите.

за установяване на дъл
госрочно сътрудничество и развойните 
пости, разкрити от оповестената

възмож- 
помощ на ит-

помощ в предстоящата приватизация. 
Според италианските бизнесмени нашата стр-
е твърде привлекателна за инвестиции поради 

стратегическото й положение
а л и а н с кого прав нте л ство.

Представители на италианския
а на

правителствен 
институт Снмсет , който оказва финансова по
дкрепа на капиталовложенията на 
фирми в чужбина подчертаха, че за наша та' стр- 

са обезпечени средства в рамките на заплану- 
пнвестиции на Балканите, но че вече е 

определена една част от тях, която наскоро ще 
бъде изпратена в Югославия.

Освен това, италинаското

и голямото знание 
на нашите кадри, така че в бъдещите сделки мак
симално ще се използва и местния опит.

Представителите на финансовата ^институция 
италианското правителство "Сачи" 

готовност да коригират становището си относно 
отпускането на кредити на Югославия, веднага 
след като бъде подписана двустранна спогодба за 
реконструкция на.стария дълг, което се очаква да 
стане до началото на септември.

италианските

а на на изразихаваните

правителство обез- 
и допълнителен фонд от 20 милиарда лири, 

предназначен само за Югославия, който ще бъде
печи

В.Б.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСА ЗА КУПО- 
ПРОДАЖБАТА НА ИМОТ МЕЖДУ "НАПРЕДЪК" И "ФЕРРУМ" ОТ

НОВИ САД
ГИД ТЪРСИ изход 

ОТ КРИЗАТАОБЩИНАТА Е ОТВОРЕНА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ
Най-голямото димитровградско предприятие ГИД вече по- 

дълъг период не работи. Оповестяват се срокове за започване на 
производството, но то никак да започне. Последен опит в тази 
насока бе и проведеното на 3 юли заседание на общото събрание 
на заетите, както и заседание на Скупщината на фирмата.

Стоян Анджелкович, председател на синдиката в ГИД, казва, че 
на общото събрание са се уточнили три предложения за излизане 
от кризата.

Първото предложение е да остане сегашното положение или да 
се започне ход за ликвидация на фирмата, доколкото в най-скоро 
време не се тръгне с производството. На този иск на заетите 
изпълняващият длъжността директор Жика Глнгоров отговори, 
че производството не може да се задвижи без да се изплатят 
неизплатените принадлежности към заетите, за което няма пари.

Другото предложение е на бившия директор на ГИД Иван 
Марков, който изтъкна, че производството може да започне от 15 
август, да се изплатят неизплатените заплати, но само при условие 
той да се върне на директорския пост!

Третото предложение дойде от председателя на Управителния 
отбор на ГИД Николайча Манов, който предложи да се разпише 
конкурс за цов директор, тъй като сегашният очевидно не може да 
задвижи производството.

Веднага след общото събрание заседава и Скупщината на фир
мата, която обсъди предложенията от общото събрание, както и 
предложението да се разпусне Управителният отбор. Никакво 
конкретно решение обаче не бе прието, тъй като скупщината 
нямаше кворум.

Последна вест е, че Правителството на Сърбия в рамките на 
средствата за иомагане на малки н средни предприятия е пред
назначило определени средства и за ГИД.

Като икономически изостанала община отворени сме за капиталовложения и трябва да създаваме 
условия да идват фирми с капитал и тук да разширяват дейността си. Това обаче трябва да става с 
договори, с които да се гарантират двустранните интереси

На това становище застанаха членове ге на Об
щинския съвет в Босилеград след като обсъдиха 
неотдавнашната купопродажба на имот между 
тукашното предприятие за селскостопанска дей
ност "Напредък” и предприятието за вътрешна и 
външна търговия и услуги "Феррум” от Нови 
Сад.

ачът платил въпросните суми.
Продадените, т. е. дадените под наем площи 

били седма класа, каквито обраснали в търнаци, в 
Боснлеградска община има навсякъде. В про
даденото землище обаче имало извори с вода, 
един от които с около 30 литра в секунда. Едни 
членове на Общинския съвет заявиха, че ку
пувачът имал намерение да засажда боровинки, 
но всички изтъкнаха, че главната му цел била да 
изгради фабрика за вода. Водата изобщо е при
родно богатство, но специално за тази в Горна 
Ръжана е заинтересирана и нашата община и за
това няма да се откажеме от данъка, който ни 
принадлежи, доколкото се построи такава 
фабрика. Разбира се, за работници да се вземат 
хора от общината, подчертаха присъстващите.

Босилеградска община има не само хубави 
води, но и ловечето други природни ресурси, 
които трявба да се използват за по-ускорено го й 
развитие. В това отношение трявба да се търсят 
решения, да се привлече вниманието на фирми и 
хора с капитал.

На проведения преди две седмици публичен 
търг босилеградското предприятие продало на 
новосадското акционерно дружество около 3 ха 
площ в Горна Ръжана за 151 500 динара, а още 7 
ха под наем за 601 500 динара. Директорите на 
двете фирми, Милан Господинов на "Напредък ’ 
н Джордже Пурач на "Феррум”, подписали дого
ворите и ги заверили в Общинския съд. Купув-

Общинският правозащитник Здравка 
Гагулска предоставила иск на 
Републиканския правозащитник, с който 
поискала той да предприеме стъпки, за 
да се анулира договорът между двете 
фирми. Тя между другото смята, че 
имало пропуски в публичния търг и че 
цената била ниска.

В.Б. А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КЛОН НА 
ЛЕСКОВАШКОТО 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО
БОСИЛЕГРАД

ПО ПОВОД ПРЕМАХВАНЕТО НА ВИЗ
ИТЕ ЗА ТУРИСТИТЕ

ПРОПУСКИТЕ ЩЕ 

ДОНЕСАТ ДЕВИЗИ

КАФЕНЕТАТА 
ЩЕ РАБОТЯТ 

ДО ПОЛУНОЩ
ПРОЩАВАТ 35 НА СТО 

ОТ ДЪЛГОВЕТЕ
Кръчмите и кафенетата в Босиле

градска община ще работят от 6 до 24 
часа, се казва в решението за рабо- 

на тези обекти, което приеха чл- 
Общннския съвет. Спо- 

можаха

Работещите в Клона на лесковашкото Електроразпреде
лително в Босилеград доставиха на длъжниците си предло
жение как да издължат досегашните си дългове към клона. 
Очаква се тези дни да започне сключването на договори.

Въз основа на решението на Управителния съвет на ЕПС, 
35 на сто от целокупния дълг до края на май т.г. ще бъде 
простен на гражданите, а останалите 65 на сто те ще могат да 
издължат на 12 вноски. Предварително длъжниците трябва да 
платят изразходвания ток през юни и юли.

Срокът за сключване на договори между Електроразпреде
лителното и длъжниците е до края на тоя месец. Първата 
вноска ще трявба да се плати до 15 август, а останалите до 15 в 
следващите месеци.

В Клона подчертават, че според решението на Управител
ния съвет, длъжниците, конто не използват и тази възможност 
за плащане на дълга ще бъдат изключени от електромрежата.

В.Б.

вместо визи.Въвеждането на туристически пропуски
гости от 24 държави, е само първата 

окончателното отменяне на всички адмипис- 
гости от чужбина в

за индивидуални 
крачка към . 
тративни бариери за идването

тата
еновета на
ред досегашното решение, те 
да работят до 23 часа, но това огра
ничение мнозина гостилничари 
азваха. За прилагането на сегашното 
решението ще се старае общинската 
комунална инспекция и доколкото со
бствениците не го спазват излагат се

на
нашата страна.

- Решението за въвеждане на пропуски, което ще е 
сезон - 30 септември - ме си-

,,,,ЛИД,,° Д<> Кр;,Я ,Ш ТУРИС':”стсрСТ„ого на туризма и 
съветникът в това ми пис

мае взето по предложение 
търговията в Сърбия - заяви* терегво Синиша Перич. Пълното еднос!ранно от е

трябваше да се отсрочи до 
технически прима визите оз нанга страна 

следващия туристически сезон поради
чини при преминаването на границата. Мсдждупрсмс н 

' * само на организи-

риск съдията за нарушения да ги 
глоби с 5000 - 8000 динара.
на

ОС се наблягаВ решението на 
кръчмарите да не дават алкохол напропуски ще се дават на всички, а не

»—г
по-добри резултати през настоящия I урис'1 иг 

на девизния прилив, каза 11ерич.

малолетници.
В.Б.

на
и за повишаваме
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СЖЕТВА 2001 ПРИКЛЮЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА МОН
ТИРАНЕ НА МОНТАЖЕН ОБЕКТ НА ОО 

НА ЧК В БОСИЛЕГРАД

НАСКОРО В СОБСТВЕНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ОЧАКВАТ СЕ 2,6 МИЛИОНА ТОНА
ЗЪРНО

Жетвата на пшеница в житородните краища гат да бъдат предложени на международния па
на страната е в пълен разгар. На полята в Сър- зар. 
бия са около 15 хиляди комбайна, които ежед
невно жънат по 70 000 хектара.

Според данните

В Босилеград приключва изграждането на основата и се оча
ква през средата на месеца да започне монтирането на мон
тажен обект за потребите на Общинската организация на Чер
вения кръст.

Тази общинска хуманитарна организация няма собствени 
помещения за работа и проблемът ще се реши чрез донации. 
Руска Божилова, секретар на ОО на ЧК, казва, че Югославс
кият Червен кръст е подсигурил финансова помощ от ЧК на 
Норвегия на стойност към 20 хиляди германски марки за 
монтажна къща от 45 квадратни метра.

Общинският съвет в Босилеград отпусна над 90 хиляди ди
нара за материал и работа, и работници на "Изградня” при
ключват изграждането на основата, върху която да се монтира 
обекта. Очаква се елементите да пристигнат от 15 до 20 т.м., 
когато ще започне и монтирането.

Миналата есен с пшеница бяха засети 766 451 
хектар. Макар че атмосферните условия не бя- 

на министерството на сел- ха през цялото време благоприятни за земедел
ското стопанство средният добив е 3,8 тона хле- ците, дори имаше и големи наводнения, все пак 
бно зърно от един хектар. Тези данни охрабря- за хляб мама да се опасяваме, 
ват, понеже оповестяват, че тазгодишната рек
олта ще бъде около 2,6 милиона тона хлебно 
жито. Като се знае, че за задоволяване на пот
ребите на страната от хляб и хранително-вк
усовата промишленост са достатъчни 1,6 мил-

И в земеделието започват да се внедряват 
пазарните закони, казва министър Драган Ве
селинов и оповестява възможностга земедел
ците сами да си намерят най-подходящия па
ртньор, на когото ще продадат пазарните си 
излишъци.йона тона, пазарният излишък ще е около един 

милион тона. Това са коли честа вата, които мо-

ДИМИТРОВГРАД
В.Б.

ЖЕТВАТА
ЗАПОЧВА 

НА 20—- тан
"ЛИСЦА"

ОТБЯГВАТ ЧАСТНИЦИТЕ9
Бабушнишката конфекция ”Лисца” не предпочита да сът

рудничи с частни собственици на текстилни магазини, понеже 
с тях е имала лош опит, научаваме от ръководителите на тази 
успешна фабрика, която произвежда свърхкачествено женско 
бельо.

В конфекцията казват, че по-рано са давали изделията си на 
частници с уговорка, ако не ги продадат да ги върнат, но, 
подчертават ръководителите на ”Лисца”, "когато веднъж да
деш стоката си, тя вече не се връща в този вид, в който си я дал” 
и добавят, че конфекцията именно поради този факт през 
последните няколко години предпочита да сътрудничи със се
риозни обществени фирми предимно от Белград.

По-голямата част от продукцията си ”Лисца” пласира в 
Словения и Италия, а по-малката на домашния пазар - в Бел
град, Войводина и западните краища на Сърбия.

шшмюли
Ако времето бъде такова, каквото е обичайно кой ще поеме организацията на жетвата. Когато 

през юли, най-важната селскостопанска работа земеделската кооперация "Сточар” имаше 
през лятото - жетвата, в Димитровградско може значителни площи с жито, тя най-често поемаше 
да започне около 20 юли, съгласиха се присъс- това на себе си. После това ставаше заедно с дру- 
тващите на заседанието на Щаба за следене сел- гата кооперация "Видлич”, а в последно време 
скостопанските работи при ОС в Димитровград, това го правят местните общности. На проведе- 

Заседанието се проведе на 4 юли когато също ното на 4 юли заседание по този въпрос не се 
бе констатирано, че за тази селскостопанска ра- стигна до договор, затова бе насрочено ново засе- 
бота държавата е обезпечила достатъчни коли- дание за 6 юли, на което е договорено органи- 
чества. гориво на регресирана цена ог 24 дин/л. зацията на прибирането на реколтата да поемат 
Всека година преди започването на жетвата, меж- местните общности, всека на свой терен. Коорди- 
ду най-дискутираните неща е и цената, която нацията поема Щабът за селскостопански работи 
селскостопанските производители ще заплащат при ОС.
на комбайнерите за един декар комбайнирана Оспорван въпрос винаги е и количеството 
площ.Тази година цената е следната: ако се плаща гориво, което ще се признава на комбайнерите. 
в натура, с жито, тогава за един декар ще се дават Според някакви норми, общоприето е за един 
40 кг без да се връзва сламата. Ако пък сламата хектар да се признават 20 литра гориво. Комб- 
се връзва, тогава собственикът на нивата трябва айнерите, главно частни, не са съгласни с това и 
да отдели по 45 кг за декар комбайнирана площ. търсят да им се признават по 25 литра. Не са 
Доколкото работата се плаща с пари, тогава без съгласни и с това техническият преглед на ма- 
връзване на сламата цената за декар е 300, а с шините да става в "Сточар” на цена от 1500 ди- 
връзване 337,5 динара. нара за машина. Насрочена е нова среща с ком-

Що се отнася до изкупуването на зърното, байнерите по тези въпроси, 
държавата вече обяви, че тя е готова да изкупи Нека да кажем и това, че на територията на 
около 600 хиляди тона зърно, а останалато ко- общината за жетва има около 1300 ха. 
личество ще се намери на свободния пазар. Всека 
година също доста разисквания се водят и за това

Б. Д.

ЛУКАВИЦА

СМЕКЧЕН ПРОБЛЕМ
Както ни информира кметът на крайградското димитровград

ско село Лукавица Нацко Соколов, 10-ина къщи в това село неот
давна бяха приключени на градския водопровод.

По този начин до определена степен е смекчен проблъмът със 
снабдяването на селото с питейна вода. Б. Д.

ГЪБАРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
НЕ СА ДОВОЛНИ

МАЛКО ГЪБИ, МНОГО 
СЪБИРАЧИ

А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

НЯМА ТЕЛЦИ!

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ТВЪРДЯТ ’
В селата на Босилеградско гъбарската треска все още трае, но 

не са доволни нито събирачите, нито изкупчиците. И едните и 
другите, казват, че манатарка това лято има малко, а сравнително 
голям бил броят на хората, които се тръснали да я берат.

И събирачите, и изкупчиците за сравнително "поената" реколта 
обвиняват сушата и относително студените нощи. Затова, казват 
те, манатарката рядко я има в южната част на общината, а повечко 
в планинските села, където по-често имаше валежи. '

Изкупчиците за килиграм сурова манатарка плащат от 180 до 
200 динара, докато за същото количество суха около 900 дин.

В.Б.

В СЪРБИЯ НЯМА 

ТРЕСКА В селата на Босилеградска община 
в момента се предлагат малко телци и 
юнци за продажба. И животновъди, и 
изкупчици казват, че не става дума за 
каквито и да е взаимни далавери, но че 
нямало юнци!

И едните, и другите подчертават, че 
имало повече причини за това. Пър
вата и основната е, че селяните от
глеждат все по-малко добитък. Не е за 
подценяване и фактът, че досега ид
ваха изкупчици и черноборсаджии от 
вътрешността, които тук телците ку
пуваха на по-низка цена, а ги прода
ваха на по-висока. Точно е, че някои 
селяни имат телци в оборите си, но не 
искат да ги продават през лятото ко
гато има трева, а ги готвят да ги про-

В Сърбия и Черна гора не е 
регистриран нито един случай на 
заболяване от хеморалгична 
кримско-конгоанска треска, от която в 
Косово са заболели 85 души, но в 
референтната лаборатория на Световната 
здравна организация, която се намира в 
Любляна, официално са потвърдени само 
16 случая.

В Института за инфективни и 
тропически заболявания са предприети 
всички предпазни мерки.

-Ендемското огнище на това 
заболяване е в Косово, но няма опасност 
за нашите граждани, защото заразата 
носят кърлежите и може да се пренесе 
само чрез пряки контакти на кръвта, заяви 
директорът на Института Миомир 
Пелемиш.

Най-ефикасно лекарство срещу това 
заболяване е "Виразол", който се- 
произвежда в белградска Галеника.

ДИМИТРОВГРАД

НАБРАНИ ОКОЛО 13 ТОНА 
ВИШНИ

Около 13 тона вишни бяха набрани в разсадника на ЗК 
"Сточар” в село Желюша миналата седмица. Кооперацията за 
тази работа ангажира сезонни работници, на които плащаше 3 
динара за един килограм набрани вишни.

За 21 динара за килограм вишни реколтата бе продадена на 
княжевашкия "Джервин".

"Сточар” откупваше вишни и от частни производители на 
това овощие в общината и за един килограм вишни им даваше 
17 динара.

дадат през есентта.
Доколкото и става търговия, изк

упчиците за килограм юнешко, живо 
около 2,6 германски

В.Б.
тегло, плащат 
марки. Б.Д.
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ШЕТА КРАСИН ХИМИРСКИ;
НА

БАЩАТА НА КОМПЮТЪРАлимпктт\.
Пътуването приличаше на математи- 

ческа задача - то поглъщаше нашето вни
мание и не ни оставяше

продължи и с неговата дъщеря Звезда, ко
ято прекара няколко години във Вашинг
тон заедно със супрага си професор Атанас 
Калоянов, съветник по селско стопанство 
при българското посолство във Вашинг

тон.

ни научи разработки, но над моя проект бе много по-проста. В епохата на инфлация 
той работи усърдно. Един ден изчезна не- парите лесно се обрщат в купчина метал, 
надейно, както се бе появил. По-късно уз- Земята не губи своята стойност, тя е веч- 
нах, че патентовал така наречения ЕНИ- ното, непреходното. Поколение след пок- 
АК. Макар да бе различен от моята раз- оление си отиват, но земята остава. Част от 
работка, все пак имаше нещо твърде общо фермата беше засята с царевица, имаше и 
с нея. Най-същественото в моята машина 
бяха принципите за автоматизация на из-

време да се нас
лаждаваме на озарения от ранното есенно 
слънце пейзаж. Номерата на магистралите 

като цифри на компютър - 495, 
270, 109, 75, 80, 70. След като безпогрешно 
изминахме този лабиринт в края на прашен 
път върху зелен хълм, пред нас се откри 
бялата къща на Джон Атанасов.

Самият

се сменяха

През 1970 г. посетих за първи път ба
щината си земя по покана на БАН. Ходих 
и в Бояджик. където се срещнах с род
нините си. Прегръщахме се, сякаш се връ
щах от друга планета. От времето, когато 
баща ми бе напуснал България, до моето 
завръщане бе изтекъл почти едии век. Бе
ше ми мъчно да се разделя с тези мили и 
гостоприемни хора. България щедро оце
ни моя цаучен принос, който тогава в САЩ 
не бе така широко известен.

Джон помоли Елис да донесе свитък с 
чертежи и снимки. Джон го разгърна. Чер
тежът показваше голям правоъгълник, в 
който бе вписана плетеница от електри
чески

голяма градина. Реколтата бе прибрана, зе
мята си отдъхваше в очакване на суровите

численията посредством електронни мето- снежни виелици, 
ди. Именно същите принципи бяха използ- - А кой обработва земята? 
вали Моучли и неговият съдружник Екърт - Доскоро всичко вършехме двата с 
при изработването па ЕНИАК през 1945 Джон - отговори Елис. - Имаме си трактор, ! 
година. По-късно фирмата ”Спери-ренд” който мъжът ми сам направи. Разполагаме ■ 
пусна първата серийна електронно-изчис- и с друга селскостопанска техника. ;

Встрани от къщата до гаража беше тр- • 
купи патентните права от Моучли и Екърт. акторът - огромна черна буболечка на длъ- | 
Все пак Моучли бе успял да убеди фирмата гнести крака. Елис продължи: !
да купи изобретението. Тщеславието най-

стопанин, усетил нашето прис
тигане, излезе да ни посрещне. Висок, слаб, 
с високо гордо чело. Той ни стопли с по
гледа на кестенявите си очи и лъчезарната 
си усмивка. В жестовете 
крехко. Знаехме, че бе изкарал тежък 
фаркт и се възстановява под лекарски 
трол и грижите на своята съпруга Елис, 
която беше неотстъпно до него.

Влязохме в просторен слънчев хол, 
йто започваше направо от входната врата.
Висок гипсов таван, бели гладки стени, ме
ка мебел, цяла оранжерия от декоративни 
южни растения. Източната стена бе изцяло 
остъклена.

Предадохме на Джон поздрави от да
лечната бащина земя. Лицето му просия, 
погледът му се устреми над главите ни, 
към спомените от детството.

- Моят баща се казваше Иван Атанасов
- започна разказа си Джон. - Той е от Боя- числения при решаване на система лине- 
джнк, Ямболско. Дядо ми Атанас - сърцат йнн алгебрични уравнения. Губех по цели 
човек, се е бш. срещу турците през април дн„ „ нощн сред кн||жатГ|, блъсках с„ гла- 
1876 година. Турският аскер и башибозук 
изтласкал бунтовниците към гората. Моят 
дядо бягал, носейки сина си Иван. който 
бил едва на няколко месеца. Турски ку
ршум настигнал дядо Атанас и го убил на

му имаше нещо
лптелна машина УНИВ АК-1, след като за-ин-

кон-

- Свикнах с фермерския труд. Макар и 
нелека, работата ми допада. Ако добре се 

ма- грижиш за земята, тя ти се отблагодарява, 
кет на машината, се бях договорил с моя Едно помолих Джон - да не отглеждаме 

вериги, формули, цифри. Джон бе колеж да я патентоват. Това те не напра- 
работил години над своя научен шедьовър, виха, докато бях там, пито впоследствие, 
съвършен като картина на Пикасо.

- Това е схемата на

малко ме вълнуваше.
Още когато конструирах работния

ко-

пилета. не понасям да се врат постоянно из 
краката ми. Яйца и месо си купуваме от 

Едва през 1976 година университетът в Ай- пазара. Иначе, по-голямата част от хра- 
ова със задна дата коригира своето отно- ната си добиваме сами от фермата, 
шение и проведе тържество, посветено на

първата автома
тична цифрова електронноизчислителна 
машина. През тридесетте години бях про
фесор в катедрата по физика и математика 
в Еймс, щата Айова. Налагаше ми се да
извършвам маратонски математически из- мците имаха мощна военна машина, която - След болестта на Джон се наложи да

заплашваше целия свят. Барутният дим на потърсим помощ. Старата къща под хълма
снарядите и бомбите и жестокостите на дадохме на едно младо семейство, което
войната достигнаха и отвъд океана и ка- отглежда коне и ни помага да обработваме

да облекча моята и на сътруд- раха американците да потръпват от ужас. участъка.
Не можех да стоя настрана от голямото Стъпките на Джон бяха все още неу- 

Един следобед, през 1937 година, след сражение. Постъпих в Морската артиле- верени и Елис го придържаше по стръм-
дълги безплодни размишления и изчисле- рийска лаборатория в Силвър Спринт, кр- ното. Тя бе истинската му опора в живота,
ния. излязох да се разведря. Яхнах автомо- ай Вашингтон. Работата бе тежка, изну- За да не преуморяваме учения, предложи-
била и се понесох със скорост над сто ки- рителна, но през военните години това не хме да се върнем. Запитах Джон дали е
лометра в час. Нямах никава цел пред себе бе най-важното. научил български от своя баща.
си. исках просто да забравя всичко, над След войната се върнах към моите за- - Знаех отделни думи, ала езика не нау- 

Българпя, с българския народ. Тринаде- което работех. Магистралата ме увлече, нимания с приложна физика. Патентовал чих. Но имам известна представа от бъл-
сетгодишен. баща ми дошъл в Америка Приличах на автомобилен състезател, зад- съм много изобретения. Компютърът си гарски. Изучавал съм неговата структура,
заедно с вуйчо си Константин. Никак не му минавах колите пред себе си, примамен от остана все пак моята най-любима рожба. Кажете ми колко речника ползвате, ко-
е било лесно да оцелее в онези трудни вре- някакъв неясен мираж. Миражът всъщн- която тръгна от ръка на ръка, израсна, гато пишете на български? - съвсем нео-
мена, да завърши колеж и университет. Тр- ост се оказа обикновено крайпътно заве- промени се. Разрониха се неговите форми чаквано запита Джон.
ябвало е всичко да постигне сам. Едновре- дение, където спрях да изпия чаша кафе. И и предназначение. Днес вече разполагаме - Не повече от един.
менно с ученето е работил, миел чинии, там ми хрумна как трябва да изградя своята с компютри пето поколение. Светът е не- - Творците на вашата азбука Кирил и

автоматична електронноизчислителна ци- мислим без тях. Спомнете си само косми- Методий са вложили фонетичния принцип
фрова машина. По това време бяха извее- ческите полети. Те се извършват изцяло по във вашата писменост. Българинът пише 
тни електромеханичните табулатори. Но данните на компютъра. това, което чува. Нещата не стоят така за

Професорът говореше разпалено. От американеца, англичанина, японеца, кита- 
време на време спираше да си отдъхне. Из- еца, иранеца и много други народности.

Представих си Елис - деликатната и не-
моите научни открития.

През тридесетте години в Европа на- жъне, прибира плодовете на богатата мер- 
дигаше глава немският милитаризъм. Не- нлендска земя.

жна жена - как управлява трактора, оре.

вата как
ниците ми работа.

място, а на невръстния му син одраскал и 
темето. Цял живот той носеше белега от 
него. И този белег е моето живо родство с

носел тухли, метял дворове, продавал ка
ртички. Но все пак той станал инженер.

Баща ми е моят идеал. Предаде ми сво
ята воля и оптимизъм. Завеща ми любовта 
си към науката и техниката. Това определи 
и моите научни интереси.

В гласа на Джон прозвуча загрижено
ст. Запитахме дали можем да се запознаем система

дложих и построих, съдържаше схема за да доведе разговора докрай.
- Елис ще я доведе. Трябва да ви преду- управление, изчислителен блок и памет. За

предя, че напоследък лошо чува - навърши памет изйолзвах електрически конденза- 
сто години. тори. В работата ми помагаше единствено

- Майка ми Ива е от ирландско-френ- аспирантът Бери. Колежът в Еймс все пак учли всъщност не отрече истината. Пред- едложих универсална електронна азбука,
ставих чертежи и материали и съдът при- която може да служи на всички езици. На- 
зна моето авторство. Решението беше со- вярно в мен живее духът на Кирил и Ме-

аз реших да използвам други принципи, ко
ито дават възможност за автоматична об
работка. Машината трябваше да работи с страдалото му сърце беше претоварено от Ние говорим едно, а пишем друго. Латин- 
електроннн лапмпи. Използвах двоична чувства. Мълчахме, за да не бъркаме в жн- ската основа на английския го е откъснала 

за смятане. Машината, която пре- вата рана. Веднъж започнал, Джон искаше от живата разговорна реч. Сложността на
нашето писмо е национален проблем, спъ- 

- През 1967 година започна дело за пат- нка за нашето развитие. Много хора тук 
едта на ЕНИАК, което се проточи шест никога не се научават да пишат правилно и 
години. Фактите излязоха на бял свят. Мо- оставате известен смисъл неграмотни. Пр-

с нея.

ско потекло, от семейство на методисти. С ми оказа незначителна финансова помощ -
баща ми се е запознала, когато била млада неколкостотин долара, като част от и
учителка по математика, а той завършвал Сума отиде за заплащане труда на Бери. ломоновско - то отбелязваше и заслугите тодии. Вашето правителство ме награди с
академията "Колгейт”. Тя се влюбила в Конструирах и действащ макет през 1939 на Моучпли и Екърт за внедряването на техния медал.
черноокия българин. Родителите й го при- година. Струваше ми се, че от подобна ма- автоматичната електронноизчислителна Бяхме заинтригувани от идеята, от неи- 
ели с подозрение но след по-близко за- шина се нуждаят всички математици и физ- машина. Платиха ми разноските по съда и ния глобален характер. Поинтересувах се да
познанство били покорени от човешките ици в страната. Чувствах, че машината ще обезщетение. Сумите вложих в акции и в научим нещо повече за тази азбука^Елпс
му добродетели Венчали се но Рождество. ,,ма приложение и в индустрията. Опитах тази ферма. донесе слайд-прожектора и затъмни стаята.
Млзпн?е си дали клетва за вярност пред Се да заинтересувам фирмата АП Би Ем, но Джон избърса капки пот от челото си. Върху бялата стена се заредиха кадрите на 
местнГ пастора жената на пастора изс те ми отговориха, че никога няма да из- Беше се сгорещнл. макар чс естествената едно необикновено пътешествие в бъдещето.

вирила сватбения марш на взето«м „ мЛ^т  ̂пГГанТиТпр°Гиж”^ кални.хоризонтални, кръстообразни,с*и«.
лтГпреподГвТ дГато ГзпГтили пиано- бе по-обнадеждващ. Обърнах се и към вое- ■ бичайно изображение - в бежово-вноле- ваха пред нас, предаваха смисъла на думи и
ла да преподава, докато „о впит мпмшнята би спестила мно- тово, окачено самотно на бялата стена.
то. а баща ми заминал да търси р< ‘ н 1 ’ ‘ балистиката и би дала кл- -Това е снимка на моята ферма, напра- общочовешко дело.
съседния грпд. виждали се веднъж на две гоглавния в вема от „к. Закупих о^чптъкп от
седмици. ппЛ1‘ „V пбеасъочителен отго- НАСА. Тъпичката права нишка е голя-

Безшумно се появи Елис, повела под всякъде мата щлтска мпигстрала номер
ръкадребна старица с рувзд “влагат средства за конструирането диво-виолетовият масив е гората, до нея се
която озаряваше бледото й лице като оре рува да вла. м I ” " Тя щя_ простира моят участък. През него минава експериментално да потвърди нейните пр-
ол. Старата жена ни подаде лека като перу- и изработв, ‘ ‘ т ефеКта, железопътната линия от Балтимор за Сре- едимства пред сегашните азбуки.

й ОЧИ се взряха лп да ИМ струва много пове 01 срсм.., г р гтената угасна гпейнт обн-
„„и“ можело да постигнат. Американци- дпия запад. Екранът на стената угасна гренна оон
те имат Репутация па технически напред- Джон ни покапи да разгледаме фер- лна електрическа светлина. Майката на Дж- 

тГиаиия п което тогава се усъмних. Сл- мата. Той беше усетил зова на земята, в он бе задрямала в плетеното кресло. През
„ митаоства и разговори с бюрок- неговите жили течеше балканска кръв. А огромния кристал на прозореца се полю-

еД Д бизнесмени се отказах да предлагам може би причината за заселването му тук ляваха позлатените от залеза дървета, 
бретението си. То имаше своята научна 

стигаше. На една.моя

тази

Групи от точки в странни съчетения - верти:

изречения. Усетихме трепет предтова голямо

- Конструирах и специална пишеща ма
шина с просто устройство и лесна за упра- 

70. Ръж- вленне. Необходимо ми е да подготвя оп
ератор, който да овладее новата азбука и

шипка ръка, разводнените 
в непознатите за нея лица.

- Това са гости от България каза ви
соко на ухото й Джон.

Тя кимна и измърмори едва чут поз-
рати и 
йзо

Дра в.
оставим да си гто-Джон предложи да я 

чива и Елис я настани в плетено ротаново 
кресло до панорамния прозорец.

- Мама отгледа мен и моите братя, 
семейството ни често се говореше за мно 

Понякога трлисат-

•Крааш Химирски е български диПломаш и Писател. 
Бил е културен ар1аше и временно управляващ българ
ските Посолства във Вашингтон и Джакарта и Пъл
номощен министър в Москва. Защитил е докторат По 
американска литература и е ПреПодавал в Софииакия 
университет “Се. Климент Охридски“, Американския 
университет в Благоевград.

Като диПломаш Химирски се е срещал 
вестни българи - Преселници. В ТПоя разказ е Преиздаде 
срещата му с бащата на комПиошъра - наи-голямошо 
изобретение на XX век - Джон Атанасов.

стойност и това ми
към мен се приближи младият нау- 

работиик Джон. Моучли. Той прояви 
моята машина и нейните

лекция 
чен
жив интерес към 
възможности. Показах му чертежите и то
чното описание на машината и детайлите. 
Особено го заинтригува разказът за 
безуспешни опити да патентовам открити-. 

Щях да забравя този случай, ако са- 
Моучли не се яви един ден в Еймс. Той 

бе интелигентен и схватлив, разпитваше 
всичко най-подробно и нищо не ск

рих. Не ми бяха известни неговите предпш-

гострадалната родина, 
лантически ге ветрове довяваха наши сън*

В семейството ни се тачеше вси-
СГ1С-

моите
роди ици.
чко бългаско. готвеха се -- 
циалитети. Когато бях вече студен г, У

винаги го гь- 
в АЙова

с много из-балкански
наето.

миятли, че има някъде българин, 
реех. По време на моето следване 
Стейт колидж станахме приятели

професор Борис Илиев. ДрУж 11
с бъде- ме за

щия



т 12 юли 2001 г.

ТРИМА ЦАРИБРОДСКИ ХУДОЖНИЦИ ОТ ВИСОКА В БЪЛГАРИЯ

РАЗШИРЯВА СЕ ЦАРИБРОДСКИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН КРЪГ
катата чета на Бенковски, бива 

! приет и поставен в Историческия 
| музей в Панагюрище.

Успешната му педагогическа и 
творческа дейност бива забеляза
на от Министерството на народ
ната просвета, което го удостоява 
със званието "образцов учител" и 
назначава за учител в Централния 
институт за усъвършенстване на

място в сградата на университета. 
Макар и тежко болен, той и сега 
продължава да твори.

ХУДОЖНИК-КОНСТ
РУКТОР НА МОНЕТИ, 
МЕДАЛИ И ОРДЕНИ

Милислав Еленков Сотиров е 
роден на 9 септември 1929 год в 
село Изатовци. До 1941 година 
живее с родителите си в Кюприя и 
Заечар, където баща му работи по 
железниците. Тук завършва и ос
новното си образование. От 1941 
година семейството му е в Цари
брод, където той завършва про
гимназия и започва гимназиалното 
си образование, което завършва в 
София, където баща му от 1946 го-

учители, където го отличават с ор
ден "Кирил и Методий”.

През 1972 година има успешна 
самостоятелна изложба в Центра- 

рва флигорна, а по-късно, кога- лния дом на Народната армия в Со
фия, където се представя с пейза
жи и портрети,рисувани в маслена 
техника и акварел. Негови карти
ни са включени в изложба в Бра
тислава и Берлин.

Ганчо Сотиров Милислав Сотиров Петър Апостолов

В статията "Царибродски ху
дожествен кръг", печатана в ю- 
билейния троброй 
"Мост", дадохме основни сведе-

Орден "Цар Борис I", дело на 
Милислав Сотировто оркестърът започва да прави 

различни турнета извън музи
ката проявява голям интерес и 
към изобразителното изкуство. 
Неговия талант не останал неза
белязан от учителите му но ри
суване - майсторите на художе
ствената палитра и художеств
ените педагози Иван Петров и 
Слободан Сотиров. А когато те 
през 1948 година започват да ра
ботят върху декорацията на ин
териора на новопостроения Дом 
на културата Петър Апостолов 
е първият им асистент.

В бурните години след резолу- 
цията нп инфорбюрото решава да 
напусне Цариброд и през късната 
есен на 1949 година отива в Бъ
лгария в град Русе, където като 
художник работи в едно предпри
ятие. През 1952 година идва в Со
фия и се записва в Софийската ху
дожествена академия, специално
ст графика и живопис, при профе
сорите Илия Петров и Илия Бе- 
жков. Завършва следването си пр
ез 1957 година и започва да работи 
като художник на свободна прак
тика, овладявайки особено стъкл
описа, стенописа и кованото жел
язо. Продължава да се занимава и 
с музиката, в която област освен 
флигорната овладява и акордеона 
и като акордеонист свири в разли
чни оркестри и музикални състави.

Като изявен живописец бива 
назначен в_Министерството на въ
ншните работи на България като 
художник при дипломатическия 
корпус. Под негово ръководство и 
по негови проекти биват изр
аботени монументални стъклопи
си, стенописи и кованожелезни тв
орби в българските легации във 
Вашингтон, Мексико, Лондон, Па
риж, Мадрид, Рим, Виена, Кайро и 
др. Импозантните размери, тема
тиката и високите художествени 
стойности на творбите предизвик
ват възхищение при дипломати, х- 
удожници, изкуствоведи и други 
ценители на живописта, които спе
циално по този повод посещават 
българските легации.

на списание жническата си дейност, свири пъ
рва мандолина в известния ман- 
долинен оркестър при Централн
ия съвет на профсъюзите, с който 
участва в много музикални съби
тия в страната и чужбина.

Още като студент става заме
стник-учител по рисуване в средно 
училище, а от 1953 до 1962 е препо
давал и заместник-директор в сре
дно художествено училище в Со
фия. По-късно, до 1975 год. работи 
като художник - конструктор в 
РГП "Рила”, ЦКС и "Балкантур
ист”. Проявявайки се като успе
шен педагог, художник и констру
ктор, бива назначен като худож
ник-конструктор в Държавния мо
нетен двор в София, където рабо
ти до края на живота си - 1983 год.

В Държавния монетен двор, 
където работата и постиженията 
се оценяват предимно колективно, 
по негови напълно самостоятелни 
проекти са изработени няколко 
възпоменателни монети, орден 
"Цар Борис” на Светия синод и пл
астичен проект на Тодор Живков 
за изработка на юбилейни медали 

Венко Димитров

НИЯ или само споменахме име
ната на общо 107 царибродски 
художници. От тях 70 причисли
хме към групата, която означи
хме

С имената на Ганчо Сотиров и Милислав Сотиров 
броят на царибродските художници, съчиняващи 
Царибродския художествен кръг, нараства на 109, а 
броят на художници, завършили високо художествено 
образование - художествени академии, нараства на 37 
имена. Петър Апостолов вече е причленен към тези 
бройки.

Трябва още да напомним, че голяма заслуга за това, 
че тяхния височки и старопланински художествен ген се 
развива и процъвтява, се пада на художниците Иван 
Петров и Слободан Сотиров, при които те, като ученици 
на Царибродската гимназия, проявяват своя природен 
талант, а те ги забелязват, ориентират ги и ги 
насърчават да работят, да развиват и усъвършенстват 
тази дарба на природата.

като художници-професи
оналисти,? към групата художн
ици - педагози и 30 към групата 
художници-любители, които ак
тивно и организирано се зани
мават с живопис. Тогава пред
положихме, че споменатите 107 
художници са около 90 на сто от 
общия брой на царибродските 
художници.

Благодарение на Ранко Соко
лов, лукавчанин и царибродча- 
нин от София, който събра и ни 
изпрати обстойни биографични 
данни и сведения за художестве
ната дейност на трима художни
ци от България, по потекло от 
царибродските височки села, се
га сме в състояние любителите 
на изобразителното изкуство да 
запознаем с Петър Иванов Апо
столов от Долни Криводол, Га
нчо Арсов Сотиров от Горни 
Криводол и Милислав Еленков 
Сотиров от Изатовци.

Освен че са височани и старо- 
планинци, върху чийто художе
ствен ген прелестите на Стара 
планина и река Височица са има
ли силно влияние, тримата худо
жници имат и следните общи 
особености: те са почти набор- 
лии - родени са през 1929 и 1930 
година, и тримата са ученици в 
царибродската гимназия, къде
то художествения им талант за
белязват и ги насърчават към 
живописта учителите по рису
ване Иван Петров и Слободан 
Сотиров, по семейни и полити
чески причини отиват в Българ
ия, където продължават образо
ванието си, следват и завършват 
художествена академия.

В годините 1979-1983 пребива- дина работи в Държавната желез- 
ва в Куба в град Хавана, където ница. Държавна художествена 
продължава художествената си академия - специалност живопис и 
дейност и прави твърде успешни скулптура завършва през 1954 
самостоятелни изложби в Хавана година. Още като ученик проявява 
и Олбин. За портрета на Хосе своя талант и интерес към музи- 
Марти получава специална гра- калното и изобразителното изку- 
мота от Хаванския университет, а ство. Свири на цигулка и мандо- 
самия портрет е поставен на видно лина. Много години, покрай худо- и плакети.

” БРАТСТВО” СЕ РАЗДЕЛИ С 

ДЪЛГОГОДИШНИЯ СИ ДИРЕКТОР
На ск на 5 юли,ромно тържество, състояло се 

нашият колектив "официално" изпрати в пенсия 
дългогодишния директор на издателство "Брат
ство” Венко Димитров.

Връчвайки му рибарски прибор, подарък от
синдикалната организация на издателството, ко
лежката Миланка Зарева пожела на Димитров да 
излови всички риби, които са му избягали досега. 
От името на колектива редакторът на списанията 
и издателската дейност Денко Рангелов му по
жела дълъг живот и щастливи пенсионерски дни.

В прощалното си слово досегашният директор 
на "Братство” изрази голямата си удовлетворе
ност от факта, че излиза в пенсия в момента, ко
гато се стабилизира финансовото положение на 
нашето издателство, като по такъв начин се съз
дава една от основните предпоставки за успешно 
прод
"Може би най-голямото ни постижение по време

ПРИЗНАТ ПЕДАГОГ 
И МАЙСТОР НА 

ПОРТРЕТИ

ължаване на неговата благородна мисия.
ТВОРЕЦ НА 

МОНУМЕНТАЛНИ 
ХУДОЖЕСТВЕНИ 

ТВОРБИ В 
БЪЛГАРСКИ 
ПОСОЛСТВА

на директоруването ми е това, че сегашният ко
лектив на "Братство” е сговорен, солидарен и на редакциите и лични постижения на всички 
способен да изпълни твърде сложните и отговор- работещи, 
ни задачи на издателството в периода пред нас”, 
каза Димитров и пожела нови творчески успехи

Ганчо Арсов Сотиров е роден 
на 21 март 1930 год. в село Горни 
Криводол, където завършва пър
воначално и прогимназиално об
разование. В царибродската гим
назия, където продължава образо- ■ 
ванието си проявява интерес към Ц 
живописта, което забелязва учи- К 
телят му по рисуване Иван Петров Н 
и го насърчава към тази дейност. И 
След трети клас през' 1948 година ■
отива в България, в София, където Ш 
продължава средното си обра- р 
зование, а през 1950 Год. постъпва И 
в Художествената академия в Со- К 
фия, където следва живопис при Ц 
професорите Кирил Цонев, Ненко Ц 
Балкански и Панайот Панайотов, Ц 

Когато през 1943 година се и завЪрШва През 1956 год. Ц
В гимназията в Панагюрище, И

Венко Димитров бе назначен за директор на 
нашето издателство през есента на 1986 го
дина, а допреди четири години изпълняваше и 

функцията главен и отговорен 
редактор на в. "Братство". На 
ръководния пост в издател
ството той дойде като човек с_ Ш ШЙЙРщГ

Петър Иванов Апостолов 
(1929-1986) е от Долни Криво
дол, потомък на известния поп 
Апостол, трагично загинал в 
края на двадесетте години на ми
налото столетие. Първоначално

политическа кариера: дългого
дишен секретар на Общинския 
комитет на Съюза на комунис
тите в Димитровград и секре
тар на регионалната СОИ за 
електростопанство в Ниш. Ро
ден е преди 63 години в димит
ровградското село Лукавица, 
дипломирал се в Юридическия 
факултет в Скопие и след това 

^ започнал да работи като юрист 
, мм> Ч" в каучуковата промишленост в 

• Димитровград.

! V

1г •училище учи в Прокупие, къде
то баща му е пощенски чинов- 

и гимназия в У ,у
ник, а прогимназия
Цариброд.

Г Р
насъздава духовия оркестър

Царибродската гимназия под където бива назначен за учител по с

ковГ^Петър Апостолов е^вкгао- ' “12™^

чен в първия състав и свири пъ- самоходоВ( знаменосеца на Хвър-
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙНИ 
ХУДОЖНИЦИ ПРЕДСТАВИХА ТВОРБИТЕ СИ 

В АЛЕКСИНАЦ

ТВЪРДЕ ПОСЕТЕНА 

ИЗЛОЖБА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ НА МУЗИКАЛ
НАТА СЦЕНА В ГРАДА-ТЕАТЪР

” КОСМИЧЕСКИТЕ 
ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРИЯ” 

ВЪОДУШЕВИХА БУДВАНЦИ

ДИМИТРОВГРАД

Картини на 
Бошкович на 

изложба в 
ПизаНа 6 юли т.г. в Алексинац бе открита изложба на димитровград- 

изобразителни художници-самодейци.
Откривайки изложбата, димитровградската алексинчанка Вио- 

Алексова, професорка по сръбски език в този град, подчерта 
тематичното разнообразие на експозицията (пейзажи, мъртва 
природа, абстрактни композиции, ентериори, портрети...) и висок
ото майсторство, с което художниците са нарисували картините си 
използвайки най-

Женският хор "Космическите гласове на 
България" под ръководството на Вани Монева се 
пРРеДстави с великолепен концерт на музикалната 
сцена в града-театър-Будва на 9 юли.

Концертът започна с народни песни от Черна гора, 
приспособени за хорово изпълнение от черногорския 
композитор Боро Таминджич. В продължение на 
концерта си "Космическите гласове" изпълниха 
двадесетина композиции на Красимир Кюрчийски, 
Стефан Мутафчиев, Атанас Илиев, Петър Линдев и 
други български композитори.

Многобройните зрители не скриваха 
въодушевлението си от изключителното певческо 
майсторство на българките - след всяко тяхно 
изпълнение отекваха френетични аплодисменти. 
Хорът се отплати на признателната публика с 
допълнителни изпълнения, така че концертът 
продължи цели 75 минути.

ските Две миниатюри на профе
сионалния димитровградски 
живописец Бранислав Бане 
Бошкович бяха експонирани 
на реномираната между
народна колективна изложба, 
която преди броени дни бе 
открита в италианския град 
Пиза.

летка

различни техники: акварел, масло, пастел и др.

Младият живописец Бош
кович е един от малкото дими
тровградски художници, 
както и художници по по
текло от този край, които 
досега са получавали покани 
да експонират картините си в 
реномирани колективни 
изложби в света.

Б. Д.

ПОСЕЩЕНИЕ
ВЪВ

ВЕЛИНГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ

АПЕЛ ЗА ВРЪЩАНЕ НА 
НОСИИТЕ Преди известно време на по

сещение в Димитровград бе ду
хов оркестър с мажоретен съ
став от град Велинград, Репуб
лика България, което предиз
вика голям интерес сред гражд
аните. По време на посещени
ето бе договорено димитровгр- 
адчани да посетят Велинград. 
Това стана на 11 и 12 юли тази 
година. В състава на делегаци
ята бяха представители на об
щинското ръководство, Цент
ъра за култура и членовете на 
фолклорното дружество при 
Центъра. Последните вече ус
пешно се представиха в разли
чни места на Сърбия и Бълг
ария. С гостуването във Велин
град започва да се реализира и 
своеобразно сътрудничество 
межу локалната телевизия 
"Цариброд” и частната телеви
зия на Велинград.

Умоляваме някогашните димитровградски фолклористи, които 
са задържали носиите на Центъра за култура да ги върнат в това 
ведомство.

Такъв апел отправиха тези дни референтът за самодейност към 
димитровградския Център за култура Борис Лазаров и ръко
водителят на местния фолклорен ансамбъл Шпира Тричков.

Те призоваха и всички димитровградчани, които притежават 
народни носии, да ги подарят на Центъра за култура.

Липсата на носии понастоящем е проблем за димитровградския 
фолклорен ансамбъл. В него в момента членуват 80 фолклористи. 
Младежите са 33, пионерите-47. Интеръстза записване във фолк
лора е голям.

От 1 април т.г., когато Шпира Тричков започна да ръководи 
ансамбъла, той се е представил в 7 града в страната и чужбина. За 
11 и 12 юли т.г. бе насрочено гостуване в българския град Велин
град, а за 24 и 25 юли в град Ресавица. На 27 юли ансамбълът ще 
гостува в Пирот.

Хореографиите главно работи Шпира Тричков. Една хорео
графия е подготвил пиротчанецът Славиша Йованович.

За младите членове на димитровградския фолклор Тричков 
казва: "Хубаво е да се работи с тях. В Димитровград винаги е имало 
таланти за фолклор. Новите членове по принцип безпроблемно се 
включват в работата.”

Изложбата на димитровградчани бе забележително събитие в 
културния живот на Алексинац. Това потвърждава и големият 
брой посетители, които в захлас разгледаха експонираните творби 
и изказаха цял куп похвални думи за тях. На въпроса какви са 
неговите впечатления от изложбата на димитровградските худож
ници-самодейци алексинският художник Владимир Янкович отго
вори:

- Много от картините са нарисувани толкова обмислено, се
риозно и качествеь'я^.че едва ли някой би помислил, че става дума 
за творби на самодейци. Вижда се, че са имали добри учители.

Изложбата ще бъде закрита, утре (14 юли) и след това ще ”о- 
тпътува” за Ресавица.

в. А.

От началото на годината това е третата колективна 
изложба на димитровградските самодейци. 
Предходните две се проведоха в Княжевац и Зайчар.

Тези дни самодейците ще експонират и в град 
Ресавица. С тяхната иложба ще бъде откр 
традиционната културна манифестация "Ресавско 
кутлурно лято".

ита

Б. Д. А.Т.

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА ГАСТРОДУОДЕНАЛЕН УЛКУС (ЯЗВА)
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР казва, че язвата е заболяване, което настава под ”сдру- вание, но за разлика от коронарните личности не са 

женото” влияние на наследствеността и психичните 
травми. Той забелязва няколко общи личностни харак
теристики у хората с увеличено излъчване на т. нар. туации, поради което се влошава състоянието им и

се стига дори и до перфорация (пробиване) на яз
вата.

агресивни; чувствителни са към фрустрациите 
4. Не са отпорни на обичайните конфликтни си-Влияниего на емоционалните фактори върху явява- 

I гастродуоденалния улкус (язв 
нашенски) е безспорно и затуй това 

заболяване е все по-разпространено в 
Изследванията сочат, че размахът 

от все по-големия

а внето и развитието на 
стомаха, чирка по 
психосоматично 
съвременния свят. 
на това заболяване е продиктуван 
разрез между съвременните тенденции в развитие го на 
обществото и емоционалните капацитети на днешния

основа на които свободно може да сепепсиноген, въз
говори и за "улкусни личности” (индивиди с предиспоз- 
иция за заболяване от язва): През 1958 годана Д. Узан предлага следната ти-

1. Орално зависими личности - пасивни хора, които пология за болните от гастродуоденален улкус:
I. Хиперактивно-компетативни (състезателни] 

личности: винаги активни, готови за съревнование
се задоволяват с орални сатисфакции и гратификации 
(награди), каквито са пушенето, прекаленото хранене и 
оралните сексуални активности.

2. Хора със склонност към психологични кризи и
не се примиряват с пасивността

И. Компенсационни личности: активни на рабо
тата, пасивни вкъщи

III. Алтернативни личности: пасивни на работа
та, активни вкъщи

IV. Зависими личности: социално неприспособи

човек.
Експериментите потвърждават, че съществува една 

невероятна връзка между емоционалните реакции от 
една, и биохимичните и вегетативните процеси в сто- 

околност, от друга страна. С 
върху отворен стомах е утвърдено, 

сърдит, агресивен и разгневен, 
количество сок и

депресионни епизоди
3. Хора, които предпочитат да не манифестират соб

ствената си агресивност и ирекалено се стараят да ямаха и неговата анатомна
задушат.

След обстойно проучване на житейския стил на бол
ните от язва учените са открили общите им личностни
характеристики:

1. Те живеят ”над собствените си възможности”; тех- 
амбиции значително надхвърлят способностите

помощта на опити ми хора.
Тъй като гастродуоденалният улкус е хронично 

и сезонно (предимно през пролетта и есента) за 
боляване, в акутната му фаза се препоръчва меди 
каментозна терапия - ранисан,фамотидин... Когато 
мине тази фаза, трябва да се приложи психиатрии 
нцта концепция, която подразбира: разглеждане ш 
житейската история и професионалните и други ан 
гажименти на пациента, дискусия за плановете му 
заякване на отпорността му към конфликтните си 
туации и фрустрациите.

че когато пациентът е 
неговият стомах излъчва увеличено

зачервява, а движения- 
е с лошо нас-киселина, неговата лигавица се

Когато пациентътта му се ускоряват.
тросние, меланхоличен или изплашен, ИЗЛД^*1^а из_

се забавят.

ните
имстомашния сок и киселина намалява, 

бледнява, а стомашните движения
С помощта на експерименти с плъхове е о I кр 

рде простият механизъм на язвата.
акт» утрууон (нит к»тк|

2. Постоянно се нуждаят от възнаграждения и приз
нания като знак на афирмация, но не ги получават толк
ова, колкото искат; тежко понасят неуспехите си, а те 
не са редки, загцото такива хора не са в състояние да 
съгласуват амбициите си с действителните си 
ности

3. Живеят живот, приличащ на безкрайно съревно-

възмож-
- Следва -

Още през 1958 години Мирски експериментално до-
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] РЕШЕНИЕ НА ПРОСВЕТНОТО МИНИСТЕРСТВО[~......... I НОВИ книги

ДАРИНКА (ЕВТИМОВА) КРЪСТИМ: '
ПРОШИРЕНИ СА 

КВОТИТЕ НА 26 

ФАКУЛТЕТА
1”ВЕТРОВЕТЕ НА 

РОДНИЯ МИ КРАЙ”
т

«р?
Министерството на просветата и спорта в Сърбия реши да се 

разширят ранг листите на 26 факултета в Републиката. Студент
ски книжки ще могат допълнително да получат единствено самоф- 
ииансиращи се първокурсници.

Официалното записване започна вчера, но най-добре е кандида
тите на място да се информират за точните термини, кога могат да 
си получат толкова желаната студентска книжка.

Те тряба да понесат оригинални документи - акт за раждане, 
студентска книжка с попълнена първа страница, две фотографии 
и доказателство за първата вноска, понеже става дума за самофи
нансиращи се бъдещи студенти.

Записването на бъдещите първокурсници трябва да приключи 
във вторник 17 юли.

I
* В издание на Книжовния клуб ” Глубочнца” в Лссковац тази 
пролет беше отпечатана дебютна стихосбирка на Даринка Евти
мова Кръстим ” Ветровете на родния ми край”, представена за пръв 
път на тазгодишния панаир на книгата в Лссковац * Над 50 сти
хотворения, поместени книгата са разпределени в четири цикъла - 
” Ветровете па родния ми кран”, ” По-стари дати”, ” Всичко ти каза 
душата ми” и ” Аз нямам резервно.отечество”.

#;4Ш.|7 1 тт.
Даринка Евтимова Кръстим е родена 1952 го

дина в босилеградското село Зли дол. След гим
назията в Босилеград завършва Филологически 
факултет в Белград и става преподавател по рус- 

литература. Работила е в Босилеград, 
Босна, Владичнн хан, Враня, Власотинце и Леск- 
овац, а сега е преподавателка в средното дървоо- 
бработвателно училище в Гърделица. Живее в 
Лесковац.

Като поетеса Даринка не е неизвестна за ми-

Даринка Кръстим
НА РОДНОТО 
МИ СЕЛОки език и

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ГИМНАЗИЯ

ИЗЛЕТ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ 
УЧЕНИЦИ

Събужда мс твоята зора 
Мая сс па твоя извор 
Сядам па студения ти камък 
И лекичко изчезвам кат пламък.тателнте на нашия вестник. Започва да пише на 

български език и както обикновено става, цър
квите си стихове печата на ст

Високо над тебе свети Зорницата 
Гаснат звездите, приижда деня 
В окото ти - раждания нови 
В сърцето ми - спомени скъпи.

Отново лягам с твоя мрак 
Блянове нови носят ме далеч 
Събуждат ме трептящите зори 
А споменът по теб още по-силно гори!

на издиран и цпте
нията на "Братство” - "Дргарче", "Мост” и в на
шия вестник. С течение на времето все повече 
пише на сръбски език и стиховете си помества в 
литературните списания, които се печатат в Леск
овац.

* Както ни информира и.д. директор на Димитровградската 
гимназия Милисав Николов, Училищният съвет на ведомството ще 
настоява през септември да организира еднодневен излет до Звон- 
ска баня и Погановския манастир за най-добрите ученици на 
паралелките, които са определени от класовите ръководители, 
както и за учиниците, които нямат отсъствия. Излетът ще се 
организира с мотив учениците да се стремят да нямат отсъствия, 
както и да имат възможно по-добг>р успех.

* След края на учебната година Симонида Манасиева бе опре
делена за най-добра ученичка в паралелката 1\, Мирослав Дгвишков 
и Марина Тодорова в паралелката 1±, а Ива Пейчева в паралелката 
13. За ученик на първия клас на гимназията бе определен Мирослав 
Дгвитков.

Милица Велчева е най-добрата ученичка в паралелката Лк 
Сата Станков в паралелката III, Ваня Илиева в паралелката Лу и 
Милян Тошев в паралелката Щ. Ученик на втория кла^ к Милица 
Велчева. . ^

Марина Ми това е най-добрата ученичка в. паралелката III ь 
Асен Величков в II12, а Невен ки Тлогова'ц в 111$.

Най-добър 
съ щеврел1Снно 
гимназия.

Виолета Дшитрова бе провъзгласена за най-добра ученичка в 
.паралелката Р/\, а Калина Шукарева в паралелката 1Уг.

* На учениците от четвърти клас на Дшитровградската 
гимназия тази година бе дадена възлюжност да полагаш абитури
ентския си изпит и на български език. Два ученика се определиха за 
този вариант.

* Димитровградската гимназия отправиискдо Изпълнителния 
съвет на ОС в Д/митровград за отпускане на средства за купуване 
на книги, които бихп се дали като подарък на учениците, завършили 
учебната година с отличен успех, а те са общо 115.

На най-добрите ученици на паралелките и класовете 
училището вече подари по един егзелехяр на книгата " Дипология на 
съвременната българска поезия".

* След първия срок за. записване в Димитровградската глшназия 
в общите паралелки се записаха 35 учиника, а в турисшическо-гос- 
тилничарската - 29. В общите паралелки остана място за още 55 
ученика, а в гостилничарско-туристичсската. паралелка -има мяс
то за. още един ученик.

"За разлика от лишилите години, тази година учениците, които 
кандидатстваха, в гимназията бяха с осезаелю по-добър общ успех 
от основното училище. Това особено се отнася до онези деца, които 
се записваха в гостилничарско-шурисшичсската паралелка", 'из
тъква първият човек на ведомството Милисав Николов.

Искове за записване в гимназията във втория■ срок ще се по
дават на 22 август. Изпитът по математика е насрочен за 23 
август, а изпитът по сръбски език, относно езика на народността 
- за 24 авгу

Ддринкд Крсти-к
както ги помни от младежките си години. Затова 
е разбираема й носталгията към тези краища и 
прекрасния Църноок, закрилнически прегърнал 
родното й село, която блика от всеки стих. Вто
рият цикъл ”По-стари дати” е посветен на отми
налото време и на трепетите на девическото й 
сърце.

И със следващия цикъл "Всичко ти каза ду
шата ми” тя тъче килим от споменр когато сър
цето й трепери от обич, от споделена и неспо
делена любов. Тази обич не е заблуда, понеже 
когато "в мига на страданието” тръгне "по пъте
ката на горчивината”, поетесата търси нейното 
възкръсване. Обичта й не е агония, а моминска 
"тайна”, скрита дълбоко в сърцето, която иска да 
ни разкрие с топлите си, задушевни стихове.

Последният цикъл "Аз нямам резервно оте
чество” се различава и по тематика, и по поети
ческите средства, с които си служи. Става дума за 
патриотични стихове, преживени през страшните 
денонощия на бомбардировките. Срутеният мост 
в Гърделица за поетесата е_ "свидетел на исти
ната”, събрал следите на миналото и гордостта на 
"бъдещите раждания”.

Поезията на Даринка (Евтимова) Кръстич е 
оригинална по мотив и стихотворчество. Със 
свободни стихове, заредени с носталгия, поете
сата се обръща към родните си предели и мла-

ученик на третия хлас е фсен Величков, който 
бе определен и за ученик на Димитровградската

деекопяц, 2001.
Даринка е лауреат на няколко литературни

признания и награди.
В първия цикъл, взет за заглавие на цялата дежките си спомени, а с патриотизма си се иден 

край" Даринка тифицира със суровата реалност.книга "Ветровете на родния ми 
възпява природните красоти на родния край,така В. Богоев

ТЕЛЕВИЗИЯ ” ЦАРИБРОД” - ОТ 

КОЗАРИЦА
ст.

Б. Д.

локалнатасе, по този начин програмата на 
телевизия ще може да се следи ефирно и извън 
територията на общината, а с оглед на поло
жението на ретранслатора на Козарица - и из
вън страната, т.е. в съседна България, поне

На територията на града програмите на те- 
"Цариброд" от един месец вече могат да

ДИМИТРОВГРАД
левизия
се следят ефирно посредством линка, който е вг
раден недалеч гробищата. Но има идея,

плановете на ръководството на Центъра за 
култура програмите на локалната телевизия да се покрай границата.
следят и извън общината. В тази насока е и прие- Освен за програмата на телевизията. Упра- 
тото решение на Управителния отбор на Цен- вителният отбор на Центъра за култура раз- 
т-ъра за култура, който на 5 юли т.г. разисква исква и редица други въпроси, между които и 
поелложеиията дадени от специализирани фир- даване под наем помещенията, познати като 
ми лз се приеме предложението на фирмата ”По- "Диско”. При кои условия те ще бъдат дадени 
глед” от Ниш. Предложението на "Поглед” е на ще се реши на едно от следващите заседания на 
ретранслатора на връх Козарица, посредством Управителния отбор, 
който се следят програмите на телевизия Бел-

инсталира по-мощен уред, наречен редния
проведени и той може да започне както е и
предвидено - на 1 август т.г.

ЛАЗАРОВ В ЛЕТНАТА 

ШКОЛА НА САС
а такива

са и

Референтът за самодейност в димитровградския Център за кул
тура Борис Лазаров бе сред посещаващите Първата лятна мул- 
тикултурна школа "Интеркултурен диалог”, която неотдавна бе 
проведена в град Бачки Петровац.

Лекциите бяха държани от реномирани специалисти от раз
лични области на науката и изкуството. Организатор на школата бе 
организацията Специалистически академични студии (САС), която 
във фокуса на образователната си дейност има области, които още 
не са станали съставна част на редовната университетска програма, 
а от изключително значение са за толератното и демократическо 
функциониране на мултикултурните общности.

На посещаващите школата бяха връчени сертификати.

УО констатира, че всички подготовки за по- 
"Погановски пленер 2001" са щателно

град, да се
"линк" , с помощта на който програмите на цари- 
бродската телевизия ще бъдат "хвърлени до се
лата в Забърдието и частично във Висок. Разбира А.Т. Б. Д.
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В НИШ СЕ ПРОВЕДОХА "СРЕЩИТЕ НА БАЛКАНСКАТА МЛАДЕЖ "

ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПРОСПЕРИТЕТ НА БАЛКАНИТЕ
* в сРе1Д||те на балканската младеж” в Ниш се представиха 4 чуждестранни и 4 младежки

°Т чужби"а "граха" "
Горан Чирич * Дефиле из 
Разговори кран кръглата

и-Нишка баня *Прнем при градоначалника 
централните градски улици и великолепен съвместен концерт * 

маса

хан

От 5 до 8 юли град Ниш беше истински балкански 
младежки център, защото тук гостуваха младежки 
фолклорни състави ог България, Гърция, Румъния и 
Република Сръбска. Домакин на Балканския младе- 

фестивал под названието Срещи на балканската 
младеж” беше Студентският културен център в Ниш, 
а покровители Скупщината на града домакин и Фон
дът за отворено общество. Срещите се проведоха 
инициатива на председателя на дружеството за запаз
ване на

гич” от Баня Лука в Лесковац, а фол
клористите от гръцкия град Трипо- 
лис играха в Нишка баня.

В петък на обяд участниците в Ср
ещата, облечени в пъстри национал
ни носии, минаха из улиците на града, 
сърдечно приветствани от граждани
те. На платото пред Народния теа
тър, бизнесцентъра Калча и на пло
щад Освобождение те се представи
ха с национални хора и песни. Сре
щите приключиха в петък вечерта с 
великолепен концерт в голямата за
ла на Клуба на Югославската войска.

жки

по

фолклорното изкуство в Стара Загора и пред
седател на българската секция в Международната ор
ганизация за фолклорно изкуство (ИОФА) г-н Крум 
Георгиев, който заедно с етномузиколога проф. д-р 
Драгослав Девич и етнохореографът Десанка Джор- 
джевич от Белград бяха членове на организационния 
комитет.

На 6 юли
концерти в близките до Ниш градове. Ансамбълът 
"Зорница” от Стара Загора се представи в Гаджин хан, 
"Дойна” от Букурещ - в Бела паланка, КУД ”Пела-

младите хора, с песни и танци, а не с оръжие в ръка, 
подчерта Секулович.

- Нямаме никакви причини да се опасяваме и да се 
срамуваме от Европа, посочи ръководителят на гръц
кия ансамбъл г-н Христо Зорба, защото именно Бал
каните са зародишът на европейската и световна ци
вилизация. Един от съществените елементи на тази 
цивилизация е именно фолклорното изкуство. А на
шият фолклор показва, че всички ние можем да се 
смятаме една обща балканска нация, каза той.

БАЛКАНСКА НАЦИЯгостите от съседните страни изнесоха
Манифестацията се проведе под лозунга "Младеж

та за разбирателство и просперитет на Балканите”.
- Сиромашиите балкански народи имат с какво да 

влезнат в обединена Европа. Това е огромният ни 
духовен багаж, с който приятно ще изненадаме Ев
ропа, каза проректорът на Нишкия университет проф. 
д-р Марко Секулович на срещата си с ръководителите 
на фолклорните ансамбли, участвали в срещата.

- Идеята на тази манифестация е да покажем сами 
на себе си и на Европа, че въпреки всичко, Балканите 
имат перспектива окончателно да отхвърлят епитета 
"барутен погреб”. Това могат и трябва да го направят

я
СЪРЦЕТО НИКОГА НЕ ГРЕШИ

- Сръбският народ има вътрешна сила, с която мо
же да се противопостави на всички неволи. Това е 
неговият фолклор и аз просто съм въодушевен от 
онова което сега прави Горан Брегович, каза художе
ственият ръководител на студентския фолклорен съ
став "Дойна” от Букурещ г-н Андрей Габриел.

Градоначалникът на гр. Ниш г-н Горан 
Чирич прие ръководителите на ансамблите, 
участвали в "Срещите на балканската 
младеж". След сърдечен и приятелски 
разговор за значението на тази и други 
подобни срещи, с които се прокарват пътища 
за взаимно сближаване, разбирателство и 
сътрудничество г-н Чирич им връчи 
представително издание на книгата "Ниш в 
делата на пътеписците" от Видосав Петровйч. 
От името на всички гости за 
гостоприемството благодари г-н Крум 
Георгиев като подчерта значимостта на този 
вид сътрудничество и опазване на 
фолклорната традиция на балканските 
народи. .______________

- Балканците никога не грешат, когато говорят със 
сърцето си. А сърцето най-силно бие именно когато 
човек се хване в хорото, каза Гордана Живкович от 
Студентския културен център в Ниш.

- Идеята за провеждането на една такава манифес
тация е просто чудесна, заяви председателката на Ку-

"Пелагич” от Ба-

Ръководителите на фо...хлорното дружество 
"Зорница" от Стара Загора посетиха и нашето 

издателство в Ниш, където главният редактор на 
списанията и книгоиздателската дейност на 

"Братство" Денко Рангелов, който временно замества 
директора ги запозна с работата на тази единствена 

културна и информационна институция на
в Югославия. С

лтурно-художественото дружество 
ня Лука г-жа Вера Барач и добави, че трябва да се 
създаде балкански форум за нови мостове между бал
канските народи и света. Нека да тръгнем от фолк-българското национално малцинство

тях беше и главният редактор на вестник 
"Наблюдател" г-н Стефан Кацаров. В. Богоевлора, изтъкна тя.

ЗАКЪСНЯХМЕ
ЗАРАДИ

ПИЕНЕТО!
^ Л-11

* • ",т41 А \е*А И № * *__ . 'ч/—т—-ИК'' ]г
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5Г51Г |» • ^ш Благодарение на г-н Кръста Панов, 
железничар от 
Ниш, завършил 
гимназия преди 
половин век в 
Цариброд, имаме 
възможност да пуб
ликуваме фото
графиите на 
всички абитури
енти. Именно, само 
той си е запазил 
снимката от 1951 г.

;г •? ■>щЖ
1 >а

31 г*:Г зш1

шшИ г:1 4

Даскалите дипломирали се 1951 г.
Щ \ХПървите учителки от Царибродското училище с 

п р е п ода ват елите си Кръста Панов- Много интер
есна беше абитури
ентската ни вечер. С един мой другар 
се бяхме наели да обезпечим пиене за 

вечер. Цял ден обикаляхме 
къщите из Цариброд и никой не 
искаше да ни продаде. А знаехме, че 
имат и вино и ракия. Всички казваха: 
"Елате привечер.”

Най-сетне да разбрахме, че хората 
се страхуват от акциза и крият за-

си. Акцизът беше висок, а гло-

шI
91У%а с-Я ■лтази* ** п■Р,Ш ж

и №!>А ' 2А

V пасите 
бите огромни!

Докато по тъмно събрахме необ
ходимото количество другите 
бяха събрали, но омърлушени.

Като ни видяха с бутилките и 
дамаджаните - усмивки озариха лицата 
им. Веселбата, онази истинска, 
можеше да почне!

^>73-
вече се тШт

ШШвШш Всички царибродски зрелостници преди половин век_■
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АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ - КАЗМИР, ЕДИН ОТ ДВАМАТА БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИ ХУДОЖНИЦИ РАНКО РАДОВИЧ ПАК В 

ДИМИТРОВГРАД
БОИТЕ СА ИГРА, КОЯТО ТРЯБВА 

ДА ЗНАЕШ
Проектантът на спортната зала в Димитровград архите

ктът Райко Рлдопич е екипа си от Ю СТАТ на 6 юли пребивава
в Дими тровград. Целта на посещение то бе обсъждане на про
ект за противопожарна защита, по-точно за поставяне на уре-

Ако в Босилеград попитате 
за Александър Захариев, едва 
ли някой ще успее да ви каже 
кой е той. Но ако към това до
бавите прозвището му Казмир, п

ди, които преждевременно да сигнализират пойвата на ножар
в залата. Обсъждан е п проект за противопожарна защита на
покрива на залата и хидранта мрежа. Бедно с това са раз
гледани и проектите за осветление на залата, игрищата за
малки спортове, уреждане на достъпите до залата п озелс-

ллощите около нея. Реализацията на проектите.децата ще знаят за кого става 
дума. Тоя Казмир през последно 
време е един от двамата боспле- 
градски художници 
или заедно със Станислав Тодо
ров - който си пробива път в 
изобразителнот9 изкуство.

Захариев е на 48 години, юр
ист е, работник в цеха за сушене
на овощня п зеленчуци. Още от ученически дни с,и- картините му няма хора. Защо ги е 
разбрал, че има дарба да прави рисунките. Сетне ъдил от природата? Хората я замърсяват, уни

щожават и убиват, а аз настоявам тя да 
чиста и непорочна”.

Тоя босилеградски художник в началото бе из

пиване на
разбира се , е в зависимост от средства та, предназначени за
залата.

- покрай А.т.

изн

оситес поезия. Някои негови стп-се занимавал
хотворення били печатани в "Мост”, а намерени
ето му било да издаде стихосбирка под название 
"Просълзени очи”, но желанията и деИствител- пР!ши" ПР°« “риознн затруднения. Осмей любои,

п талант за тази област на културата саволя
необходими финансови средства за платна, бои, 
рамки... Финансовото състояние на четиричлен
ното му семейство не му позволява да се раз
пилява. Дъщерята Антонета сега завърши седми 
клас, по-възрастната Мика наесен ще е студент, 
ще трябват пари.

- За рамки ми помогна Центърът за култура, 
който организира двете изложби, а с платна и бон

ността досега се разминавали.
Прозвището му Казмир останало от дядо му. 

Така подписва картините си. Вниманието па об
ществеността привлече миналата година на пле
нера "Босилеград 2000”, когато заедно с худо
жници на "Плавн круг” от Ниш направи няколко 
успешни кпртцнн. От тогава насам работи изкл
ючително на платна и с маслени бои. Досега на 
платна има около двадесетина картини и почти 
всички са пейзажи. Зад него са и две съвместни 
изложби с Тодоров. На последната, която беше 
преди месец и половина се представи като май
стор на боите и четката.

- Всеки човек е влюбен в нещо. Аз в природата, 
която пренасям на платната си. Работя ускорено, 
сякаш искам да компенсирам пропуснатото, ако в 
изкуството изобщо може да се говори за пропуск 
и за надоместяваие. Просто сега ми дойде вре
мето, сега напълно разбрах, че боите са игра, но 
игра, която трябва да знаеш докрай, казва За-

приятели и хора, на които харесват картините ми. 
Сега е далеч по-добре, все повече хора искат да 
купят картини. Но да си призная,'не искам да гп

ЦАРИБРОДСКИ НУДИСТИ \ 
ОТПРЕДИ 82 ГОДИНИ!

продавам.
Намерението ми е догодина да открия само

стоятелна изложба в тукашния Център за кул- 
’ тура, а почитатели на изобразителното изкуство 

ми предлагат да се представя и в София. А за 
изложби трябват повече хубави творби, сподели 
той.

Нудизмът или почитанието на човешката :
естетсвеност не е "изопачение" ча нашето време. «
Доказателство са двамата царибродски нудисти, които : 
са се избаняли в Гинска река (Нишава) на 21 юли 1919 ^
година при Разбойишки монастир - точно преди 82 :
години! :

За Александър Захариев - Казмир мнозина 
казват, че в изкуството е самоук, но че то в него ехарпев.

На платната му няма абстракции н илюзии. От хвърлено като зряло семе и сега от него се оча
кват плодове. Това беше и причината да го попи
таме защо в Босилеград досега нямаше худож
ници. Нима сме наказани, освен него и Тодоров, 
който също така се приближава към 50 години, да 
нямаме хора, които да се занимават с тази област

с.к.:тях лъхат искреност и действителност. Без оглед
кое годишно време или коя част от тукашното 
пространство е пренесено на картините, те пле
нят с безмерната си топлина. Даже и когато изо
бразява скованата от лед река. В тях сякаш ре
ката непрекъснато тече към зрителя, без оглед на 
това от коя страна я наблюдава.

В работилницата на босилеградския художник 
е цяла една околия, цял един край, повече харак
терни обекти...

-Възхитен съм от природата, а обектите, кои
то рухват под ударите на времето искам да за
пазя от забрава, желая да ги запазя за поколе
нията. Защото зная, че ог всяко сегашно 
около нас ще лъха история, подчертава Захариев.

Нашият събеседник казва, че е възхитен от 
хората, които се занимават с изкуство, които це
лия си живот посвещават на възвишените идеали, 
които на поколенията оставят културни ценно-

ИНТЕРЕСНО ОБЛЕКЛО
на културата.

- Отдавна търся отговор на тоя въпрос и иска 
ми се да не вярвам, че самите ние сме си виновни 
за това, че нямаме хора в тази област. Има та
ланти сред децата, но понеже няма кой да ги 
открие, дарбата им завинаги угасва. Затова съм 
на мнение в Босилеград всяка година да организ
ираме художествен пленер, на който да участват 
и ученици от основното и средното училище. 
Смятам, че това ще е удобен момент да открием 
талантите. Затова предлагам на Центъра за кул
тура още сега да започне подготовки за организи
ране на пленер "Босилеград 2001”.

кътче

в.Б.

БОСИЛЕГРАДСКО КУЛТУРНО ЛЯТО

ТАНЦОВИ ЗАБАВИ ЗА МЛАДИТЕ
Поганово през далечната 1942 г. Заснети са пред 
поятата на Везенковците в местността Просеченик.

Интересно е облеклото на съпружеската двойка. 
Георги е облечен в гуня с качулка, под която се вижда | 
част от елека му. На главата има кожена овчарска 
шапка. През рамото е заметнал янджък с ядене, в 
който най-често има комат хляб и залупци със сирене и : 
обезателно стрък лук. ■

Жена му Йорда е наметнала цедило на гърба. През ■ 
ръка носи котленка, в която има "манджа" за мъжа. 
Облечена е във вълнена дреха, под която се вижда 
сукното. На главата има шамия, вързана отзад.

Снимката е заснел Риста от София, погановски зет, • 
чиито корени също са от Поганово. Снимката е от \
семейния албум на Владимир Иванов от Поганово, а на ; 
снимката са родителите му. ■

:Поради дефект па апаратурата филми няма да се прожектират, а ще се организират танцови забави

Центърът за култура в Босилеград през тоя и 
следващия месец ще положи усилия, за да създаде жава той, Центърът ще положи усилия в учеинческ- 
условия за по-богат културен живот и развлечения на ото общежитие в Долна Любата да организира ху- 
млялите заяви Пене Димитров, изпълняващ дожествен пленер, на който да участват десетина 
длъжността директор на Центъра. Той поясни, че ученици-членове на секцията по изобразително из- 
(Ьнлми няма да се прожектират поради дефект на куство. 
апаратурата за чиято поправка били нужни около 20 Това лято представители на босилеградския Кул- 
хнляпи динара Това до известна степен ще се компен- турен център ще гостуват в повечето места. Дими- 
сира с други съдържания. В това отношение в Кул- тров казва, че на 20 т. м. първият им фолклорен 
ТУШИШ дом четири пъти седмично ще се организират състав ще участва на прегледа на фолклорните със- 
танцови забави за младите. Това не значи, че няма да тави от общините в Пчински окръг във Владичин 
..... поБече забави, понеже на културната сцена вече хан. В началото на идващия месец членове на фолк 
се явяват млади музикални състави, които могат да лофната и музикална секции ще гостуват в урду- 
пзтт принос за културния живот на младите в града, лица и Църна трава. Към края на август боенле- 
Д-Д‘ Възможно е да ни гостуват фолклорни и гродчани ще заминат в Албена, където ще 
певчееш, груГ, от вътрешноеста. а тези дни с пред- участие на фестивала побългарите от диаспората 
стзвители на КИЦ ще обсъдим възможността през Добруджа пее и танцува . 
лятото да ни гостуват и културни състави и дейци от 
България, казва Димитров.

Когато. става дума за възможностите, продъл-

:

:

вземат
:

А.Т.
В.Б.
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СТОЙНЕ НОВКОВ ОТ ДОЛНА ЛЮБАТА Е 
НАИ-СТАРИЯТ ПЕНСИОНЕР И ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРИТЕ 

ЖИТЕЛИ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (8)

ПЪРВАТА ЛОКАЛНА 

ЩАФЕТА НА 

МЛАДОСТТА
НА БОСИЛЕКА ДЪЛЖИ ЗА 

ЖИВОТА СИ
Разболял се през далечната 1929 година 
докато бил войник, сетне с години Идвал 
от един до друг лекар и търсил цяр за 
туберкулозата в гърдите си, а на края се 
излекувал с чай от босилек

* По инициатива на местните жители през учебната 1948/49 година в село Дукат 
започват работа три начални основни учулища - освен в центъра на селото бяха 
открити четирикласни училища и в Дукат - Ду дина махала и в Дукатски явор * Пръв 
учител в Дудинци е бил Стоян Митов от Църнощица ' Авторът на тези спомени го 
наследява през следващата -1949/50 учебна годинаНавремето и лекарите дигнали ръце' 

от него. Туберкулозата сериозно нару
шила здравето му и те смятали, че няма 
шанс да преживее. А той не само, че по
бедил болестта, но след няколко години 
жизненият му път ще наниже цял един 
век. Днес е на 94 години и е един от най- 
старите жители в Босилеградска общи
на. Същевременно той е най-старият пе
нсионер в общината. Тоя някогашен дю
лгерин поради болест бил пенсиониран 
преди 48 години!

Стойне Новков от с. Долна Любата е

Беше в началото на месец май. Рано щом се завърне в Нови Сад, където слу- 
сутринта в училищния двор се бяха съб- жбуваше, ще ни изпрати нова гарнитура
рали всички ученици, някои от родите- за популяризация на тази древна игра. 
лите им и много младежи и девойки. Тря- Устоя на думата си и след дваестина дни 
бваше да понесем първата местна ща- почтяльона ми донесе подаръка, 
фета с поздравления до маршал Тито.
Пред насъбралите се хора прочетох поз- еви в Ушиновци беше истински център в 
дравителното писмо, което те приеха с гази част на селото. При тях се отбиваха 
аплодисменти. Писмото след това сви- всички - от комшиите до горските па- 
хме във вързоп и като щафета го донесо- зачи, милиционерите и различните об- 
хме в централното училище в Дукат, къ- щински служители, които често и нощу- 
дето се бяха събрали много хора и уче- ваха там. Поради това почти през цялото

време - до края на учебната година но-

До^ът на братята Крум и Вене Или-

роден през далечната 1907 година. Както 
и повечето други деца на собствени пле- му предложила да се върнат, да не_оти- 
щи почувствал цялата тогавашна сиро- ват при лекар. Така и станало, 
машия и мизерия. По време на войни- 
клъка си в Земун сериозно се разболял, а да се върнеш в Любата и да пиеш чай 
Болестта не му позволила да изкара до- от босилек! - каза ми тя. Смутих се, не 
край войниклъка. Сетне с години отивал знаех какво да правя. След като реши

телно ми каза, че в противен случай наи- 
войс- стина ще умра, послушах я. Завърнах се 

у дома, но понеже в селото никой ня
маше босилек, изпратих съпругата си

ниците от трите дукатски училища.
Тук тържетвено беше прочетено об- вата шахматна гарнитура беше у тях, за 

щото поздравително писмо до Тито от да могат да се организират и състезания 
името на Местния народен отбор, което между честите им гости, 
сложихме в дървена щафетна палка и 
потеглихме към село Църнощица. Пал-

- Недей повече да ходиш по болници,

ВЪРТЕЛЕЖКАТА НА 
БРАТЯТА ЦВЕТКОВИката се предаваше от ръка на ръка, а в 

носенето й участваха не само учениците, 
но и младежта и селяните. В центъра на

от един до друг лекар.
- Голяма беда ме сполетя във 

ката през 1929 година. Някога, в крака
Необикновени и общоизвестни селя

ни от Дукат бяха братята Боян и Крум 
Църнощица - Петковци, пристигнахме Цветкови от Конишка река. Те единст- 
през махала Вертевица. На връщане три- вени в Босилеградски край си бяха на- 
мата дукатски учители се отбихме при 
най-заможния селянин във Вертевица -

ми се набутало камъче и се наложи да ме 
оперират. Сетне ми оперираха и сляпото Цветанка в Райчиловци. Приложих съ

ветите на Параскева и за чудо - оцелях! 
Когато заминал на контрол в болни-

правили въртележка, с която забавлява
ха хората. Изкарваха въртележката си 
на събора на Павловден - 13 юли, който 

туване беше това, че синът му Стоичко с се ПрОВеждаше на планина Църноок и 
отличен е завършил Учителската школа добра печалба, защототам се стичаха хо- 
в Цариброд и е освободен от зрелостния ра не само от Босилеградски, но и от Тъ

рговищки - в Сърбия, и от Кривопала- 
нешки край - Македония. Въртележката 
се караше ръчно (тогава нямаше елек
трически ток и в домовете), но се вър-

черво. Няколко пъти сериозно се смър- 
знах докато бях на патрул. Веднъж от 
студ съм паднал в безсъзнание. Бях в бо
лница, болестта била сериозна и лека
рите просто вдигнаха ръце от мен. На 
два месеца преди да отбия войниклъка 
ме докараха вкъщи и оставиха. Вероят
но са си мислили, че ще умра. Наистина, 
душата ми висеше на косъм. Но сполай 
на Бога...

Тонче Ангелов. Поводът за нашето гос-
цата_вълГВраня, където по-рано се леку
вал, лекари насмалкО да изпаднат в безу
мие. Болестта била победена.

- Сполай на Бога, на Параскева и на 
босилека. Те ме спасиха, с почитание ка
зва дядо Стойне.

- Много тежки моменти преживях, ра
зказва той. Най-напред, на пет години 
почина първото ми мъжко дете, след то
ва но време на войниклъка си син ми 
Любиша, който беше лекар, па съпру-

ми Цветанка. Е, аз трябваше да ум
ра, а не Любиша..., с насълзени очи и с 
болка в сърцето казва старецът.

Помогнал е на много хора, заболели

изпит.

УЧИТЕЛЯТ БЕШЕ И 
ОБЩЕСТВЕН ДЕЯТЕЛ

През учебната 1949/50 година в Боси- теше до залез слънце.
Съборът на Църноок беше наистина 

нещо особено. След тежката пролетна
леград се проведоха няколко конферен
ции на околийското сдружение на учи
телите. На тях обсъждахме работата в селскостопанска работа, хората се съби- 
училището, както и дейността на учите- раха там за да се видят, да си поговорят и 

обществено-политическите орга- да поиграят на хоро, защото имаше и по

В КАКВО СЕ СЪСТОИ 
ТАЙНАТА? гата

- В около 5 литра вряла вода сс сла
гат два до три корена босилек, в зависи- 

големината им. Пие сс през
лите в
низации и задълженията ни като обще- десетина духови оркестри. На събора 
ствени деятели в провеждането на избо- Църноок най-много се продаваха коне, 
рите, отбелязването на държавните пра- (такава търговия се въртеше още само в 
зници, работата на пионерската органи- Долно Тлъмино на Еремия - 14 май) и се

провеждаха дори и надбягвания. Това бе- 
Изпълнявайки тази задача заедно с ше един от начините да сс провери какво 

колегите си и представителите на Мест- добиче се купува.
пия народен отбор, начело с Евстрати На събора на Църноок хората си ку- 
Цеков - Бенковски, който беше току-що пуваха най-различни потребности - гръ- 
избран вместо дотогавашния Вене Ил- нчарски изделия, въжета, острила за ко- 
иев, станал щатен служител - завеждащ си ... 
гражданския регистър (матичар) обика-

по-големи махали. На съб- печени агнета!

на
мост от
целия ден. Вода или друг чай не се пият. 
Така сс прави в продължение на цели 40 

босилковия чай дядо 
”босилек

от туберкулоза, така както и на него със- 
му Параскбва. ”Към 50 души сеелянката

излекуваха с босилека, спомня си той. На 
някои давах съвети с писма, а те сетне 

идваха да ми благодарят. Не взех

дни, казва за 
Стойне, като подчертава, че 
трявба да има всяко семейство . След 

не трябва да сс прекалява с нищо,
зация и прочие.

лично
нито една пара за това. И аз не дадох на 
съселянката си в София.

Съседите в селото винаги го уважа- 
. Изпълнявал различни постове. Ка-

това
пиене и пушене няма.

Така днес Новков започва да разказва 
път и за живота си, който вали

зва, че бил на страна на хората и по вре- 
когато държавата имала сериозни за- 

Назначили го да събира от

за жизнения си Разбира се събора не минаваше и безиздържал кой знае колко удари на съд
бата. Тогава малко се поокопитил, даже 

занимава с дюнгерлък,

ме ляхме всички
ранията изнасяхме сказки на най-различ
ни теми - иачиная от това как/да пре
дложим най-добрите кандидати на изби
рателните листи, през различни въпроси какъв случай не бива да се отмине и Пене

значе- Ангелов от Ковачевци - най-известният

труд пения, 
населението жито, вълна, месо..., за дър- 

”Точно беше определено какво
ПЕНЕ КЕМЕНДЖИЯТАзапочнал да се 

създал семейство, едно време с воловска 
кола бил главен превозвач 
Кюстендил и обратно. Като строителен 
работник постъпил на държавна работа. 
Но туберкулозата подмолно унищожа
вала белите му дробове. Започнал и кр
ъв да плюе. Пак започнал да върви от 
лекар на лекар, от една до друга болница. 
Не помогнало лекуването му и в сана I о

Когато се пише за село Дукат, в нижа вата.
и колко трябва да се предостави на дър- 

а аз нас-
от селото до

Хората нямаха откъде,
положението. По-

жавата. за подобряване на селския бит - 
нието на расовия състав в животновъд- музикант на древния народън инструме

нт - кеменето (вид гъдулка). Той беше
тоявах да им влезна в 
ради това държавата заведе дело срещу 

осъди на тримесечен затвор. 
Ниш. Такова беше вре-

ството, овощарството и друго, до зна
чението на личната и хигиената в домак- истински майстор, поради което без него 
инствата за здравето на хората. Събра- и кеменето му не минаваше нито едно

увеселение, тържество, събор, сватба

мен и ме
Издържах го в 
мето, не се сърдя на никого.

94-годишеи долнолюбатча- 
жива история. ПомшГдаже и 

Очите обаче

иията организирахме в домовете на по- 
активните и авторитетни селяни - Бого- или кръщавка. Много често, особено по 

Вертевица, Апостолови в Горна петък, който в Босилеград е пазарен ден,
Днес тоя

риум...
- През 1950 година 

фия, там да опитам да намеря цяр. а 
от нашето се- 
и живееше в

мин е една
детайли, добре разсъждава, 
вече го издали, краката също така не 

служат. И бастун вече не му 
Главната опора е 77-годишната 

И син

потеглих към Со еви във
махала, Миланови във Вадница, Илиеви, Пене Ангелов свиреше и по местната ра

дио-уредба. Когато той свиреше "ръче
ница” "селското” или "запояс” в хорото 
се хващаха всички - и старо и младо.

Той беше и чудесен певец - и няма да 
сбъркам ако кажа, че мнозина не го въз- 

символ не само на село

в Ушиновци и т.н.конак бях при Параскева 
ло, която беше омъжена 
София. Сутринта я помолих да ме заведе 

какво ме из-

могат да го 
помага.
баба Велика, втората му съпруга, 
му Стамен, който като пенсионер живее 
със семейството си в Босилеград. Казва, 
че пенсията му 
и подчертава: ’ 
да е висока, но 
получаваш.”

А той е жив и я получава 48 години
благодарение на

ШАХМАТЕН МАЧ В ИЛИЕВИ
Особено впечатление в Дукат ми нап

рави фактът, че през свободното си вре
ме, особено през зимата, голям брой мда- 
дежи играеха шахмат. Разбрах, че тов'а са 
научили в казармата. Много често се ор
ганизираха и състезания в училището в 
Дукат-център. Един ден ни завари млад
ши офицерът от ЮНА Ленчо Божилов, 
роден в Горна махала. Той ни обеща, че

в болница, но нс й казах 
мъчва. Тръгнахме към 
един момент се окуражи 
Що искам при лекар, какво ме измъчва, 
каква болка имам... Гоя миг беше с ь 
дбовеи в живота ми, спомня си днес ^ о 
вков, който помни много дреболии

болницата и тя в
приемаха като
Дукат, но и на цялата Босилеградска 

Пеенето му беше мераклийско
изпълняваше стари ав-

и ме попита зн- е бколо 2 хиляди динара. 
’Не е важно пенсията ти 

колко години ще я

ок-
II Солня.

голямо умение 
тентични народни песни, но също така и 
сръбски и македонски песни.

от
- босилека. - продължава-това време.

След като й разказал 
ва, тя, вместо да го заведе в

какво го измъч- 
боллицата,

Васко Божилов
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БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (21) НОВИНИ ОТ 
МЕДИЦИНАТА

Изкуствено
сърце
смени

природното

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Власина опустява - експедициите се завръщат в страните, откъдето са пристигнали. Разочарованият Чинада 
извършва харикири. Асахара и Онод се разделят - Асахара се отправя за Япония, а Онод се приобщава към гномите във власииското 
подземие.

ПОСЛЕДНАТА ЗАПИСКА
Съблюдавайки придирчи- се примъкна зад гърба на при- 

вите инструкции на Асахара, седналия Кънга и го задави. Ба- 
Онод ускорено набира огро- щ'ата сс превърна в синеубиец! 
мно количество данни за би- сс заА°воли с едно убийство, 
та на жителите от власинския 
подземен лабиринт. Също 
така, използвайки медицинс
ки знания, спечели доверието

На един пациент в амер
иканския град Луисвил, ща
та Кентаки, за пръв път в 
историята беше вградено 
изкуствено сърце, което е 
напълно назависимо от въ
ншни уреди и източници на 
енергия. Това механично 
сърце е направено от плас
тмаса и метал с размерите 
на грейпфрут и тегло около 
един килограм. Движи се от 
хидравлична помпа вграде
на в него.

- Това е първи път да се 
пресажда подобно сърце в 
тялото на един пациент, за
яви Кети Килд, говорител
ката на еврейската болница 
в Луисвил, в която беше из
вършена тази операция. Тя 
добави, че сърцето е напра
вено в една компания в гр. 
Денвер и е дизайнирано та
ка, че да послужи на пацие
нтите с повредени от инфа
ркт или заболяване сърца.

През последните дваде
сетина години се отчита го
лям напредък в създаване
то на все по-малки и по-еф
икасни изкуствени сърца. 
Досега обаче всички са има
ли външен източник на ен
ергия, «ака че с кабли през 
тялото на пациента са били 
свързвани с тези уреди, ко
ето представлява постоян
на опасност от различни ин
фекции.

примъкна се до колата, където 
бе прилегнала Миоко, обвзета \
от дрямка и с нея стори същтото 
- задуши я безмилостно. Подире 
изхвърли всичкия багаж навън, 

и симпатиите на гномите, от- между него и свитъците от ”Дос- 
делно на гномидите. Успя да ието О” и тогаз се опита да ско- 
консервира сфагнумов ек- кне от колата, 
стракт богата колекция гаме- 
ти. И децата бързо свикнаха изрева болно Асахара току що

се завърнал от разходката и вед-

IX
хХ у

- Чедоубиецо! Подъл келчо! -

с него, стана им любим прия
тел. нага схванал какво се случило...

... Онод, макар с товар на ра
менете, не предчувствайки ни
що тревожно - нали според сце- 

степенно, колкото популярн- нарИОто завърщането трябваше 
на Онод се покачваше, да премине благополучно - вар- 

толкова Кечко биваше по-

А»Поту Кечко отначалото 
обожестяваше Онод. Но, по- ^ДЗНОД и шопинко...

ак, Кечко... Ликвидирах звяра с фектни. Ние сме като власинск- 
кунг-фу захващане обаче за- ите минзухари - луковицата, по- 
къснях. Нямам повече думи...

Занемелият Онод стоеше вт- тът е вирнат към небето, разко: 
ренчен в красивото лице на го- шно облян от Слънцето. Погле- 
деницата си и брат Кънга. Съвзе дни, минзухарите навсъде 6а ло- 
се едвам тогава, когато една мъ- крили власинскага морава. До- 
ничка ръчица се въвре в него- йде ли пролет всяка луковица 
вата длан. Онод се наведе и пое дава две нови....Така и ние, зла- 
в обятията си детенцето. Глава- тисто-жълтите хора, наскоро 
та на малкото украсяваше висо- ще прекрием Земята, дори и Ко- 
ко умно чело, окръжено с огне- ‘смоса. Ще се осъществи пред
но-златиста грива. Бистрите му сказанието,-жълтата раса 
очи излъчваха слънчево сияние, китайците и Японците, както

остта
каше към лагера да навакса дъ- 

ревнив. На края стана враж- лгото отсъствие и раздяла с блн- 
дебен и дори не скриваше па- зките. Щом наближи, първото,

което забеляза бе Асахара край

теклото, им е прд почвата, а цве-

тологично нарастналата ом
раза към Онод. Заредиха ме- 
ждусобни спречквания и Он- сълзенн очи- в гърдите на Онод
од бе заставен да ревидира сякаш се заРи остъР нож Поднозете на Асахара бе проснат изследователската програма „ т<г 1г г Поту Кечко с разбити челюсти, 
и драстично да прекрати пре- Недалеч в страни лежеше тяло-
биваването между гномите.

джипа със сведена глава и на-

то на Кънга, окръжен с разхвъ- 
И носталгията за близките, ' рлени вещи и документи. Вътре, 
за рожбата, която не беше а колата съзря безжизнената 
видял, надделя до болка. Ра- Миоко. 
згъна копия от свитъка "Мо

не са

а кожата му пленяваше с окрас- мислят хората, а ние - гномопо-
добните... Тъгувай Оноде и Шо- 

- Минзуарче мое! - целуна го пино, ридайте, обаче знайте - 
бъдещето Ь наше! Велико бъде
ще ни очаква - изповяда се Аса
хара.

ката на вехто злато...
- Неизмерима беда ни споле- 

делно раздвижване съдбата тя, Оноде! - прохълца старчески Онод и прегърна по-чевръсто. 
на гнома Онод” и от петте Асахара. - Виж що стори тоя ск- . Ние, полугномите, включи-

удоумен злодей! Нещасните Ми- тедно и латентните Миоко и Къ- 
око и Кънга, докато с унучето,

там садържани сценарии ре
ши да постъпи според най-по
дходящия за обстановката 
вариант. В него бе предвиде
но Онод да прекара не пет, а 
две години между гномите и 
да се завърне именно поради

- Свършек -
Протоко(ко)лирал: С. К.

нга, особено Шопинко, сме ро- 
- името му е Шо- доначалници на стъблото Пер-твоето синче 

пино Минзухар протягахме кр-

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 76

Водоравно: 1. Село във Високстълкновения със съжители
те ОТ земните глъбини. Пое- (Димитровградско). 7. Скала, зъ

бер (син.). 12. Градивна част на 
молекула. 13. Част от електромо- 

15. Неизлечима болест. 16.

ледният епизод от този модел 
свършваше със сцена на сре
ща, в която да участват не
говите най-мили и то на мя
стото на бившия интернацио
нален изследователски към
пинг. Тази версия му отгова-
ряше и той я съобщи на Поту " _ Чошж от противоположния „а 
Кечко, надявайки се, че ще го мъж;| пол 25 СлоГ1 межда. 26. Съд

тор.
Живота нека мазнина. 17. Изскус-
твен воден път. 18. Прозвището на 
певеца Драган Коич. 19. Руски са
молети. 20. Град в България. 21. Съд 

течности. 22. Машина-човек.

зарадва, понеже ще се отърве за вода. 27. Река в Австрия и Гер- 
ОТ "конкурента”. Уви, ПО пое- 28. Подслон, сайвант (син.).,
ледиците тази искреност на 29 Вид върба. 31. Град в Австрия. 
Онод се оказа фатална. Онод 32. Австрийски композитор Пос- 
забрави предупрежденията

*

33. Мярка за тежест. 35. Името 
на Асахара за суетността И на актьора Пачино. 36. Химически 
Отмъстителните -пориви на радиоактивен елемент. 37. Араб-

кафе. 38. Въздушно простран
ство. 39. Цвят на кожата у човек.

та в.

Кечко. ско
Нощта преди означената в 

сценариото среща, Поту Кечко 40. Гигант, великан (син.), 
изпревари Онод, измъкна се на- 

в близост на за- Отвесно: 1. Дървено седло за
вън и прикри
пустялия лагер. Около обед на 
мястото на срещата пристигна
джипът на Асахара с Миоко, обонянието. 4. Мярка за електри- диземноморски град
малкия двогодишен Шопидв* ческо съпротивление. 5. Които има Израел 14. Фамилното име на ня-
Минзухару и чичко Кънга. Аса- дарба да говори красноречиво. 6. когаШния пръв шахматист в света
хара взе малкото за ръка и да не Стихотворение от 14 сгиТа, разп- Михаил. 17. Босилеградска фаб-
скучае докато, евентуално, при- ределени в 2 четиристишия и 2 рика. 18. Дъсчена ритла на кола. 20. Водоравно: 1. "Под игото". 9. "ДАФ"- 12. Ориноко. 13. Рипали,
стигне и Онод, го поведе на раз- тристишия с особено разположе- Нишка за шиене. 21. Кавказко 15. Ли. 16. Ара. 17. Таратор. 18. Езера 20. Ракета. 21. КИ. 22. Къпина,
ходка нз околността. ние на рамките. 7. Заострено дърво идечно питие. 22. Съперници 23. Фа. 24. Лос 26. Макети. 27. Ла. 28. ЕС. 29. Рената. 30. Боза. 32. Бик.

Кечко зорко следеше движе- ми прът. 8. Мярка за земна площ. (си„.). 23. Професионален яздач. 34. Тави. 35 Катар. 36. Етапи. 38. Корони. 39. Дефиле. 40. МанасиА.
9. Място в цирк, отредено за със- 24. Южен плод. 25. Който се зани-

размяиа на пари (араб.-

езда на кон. 2. Безцветен газ, съ
държащ се в нефт. 3. Орган на рКа унгарски камиони. 11. Сре- тур.). 26. Българско мъжко име. 28. тров. 32. Позиция

Северен Никола Гърбич. 29. Името на ак- игра. 34. Орган на зрението. 37. 
тьора Шербеджия. 30. Коралов ос- Местна общност (съкр.)..

в шахматната
в

Решение на кръстословицата 75

и щомнето на пристигналите 
Асахара се отдалечи безшумно тезания, борба, игри и др. 10. Ма- мава с
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IIСПОРТ ваСПОРТ СПОРТ СПОРТ
ЗА БОСИЛЕГРАДСКИЯ ФК "МЛАДОСТ"

ИДВАТ ПО-СИГУРНИ ДНИ ШАМПИОНЪТ РАКОВИЧ 
ПРЕДПОЧИТА ВЛАСИНА

ЗАПОЧНА 
ТАЗГОДОШНИЯТ 
БОСИЛЕГРАДСКИ 

ТУРНИР ПО МАЛЪК 
ФУТБОЛ

100 ХИЛЯДИ ДИНАРА 

ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ
Министерството за просвета и спорт на Република Сърбия 

до края на септември т.г. ще отпусне 100 000 динара на футбол
ния клуб Младост от Босилеград за набавка на съоръжения 
и реквизити. На босилеградския клуб тези пари са разрешени 
с програмата за развитието на спорта в общината, с която той 
участва на обявения конкурс на управата на министерството.

Според подписания договор, "Младост” ще 
ри изключително за набавка на спортни съоръжения и реквиз
ити. Като се има

ЗА КУПАТА 
СЕ БОРЯТ 12 

ТИМА
Преди няколко дни в 

Босилеград започна 
тазгодишният летен 
турнир по футбол на 
малки врата. В 
състезанията участват 
12 отбора: "Дуга", 
"Градска", "Ас", 
"Флип-флоп", "Кинг", 
"ББ-шоу", "Анитекс", 
"Кра
дол","Разбиване", 
"Белут", "Заедно" и "ТГ 
-90".

ползва тези па-

предвид, че такива отдавна му липсват, очаква 
се тази помощ да повлияе не само да се подобри положението 

"Младост”, която сега се състезава в Окръжната футболна 
дивизия Враня, но и да привлече повече млади да спортуват.
на

В.Б.

инТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО 
ПО АТЛЕТИКА

Югославският шампион по бързо ходене Александър Рак- 
ович усилено се готви за Световното атлетическо първенство, 
което ще се проведе от 3 до 12 август в гр. Едмонтон, Канада.

Както и за няколко предишни големи световни състезания, 
Ракович и този път предпочете Власина за базните си подго
товки. В приказната си база край Власинското езеро той 
започна да се готви от 9 юни, изминавайки всекидневно най- 
малко по 40 километра.

На 15 август Ракович ще замине за Канада, където ще 
проведе заключителната фаза на подготовките си.

Според
разпределението на 
мачовете, състезанията 
ще приключат до 20 т.м., 
Когато ще бъде известно 
и кой отбор ще спечели 
купата на турнира.

На второто открито общинско първенство за девойки в 
атлетическите дисциплини хвърляне на копие, хвърляне на гюле и 
дълъг скок, което на 6 юли се проведе в село Трънски Одоровци, 
участваха атлетки от Димитровград, градовете от Източна Сърбия 
и българските градове Видин и Сливен.

В дисциплината дълъг скок най-добрите три атлетки бяха 
Ивелина Георгиева от Видин (4, 37 м), Ивана Владимирова от 
Димитровград (4,36 м) и Цветелина Димитрова от Сливен (4,21 м).

В.Б.

НА 56 БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО 
АТЛЕТИКА

АТЛЕТИТЕ ВТОРИ, 
АТЛЕТКИТЕ ТРЕТИ

ИЗБОР НА СВЕ
ТОВНОТО 

СПИСАНИЕ ЗА 
ВОДНА ТОПКА

ТРИМА 
ЮГОСЛАВЯНИ 

В ТИМА НА 
СВЕТА

В дисципината хвърляне на копиеТТвангг Владимирова бе първа 
(27, 22 м), Сандра Соколова от Димитровград - втора (26, 84 м), а 
Ваня Миткова от Сливен — трета (26,00 м).

В дисциплината хвърляне на гюле първа бе Марияна Янкова от 
Сливен (8, 50 м), втора - Ваня Миткова, също от Сливен (8,00 м), 
а трета - Сандра Соколова (6, 62 м).

\

На 56 Балканско първенство по атлетика, което се проведе тези 
дни в Трикала, югославските атлети заеха второ, а атлетките 
трето място в отборното класиране, спечелвайки общо 21 медли, 
включително и един златен (Драгослав Пърпа на 5000 м).

Макар че конкуренцията на това първенство не беше много 
- отсъстваха най-известните балкански имена в този спорт,

д. с.

МАЛЪК ФУТБОЛ
силна
неочакваният успех на югославските състезатели е за респект, 
защото бе постигнат от подмладения представителен състав, без 
участието на двадесетина реномирани атлети.

ТУРНИРЪТ МОЖЕ ДА 

ЗАПОЧНЕ
Трима играчи от предста

вителния отбор на СР 
Югославия по водна топка, 
конто неотдавна спечели шам
пионската титла на 
Европейското първенство в 
Будапеща, получиха още едно 
голямо признание.

Става дума за Александър 
Шощар, Владимир Вуясинович 
и Александър Шапич, които 

"Световно 
водна топка”

комитет на тазгодишнияПредседател на организационния 
турнир по футбол на малки врата в Димитровград е Иван Симов, а 

турнира Делча Гигов. Сформирани са и съответни
СЪОБЩЕНИЕ

комисар на

К° Покрай главния турнир ще се проведат и турнири за пионери и 
ветерани. Според правилата в пионерските отбори ще се 
състезават деца, родени през 1987 година и по-малки, си °РИ'е 
на ветераните ще се състезават футболисти, по-стари от 35 
години. Пионерските отбори ще заплащат котизация от 200, < 
ветераните от 500 динара. На най-успешните пионерски отбори
след турнира ще се дават екипировки, а отборите на ветеран о

71 к за първ път се провежда и

Уважаеми читатели от чужбина,
В импресума на предишния брой на вестника най-вероятно 

сте забелязали, че годишният абонамент за чужбина не е дво
йно по-гол ям от този в страната, както беше по-рано а е
определен на 60 марки. Към една такава непопулярна постъ
пка, каквито са всички видове покачване на цените, ни при
нуждават пощенските разноски, върху конто ние като редак- 

като издателство ние нямаме никакво влияние. Макар и . 
удвоен годишният абонамент, беше недостатъчен да покрие

авторитетното 
списание за 
включило в тима на света за
миналата година!

Освен тях, в най-добрия све
товен отбор са и унгарците 
Кашаш и Киш, както и амери
канците Хумберто и Вига.

За най-добрия световен 
играч през миналата година е 
провъзгласен националът на 
Унгария Тамаш Кашаш. Алек
сандър Шапич бе един от най- 
сериозните претенденти за 
това ласкаво признание.

ция и
печелят парични награди. Тази година

тези разноски.
Поради това умоляваме читателите си в чужбина, които 

желаят и занапред да получават вестник "Братство”, да
абонамент от 60 ДМ. Той е достатъчен само за пощен- 
разноски, което фактически означава, че ви изпращамехиляди динара, второкласираният отбор ще взе 

ласираният- 10 хиляди динара.
Най-добрият футболист, вратар

внесат
новия 
ските
вестника безплатно. Редакцитаи голмайстор на турнира ще

получат сгокови награди.
Отварянето на турнира е насрочено 

срещи ще се проведат на 27 юли. 
Покровител на манифестацията

за 15 юли. Финалните

На 20 юли 2001 година се навършват 
40 ДНИ от смъртта на нашия непрежа- 
лим съпруг, баща, свекър, дядо, пра- ^ 
дядо и брат

е ОС в Димитровград.
д. с.

ФУТБОЛ КИРИЛ ТАШКОВ - 
БЕРЕНДЕЛИЙСКИ”балкански”

ПОДГ?1почнахана9Юли
Съставът на "Балкански" за новия сезон ще 

бъде горе-долу както и миналата година. В клуба 
са амбицирани да ангажират нови състезатели, но
засега не са ..

През следващия сезон 
кува” върха на таблицата.

Живя достойно и остави име, което 
ще бъде споменавано винаги с обич, 
уважение и признателност.

Поклон и вечна памет!
Панихидата ще се състои на 20 юли от 11 часа на димит

ровградските гробища. Каним роднини, приятели и съседи 
да присъстват.

Опечалени: съпруга Русалка, синове Иван, Димитър и Петър, 
снахи, внуци, правнуци, сестро Нада и многобройни роднини

На 9 
нас-Лятната пауза за футболистите^свърпш.^

следващия със-к»ли новият (стар) треньор 
рочи началото на подготовките за известни детайлите.

"Балкански” ще "ата-тезателски сезон.
Съгласно договора с ръководството 

Досегашният треньор Повици Костов 
година ръководене на тима сс оттегли

клуба 
след една

на

Д. С.



*

ИНВАЛИЦКЬИ
ПЕНЗИОНЕР

Еве некня наблюдавам бая Васила. Иде одоздолка, на
товарил се с нехцо та йедва преплита с ногье. Прегьрбил 
се отчетири а Мъкне ли мъкне. Ако йе доватил от 
санакошкьите каменье има тия човек да се прекьине. Ка 
ме спази поче да криви.

- Абе бая Василе, кво си толко тешко заметнуЛ та че се 
искьилавиш? Магаре се тека не товари...

- Юминитарна байе Манчо, мунитарна и то на две 
места. На йедно що съм йинвалид, а на друго що имам 
чужду помош. А и не прерипуйем некикву мотку...

- Мотку! - излете ми. - Тъгайе и мене че улови, ищо съм 
и я за йедну мотку. Пензията ми йе сал 50 динара 
повечкье оди твоюту.

- Па са... баш тая педесетица може и да те заколье - 
отсече бая Васил и поче да се напиня да заметне 
вречлякат.

Я остадо ко треснут. Завърте се навам-натам, упърчи 
барякат и наду къмто магацинат. Нареди се 
приодим до масуту. Детето овеля нещо у уста, 
потсвиркуйе си и със пърсти тупа. по масуту. Те ти 
испружи руку.

- Дай си белешкуту от пензиюту! - пресече ме.
Пружи му гьу. Оно поче да коколи у ню, па се избуречи

у мене. _____________________ —.......
— ТргдедаМанчонемаш право наюминитарну. Квотата...

- Кико немам право! - отскочи ко да съм ступил на жар.
А одека има право бая Васил и то на две места. Дай ми 
туя мотку и л да гьу прескачам - уплето се ко пиле у 
кълчища.

- Ти имаш 50 динара повечкье пензию од бая Васила и 
това ти йе изручало главуту. Прерипуйеш квотуту!

- Вати квоту кой гьу измисли. Знайеш ли ти дедин, да 
смо я и бая Васил работили зайедно, йедън- до другога у 
вабрикуту. Тикье йедън дън рече дека йе решил да иде у 
йинвалицку пензию. Боли га нога па га преко гърбнякат 
щрева чък у кьелавицуту. И отиде. Кико, он си знайе. Я 
работи по ньега йош четри годин, нагълта се смрад и 
увати более. За какву вайду? За тейе 50 динара що ме съга 
колю! После бая Васил доби и чужду помош, не могъл да 
се диза из креветат дордек му бабата не даде руку. А да 
си га само видел кико сеца вречуту, леле мале. Зарубил 
шию ко търнскьи прошляк. От тракторат си не слази. На 
ньиву йе по цел дън. Дъш, пек, он си абър нема. Море я 
би теквия инвалиди... че прегризем йезик. И са, за Манчу 
нема куминитарна, вача га квотата...

Детето нища не рече, узе белешкуту на другога и поче 
да га товари. Я се завърте на йедну ногу и наду гайдето за 
дома. Куде съм минул и кога съм сречал ни сам не знам. 
Стиго дома лют ко рис и само се поклопи на креветат. 
Тикье чу кико некой отвара вратата. Гледам - дете стис- 
нудо цекьикву кньишку под пазукуту.

- Деда Манчо, че потпишеш ли? - бута ми лйшчето у 
руку.

- Значи д.един, и мене че стигне. Видиш кико помага 
критиката. Да не бейо надигъл патърдию немаше нища 
да буде от куминитарнуту...

- Ама ква ти се йе кумитарна увъртела у акълту. Пот- 
писуйеш за самоналаганьето, по два поето за пет годин . 
да даваш от пензиюту за путища...

- Ау дедин, млого су пет годин, дали че съм жив? Ама 
имам голем мерак, че дадем паре, само да ми кажу куде 
баш че гьи уграде у путат, па да начекам бая Васила да 
ступне на това место и да му пребийем и оную- ногу. Ка 
йе инвалид да йе инвалид!

МОМ БЕ&ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

АМА ПА 
СРАВНЕНИЕ!

зации. Един приятел това 
го обяснява така:

-Ако не успееш като 
политик, а все пак искаш 
да си ”нещо” сформирай 
си неправителствена ор
ганизация, в която стига 
да сте двама.

♦Бюстът ви ще изглежда по-сочен, 
ако го сиропирате.

*3а да не загори тенджерата, гответе 
в чайник.

♦Ако миенето на прозорците за вас е 
неприятно задължение, сменяйте стъкл
ото поне веднъж годишно.

* Стъклените чаши ще заискрят с мн
ожество отблясъци, ако ги натрошите на 
ситно.

и полъкаВ миналия брой на ве
стника сега вече бившият 
директор на "Братство” 
написа "Милошевич в Ха
га като Димитров в Лайп
циг”.

ЧЕРНОГОРЩИНАНито е Милошевич 
Димитров, нито е 
Лайпциг Хага, нито е Коалицията "Заедно за 

Югославия” диктира твър- 
също времето. Същото е дИ условия за образуването

♦Миризмата на цигари в хола няма да 
се усеща, ако запалите пура.

♦Мазнината в тиганя няма да пръска, 
ако правите запръжката само с вода.

♦Апартаментът ви ще светне за нула 
време, ако му теглите кибрита.

(От в. "Наблюдател ", Стара Загора)'

само това, че авторът на 
текста все още живее във 
времето на Георги 
Димитров.

на ново-старо съюзно пра
вителство. Въпреки че се 
декларират като сърби и не
поколебими пазачи на 
сръбството в малката ре
публика, лидерите на тази 
коалиция са по-големи чер
ногорци и от Мило, и от 
либералите: ако не могат да 
управляват Черна гора, ще 

”И в хагския затвор Сл- управляват - Сърбия]

А.Т.

ВИЦ НА 
ГОДИНАТАЧАПЛИН И 

АЙНЩАЙН
ободан Милошевич се чу
вства като морален побе- слухАйнщайн много харесвал филмите на 

Чарли Чаллин. Веднъж великият учен 
изразил в писмо до великия артист своя 

възсторг от филма му "Треска за злато”.
- Вашият филм - писал Айнщайн - е разби
раем за всички, затова вие сте велик човек! 

- И аз се възхищавам от Вас! - отговорил 
Чаплин. - Вашата теория за оТносител- 

ността е неразбираема за всички и 
въпреки това вие сте велик човек!

Популярното ”Радио 
Милева” съобщава, че боди- 
гардовете в сръбския парла
мент наскоро трябва да 
бъдат оперирани от - 
херния! Мъжагите се изки- 
лавили,изнасяйки от засе
дателната зала тежкия 
лидер на радикалите.

дител и се гордее с това, 
което направи за своя на- 
род.”

"ПОЛИТИКА"
Напоследък в 

Димитровград като гъби 
след дъжд никнат 
неправителствени органи- к. г..

,'^Ав*Н П Не чак толковажтт т
■ .

-■
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