
Бттстйо " : 3 Според календара 
в неделя, на 19 
август е Прео- 
брожение 
Господне. Народът 
вярва, че тогава се 

&||| преобразява и 
23ЙЩ времето - 
й|§§ настъпва есента, 

така че добре 
трябва да обмис

ляй лим преди да се 
ЗР*® решим да се 

печем на 
слънцето.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Година Х1_т * Брой 1856/57 * 17 август 2001 г. * Цена 5 динара

УСПЕШНА ВИЗИТА НА ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ВЪВ 
ВАШИНГТОН

В МЕРДАРЕ Е ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
МЕЖДУ ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ И КФОР 

И УНМИК
САЩ НИ ОТВАРЯТ ВРАТИТЕ 

НА ПАРИЖКИЯ КЛУБ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА 

ВДВ В БУФЕРНАТА 

ЗОНА

В началото на месеца висока 
югославска делегация, в чийто 
състав бяха съюзният вицепре
миер Миролюб Лабус, външни
ят министър Горан Свиланович 
и сръбският министър на фина
нсите Божидар Джелич, преби
вава на тридневно посещение 
във Вашингтон.

По време на визитата югосла
вската делегация има срещи с 
представители на администраци
ята и на американския Конгрес, 
най-важна от които беше срещата 
с американския държавен секре
тар Колин Пауел.

Гостите и домакините се съг
ласиха с оценката, че желаната 
стабилност на Балканите е невъз
можна без политическата стабил
ност на СР Югославия, което 
практически е неосъществимо без 
нейната икономическа стабил
ност. Поради това най-важният
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*Според договора, днес Югославската войска трябва да излезе на 
административната граница с Космет

Шефът на Координационния център за Косово Небойша Чович 
и ръководителите на КФОР и УНМИК подписаха в сряда в Мер- 
даре споразумение за буферната зона, на основата на което Югос
лавската войска днес (17 август) ще излезе на административната 
граница с Космет без ограничения за числеността на- военните 
поделения и бойните им средства.

След четиричасовия разговор с шефа на цивилната мисия 
ООН в Косово Ханс Хекеруп Чович обясни, че "настъпва пълна 
релаксация на буферната зона и се премахват всички ограничения 
за достъпа на нашите сили в пространството на зоната с широчина 
1 км от административната граница”. Между ЮВ и КФОР, според 
Чович, ще се поддържа ”жив контакт”, което представлява ”още 
една стъпка към намаляването на тензиите за обща полза”.

Разговорите си с Хекеруп и зам. коменданта на КФОР генерал 
Ернест Лутс шефът на Координационния център за Космет оцени 
като полезни и с "твърде позитивен резултат”. Засегнати са всички 
съществени теми за сърбите в Косово и Метохия - съдбата на

на
Лабус и Свиланович с Пауел

резултат от престоя във Вашин- намаление на съществуващите дъ- 
гтон е американската подкрепа на лгове към този поверптел, конто

се изчисляват на няколко милиар-предстоящото годишно заседание 
на "Парижкия клуб” на СР Югос- да долара.
лавня да се гласува чувствително

ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОТ ГАНА ПРИ 
ПРЕМИЕРА ПЕНШЧ изчезналите и затворените, синхронизирането на по-нататъшното 

сътрудничество, завръщането на бежанците, регистрацията на 
разселените лица и изборите.

"Договорихме се н в бъдеще да се срещаме винаги, когато тря
бва да се вземат конкретни решения за споменатите проблеми. 
Високото качество на нашия разговор е и в това, че бяхме искрени 
и откровено разговаряхме за всички критични момемнти. По този 

сегашните засечки и от блокада на

Съюзният премиер Драгиша Лешич прие в сряда алните услуги и вярва, че югославските предприятия 
парламентарната делегация на Гана, водена от пред- твърде скоро ще си възвърнат предишното доверие,

между д ^ игнтензифи ант „ на ик. председателят нп парламента Аджетн подчерта
необходимостта от задълбочаваме ма взаимното 
сътрудничество на принципите на равенство и 
взаимно уважаване.

на политически 
ономически план.

Премиерът Пешич очаква, че отново ще се ус-
в областта

начин можем да преодолеем 
контактите да минем към сътрудничество”, изтъкна Чович в раз-

танови взаимно изгодно сътрудничество 
на строителството, селското стопанство и интелекту-

говора си с Хекеруп.
На срещата с представителите на КФОР, на която присъства и 

генерал Нинослав Кръстим стана дума и за деблокирането на въз
душната зона, която досега бе забранена за полети 
югоавиация. По думите на Чович този въпрос ще бъде обсъден на 
една от предстоящите срещи.

МИНИСТЪР РАСИМ ЛЯИЧ В НИШ на военната

СИЛАТА И РЕПРЕСИИТЕ НЕ 

РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
В ДИМИТРОВГРАДи етническите общности Расим Ляич посети Радио Ниш 

пълните на тази най-стара
мш,а^ 1,3 ПреДаПаНС Иа Р°МСКИ СЗНК П°

радиостанция в Съроия. ПОЛИТИЧЕСКО- 
СИГУРНОСТНАТА 

ОБСТАНОВКА Е ДОБРА

локална
съвместна общност на 

всички малцин-
О Окончателно е решението за въвеждане 

на вероучение в нашите училища. Както и 
всяко друго начало, сигурен съм, че няма 
да е лесно, но сега всички трябва да нас
тоим то да започне без проблеми, които 
да внесат допълнителна конфузия и да ста
нат елемент за сегрегация и разделяне. За- 
щото неуспехът на това начинание ще пре- 

нови политически последици в ця-

- Нашата държава е 
всички народи и народности, 
стисни и етнически групи,

на
които живеят в нея и

всичко, което е по силите ни 
загърбим неелявното минало, 

сила,каза на

ние ще направим
окончателно да
когато проблемите се решаваха със 
пресконференцията министър Ляич. след к.п 
поздрави начинанието на Радио Ниш да "Р^ож 
информации и на ромски език за всички по-важни 
събития у нас и в света.

- Това показна, че у нас 
първи и втори ранг. Равноправие го 
която ще живеем всички в Югославияе без оглед 

изповеданието или молиш юскн

Топа е констатация иа Общинския съвет в Димитровград, конто на 
третото редовно заседание между другото обсъди и този въпрос.

дизвика
лата страна. Тъй като Югославия е страна с 
много националности, които заемат голям 

й население ние

Поради обемистия дневен ред, а най-много поради тази точка, 
която отне доста време, третото заседание продължи цели 
часа.Повод за толкова разискване бяха няколкото случки през 
последно време, които в основата си имат примеси на национ
ализъм. Преди всичко става дума за побоя в едно от кафенетата в 
града, в който няколко лица са получили леки телесни уврежда
ния. Запознавайки присъстващите с отчета на полицията по този 
случай, председателят на Общинския съвет (ОС) Симеон Васов 
изказа своето недоволство от факта, че от отчета не личи истин

обидите на национална 
Пирот, които са били

шест
процент от съвкупното 
трябва да използваме положителния опит 
на демократическите страни, отговори 
нистър Ляич на въпроса ни на какъв език 
ще се преподава вероучението в учили
щата в

няма граждани от 
с основа, на ми

на нацията, веро 
те ни възгледи и всички 
и републиканско ръководство 
Сърбия си целенасочени към гони, каза той.

На нашия въпрос кога
зи защитата на

стремежи на държавното 
Югославия и

нашите общини.
на

теизифицирит през септември и октомври, за да 
може в началото на ноември да влезе в редовна 
скушцииска процедура.

ската причина за инцидента, а това са 
основа от страна на военни лица от

Зак-ще бъде гласуван
националните мал-

I пияни.
(На стр. 3)оноироектът 

цинстви министър 
иск пинията вече са

че раз- 
че те ще се ии-

Ляич отговори. (На стр. 3)
започнали,но
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СЪОБЩЕНИЕ НА КАБИНЕТА НА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР ВЪЗОБНОВЕНИ ТРАДИЦИИ

ЧЕСТИТКИ И ПОЖЕЛАНИЯ 

ЗА ПО-БЛИЗКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

СРЕЩА НА 

КЪДИБОГАЗ
След почти четири десетилетия на 21 и 22 юли в местността 

Къдибогаз се проведе среща на населението от сръбското село 
Ново корито и българското Салаш. Г1о този начин, след почти 
четири десетилетия, беше възобновена някогашната традиционна 
среща на населението от двете страни на българо-югославската 
граница.

Генералният секретар на ООН Кофи Анан Пешич изпрати и председателят на Европейската 
изпрати поздравителна телеграма до съюзния пр- комисия Романо Проди. 
емиер Драгиша Пешич, в която му честити пое
мането на тази функция и пожелава успешно Пешич по случай избирането му на тази функция 
сътрудничество между световната организация и изпратиха и германският канцлер Герхард Шр- 
Югославия. ьодср, руският премиер Михаил Касянов, предсе-

Желая Ви успех в изпълняването на важната дателят на китайския Държавен съвет Джу 
и отговорна функция и се радвам на бъдещото Жонгйи, председателят на гръцкото правителст- 
по-блнзко сътрудничество с Вас и с членовете на во Костас Симитис, белоруският премиер Вла- 
Вашето правителство по въпроси от общ интерес димир Йермошин, председателят на българското 
за СР Югославия и ООН”, се казва в поздравител- правителство Симеон Сакскобурготски, лре- 

• мата телеграма на Анан. миерът на Македония Люпчо Георгиевски и на
Честитка, в която се изразява и надежда за Албания Илир Мета, се казва в съобщение на 

по-нататъшно развитие на близки връзки между Кабинета на Съюзния премиер.
Югославия и Европейския съюз, до премиера

Честитки до съюзния премиер Драгиша

По почин на автора на информацията кметът на 
Белоградчик Емил Цанков се нае да съдейства за 
откриването на изложба на самодейните живописци от 
Димитровград в Белоградчик. Експозицията ще се 
организира след изложбта в Княжевац, която е 
насрочена за 12 септември тази година. Г-н Цанков 
обеща Белоградчик да дари известно количество 
български книги на димитровградската библиотека.

!
!

Официалните лица от побратимените общини 
Княжевац и Белоградчик разговаряха и по 
възможностите за разширяване на взаимноизгодното 
сътрудничество. За целта е договорено да се раздвижи 
инициатива за откриване на гранично-пропусквателен 
пункт в Къдибогаз, с което чувствително ще се облекчи 
и ускори обменът на хора и капитали, което да спомогне 
за подобреяване на условията за живот и работа на 
гражданите от двете страни на границата.

ПРЕХОДЪТ "ВРЪШКА ЧУКА" Е ЗАТВОРЕН ЗА ТОВАРНИ КОЛИ

НЯМА УСЛОВИЯ ЗА МИТНИЧЕСКИ
КОНТРОЛ

По решение на Съюзното управление на мит- останат без работа, 
ницата за товарен и автобусен транспорт е за
творен гранично-пропусквателният пункт ”Връ- Кертес. Не ми е ясно кой работи против този 
шка чука” на югославско-българската граница, регион, заяви собственикът на ”Дилершпед” от 
Причината за това, според съобщението на ин- Зайчар Иван Ранчич. 
формацпонната служба на митницата е, че няма 
технически условия за обстоен митнически кон- Зайчар Горан Петрунович заяви, че опити на

общинските власти да контактират с директора 
Това решение предизвика протести сред ра- на съюзното управление на митницата останали 

ботниците и собствениците на шестте спедитор- безрезултатни и отказа да коментира решението 
ски предприятия в Зайчар, понеже смятат, че ще за затваряне на прехода. 4

. - Такова нещо не се е случвало и по времето на Срещата в Къдибогаз беше открита от кмета на Белоградчик 
Емил Цанков и председателя на Общиския съвет в Княжевац 
Йован Исаков. На откриването бяха и началникът на Зайча реки 
окръг Владан Еремич и българският консул в Белград Але
ксандър Бакалов.

На тържественото откриване се произнесоха и видинският 
митрополит Деметиан и тимошкият епископ Юстин.

За съжаление проливният дъжд не позволи да бъде изпълнена 
заплануваната културно-литературна програма.

Председателят на Общинската скупщина в

трол.

Иван Царибродски

поради което 9 и 11 август бяха провъзгласявани за делегация на СПС при своя шеф в Хага. А може би и 
траурни дни в тази страна. Въпреки това преговорите от оповестеното второ идване на Мира Маркович при 
в охридската резиденция "Биляна” приключиха с до- съпруга си. 
говор за мирно решаване на македонската криза. В 
понеделник в Скопие договорът беше подписан от 
лидерите на македонските и албански партии в 
южната ни съседка, а президентът Трайковски внесе 
официално предложение в Парламента за промяна на 
македонската конституция и обнародва амнистия за 
всички борци на ОНА които не са извършили военни 
престъпления и се съгласят да предадат оръжието си.

МЕСЕЦЪТ
На 24 юли СР Югославия получи ново, пето 

правителство. След Милан Панич, Радое Контич, 
Момир Булатович и Зоран Жижич, съюзен премиер 
стана Драгиша Пешич, министър на финансите в 
правителството на Жижич. До избирането на това 
правителство се стигна след подновяване и корекция 
на коалиционния договор между ДОС и СНП на 
Черна гора, г. е. коалицията ”3а Югославия”, според 
който броят на съюзните министри беше намален на 
десет.

Най-важната задача на новото съюзно правител
ство е да се запази съвместната държава на Сърбия и 
Черна Гора и да продължи интеграцията на страната 
в международната общност, преди всичко в между
народните финансови организации и асоциации:

В Хага отидоха и трима висши офицери на войската 
на Босна и Херцеговина, обвинени за военни 
престъпления срещу босненските хървати.

От шести август ядем нов "народен” хлаб, който 
освен новата цена - 13 динара, се прави от нов тип 
брашно и има ново тегло - 700 грама. Отговорните 

че ще контролират строго не самоНАТО готви 3-5 хиляди свои войници, които трябва обещаха, 
да обезоръжат албанските екстремисти в Македония, количеството "народен” хляб, което задължително 
С операцията "Съществена жетва се съгласи и маке- трябва да се изнесе на пазара, но и рецептката, според

коятоа той трябв да се меси.донското правителство.

Че албанският екстремизъм не се предава лесно 
говорят новите жертви сред силите на реда в Южна 
Сърбия. Отговорност за убийството на двамата поли- електрическа енергия и отписване на 75% от лихвите 
цаи в някогашната буферна зона тоя път пое нова 
естремистка организация - т. нар. ”АНА”, която оп
овести въоръжена борба за обединяването на всички минават 20 000 динара, 
области, в които живеят албанци.
***

След като измина срокът за договор с елек: 
троразпределителното за изплащане на дълговете за

На трети август в Белград беше убит Момир 
Гаврилович, бивш висш служител в държавната 
сигурност. Скандал разтърси страната няколко дни 
след това, когато медиите писаха, че в деня на 
убийството си Гаврилович разговорил със сътрудници 

югославския президент. В специално изявление 
президентът Воислав Кощуница потвърди, че 
Гаврилович наистина е бил в неговия кабинет и го
ворил за връзките на организираната престъпност с 
властите.

клещите отново поведоха хорото. Първи на удар се
оказаха неподписалите договор, чиито дългове над-

Декласифицирани американски военни документи 
Правителството на Сърбия уточни програма за ре- потвърждават, че през 1958 година американските 

структуриране на заводите Застава в Крагуевац,оп- въоръжени сили са загубили в морето две ядрени 
овестявайки я като модел, който ще се прилага и в бомби.Първият инцидент станал когато един повре- 
другите промишлни гиганти, оказали се в незавидно ден бомбардировач изхвърлил ядрена бомба в морето 
положение. Броени дни след приемането на про- на около десет километра от източния бряг на САЩ. 
грамата започнаха протестите на работниците, 
провъзгласени за технологически излишък, които недалеч от острова Тайби на брега в щата Джорджия 
търсят ревизия на договора.

- Няма никакви ревизии! - поръчват от Правител- бардировдч се блъснал във въздуха с друг самолет.
Пилотът на бомбардировача получил заповед да 

отвръщат протес- изхвърли бомбата преди да се опита да кацне.

на

Министърът на полицията в Правителството на
всес- Бомба от Типа "Марк 15” била хвърлена в моретоСърбия Душан Михайлович оповести бързо и 

транно разследване на случая, при което каза, че 
полицията няма да се занимава с новинарите, които са 
писали за скандала. Въпреки това "информационен”

на 5 февруари 1958 година когато един самолет-бом-

ството.
- Не даваме фабриката! 

тиращите.

в полицията са имали главният редактор наразговор
в. ”Блиц” Веселин Симонович и редакторът и журнал
ист в същия вестник Душко Михайлович.

И двете дружества на журналистите у нас най-остро 
осъдиха разпитването на новинарите в полицията 
като "очевиден на/гиск върху журналистите и опит да 
се заплашат медиите”.

Германският производител на лекарства "Байер” 
И това се случи: след десет години ръководството изтегли от пазара лекарството "байкол” заради това, 
СПС отказа послушност на своя шеф, който от че в комбинация с други лекарства може да предиз- 

в Шевенинген поиска смяна на "петата вика смрът на пациента. Това лекарство не е про- 
партията. Докога обаче прословутият Бане давано на нашия пазар, но американският адвокат 

южната ни съседка Маке- Ивкович ще остане в ръководството и изобщо в пар- Дейвид Дуфуз оповести, че ще даде концерна "Байер” 
тията ще стане известно след визитата и на втората на съд.

на
затвора
колона в

В срок от само три дни 
донпя от ръката на терористите загинаха 17

В
войника,
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ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНАТА 

ОБСТАНОВКА Е ДОБРА
ОТ СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА НА

ЦИОНАЛНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ

БЮРО ЗА 

ОПЛАКВАНИЯ В 

БУЯНОВАЦ
/

(От 1 стр.) гражданското си право. Ние сега се борим за 
критик на отчета по повод ТОва, а някой ни слага в устата национализъм, 

случилото се бе Михаил Иванов, който в диску- Който това прави, той е против сигурността на 
сията си изтъкна, че на територията на общината гражданите”, изтъкна Иванов,, предлагайки 
няма място за национализъм и всички, които пре- същевременно от съответните съдебни органи да 
мълчават такива прояви всъщност ги поддържат, се търси отчет защо нито едно от 18 
В такива нациналистични прояви той посочи гра- съществуващи углавни дела срещу началника на 
фита край село Власи Бугарн у Бугарску”, хвър- полицията не са активирани. Въпреки жесток- 
лената бомба в един двор в Димитровград, от остта си в дискусията, Иванов изъкна, че поради 
която, за щастие, никой не пострада, както и 
побоя в кафенето. ”3а всичко се мълчи благо
дарение само на един човек, а това е Тошко- 
Марков, началник на полицията в Димитров
град”, изтъкна Иванов и добави, че ”срещу него 
до 5 октомври има събрани 2513 подписа за 
сменяване”. Освен срещу Марков, Иванов от-

На й-ожесточен
Жителите на Буяновац, Прешево и Медведжа ще могат да се 

оплакват всеки работен ден
Съюзното министерство на националните и етнически 

общности откри бюро в Буяновац, в което гражданите от 
всички националности могат да се оплакват доколкото смятат.
че са нарушени правата им или по какъвто и да било начин се 
чувстват дискрим и н и рани.

В бюрото работят служители от всички националности, 
които ще разговарят с оплакващите се и ще контактират 
съответните организации и медиите с цел да се усъвършенству- 
ват междуетническите отношения в Южна Сърбия.

Една от целите на министерството е установяване на диалог 
между представителите на местните национални общности - 
албанци, сърби и ромн, което трябва да доведе до ' дългосрочно 
решение на проблема” и за установяване на трайна стабилност 
и създаване на модерно и развито мултикултурно общество.

Бюрото за оплакване се намира в сградата на Общинската 
скупщина в Буяновац, а жителите на Медведжа, Прешево и 
Буяновац ще могат да подават оплакванията си всеки работен 
ден от 8 до 15 часа, се посочва в съобщението на това съюзно

отделни случаи обстановкана не може да се
характеризира като незадоволяваща.

със
ОСТРА ОСЪДА НА 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ 
ПРОЯВИ

Радио-телевизия е едно от заключенията на Общинския съвет поправи остра критика и срещу 
"Цариброд”, чиито журналисти ”не са имали повод последните събития. За щастие става дума

за отделни случаи, но независимо от това ОС ще 
се противопостави на подобни провокации. 
Заключено е също от съответните военни органи 

об- в Пиротския гарнизон, от полицията и съдебните 
органи да се търси подробна информация за

храброст да съобщават за събитията и по този 
начин са защитавали един човек, който е най- 
голям виновник за сигурностиата обстановка в 
града”. В разискванията си по повод 
становката в града Иванов прочете и писмо, 
което, както каза, е написано от един полицай и 
отправено до общината, в което също се об- приети срещу виновниците. Отделно от военните 

Тошко Марков. Ако ДОС органи да се търси информация за военните 
учения, които се провеждат на територията на 
общината и дали и кога е прието решение тери-

ДА СПРЕ "ПИРОТИЗАЦИЯТА" НА торията на общината да бъде превърната във
военна площадка.

По отношение на полицията е прието заклю
чение, в което се казва, че ОС изакзва недовол
ство от отсъствието на промени в полицията и 
службата на държавната сигурност в общината.

От съответните съдебни органи Общинският 
съвет ще търси отчет за това дали съществуват 
углавни дела срещу отделни лица в полицията и 
ако ги има защо не са активирани.

Общо заключение по отношение на обстанов
ката в общината е, че тя е добра, въпреки ед
инични случаи на националистически прояви.

случилото се, както и това какви мерки са пред-министерство

винява началникътСИЛАТА И РЕПРЕСИИТЕ 

НЕ РЕШАВАТ 

ПРОБЛЕМИТЕ

настоява

ДИМИТРОВГРАД
и на граничния преход да намерят работа повече 
димитровградчани, някои това тълкуват като 
проява на български национализъм, което аб
солютно не е точно”, категоричен бе Иванов. В 
подкрепа на твърдението си той посочи примера 
с Ветеринарната амбулатория, която настоява да 
прерастне във Ветеринарна станция. По този 
начин приходите от границата биха оставали на 
общината, а не както до сега само една малка 
част. ”И това някои окачествяват като национ
ализъм. Това не е вярно, поради факта, че цари- 
бродчани най-после се осмелиха

(От 1 стр.) ласкави оценки от Съвета на 
Според Законопроекта ро- Европа и от другите релеван- 

мите у нас ще получат статута тни международни организации 
национално малцинство, с което и.асоциации. Аз съм уверен, че 
Югославия ще бъде осмата нашата страна ще стане пълно- 
държава в Европа, която на тази правна членка на Съвета на Ев- 
етническа общност признава ропа до края на януари следва- 
статута на малцинство, което щата година, което значи, че 
ще спомогне за подобряването преди това Законът за малцин- 
на положението на ромите във ствата трябва да бъде гласуван, 
всички сфери на обществения

А.Т.
да търсят

В. Богоев
живот у нас.
О - Трябва да се знае, че Сан- 

джак вече не е кризисен 
регион и той изобщо вече 
не съществува като спорен 
въпрос у нас, каза съюзният 
министър на малцинствата 
и етническите общности. 
Народът в Санджак прояви 
по-голяма политическа зр
ялост и мъдрост отколкото 
се очакваше, дори много 
повече отколкото това про- 

някои наши поли-

ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
О Общинският съвет прие и всички 

решения, които Изпълнителният съ
вет бе приел след като скупщината 

функционира. Еди-престана да 
нодушно е прието решение да бъдат 
финансирани 13 проекта от областта 
на пътната инфраструктура, водо
провода и канализацията, подмяна 
на азбестовите тръби, проекти за 
каменоломи, за защита на околната 
среда, както и цялостно изграждане 
на информационната система в 
състава на Радио-телевизия "Цари-

връзка с кандидатката за секретар и трето, 
досегашният секретар 
скупщина, който е от квотата на ДСБЮ, 
може и занапред да работи на тази функция. 
С осем гласа ”за”, два "против” и два въз
държали се. Общинският съвет все пак наз
начи Биляна Любенова за секретар.

В продължение на заседанието членове
те на Общинския съвет разискваха по иска 
на кожарата за помощ от 35 хиляди динара, 
с които да се плати данъка за набавка на

Поради съчетание на разни обстоятел
ства, едно от които и отсъствието на предсе- 

Симеон Васов, който беше в Крал- 
Дания, първото заседание на Времен

ния общински съвет се проведе на 28 юли. 
На заседанието бе приет правилник за 

Съвета, назначен секретар на 
от значение за

на Общинската

дателя
ство

явиха
тици. В СРЮ никога повече 
няма със сила и репресии 
да се решават проблемите, 
защото за съвместен живот 
в мултиетническата ни об
щност преди 
необходимо взаимно раз
бирателство и разбира се, 
комуникация между хора
та, подчерта Расим Ляич.

работа
същия и приети решения 
работата на някои общински фирми.

По отношение на протокола най-много, 
почти единствено, забележки имаха пред
ставителите на ДСБЮ, които се отнасяха до 

на Съвета,

на брод".
3 Прието е и предложението на дирек

тора на Центъра за култура с ре- 
баланса на бюджета да бъде финан- 

набавка на линк, с който

всичко ни е

сирана и
мазут. Тъй като всичко останало за разд- сигналът на РТВ. "Цариброд" с още
вижване на производството е разрешено, бе четри сателитни програми да стигне
прието решение да се дадат въпросните 35 до Пирот и София, 
хиляди динара, още повече, че и досега на 
някои фирми са давани пари на заем, като на 
ГИД например. По начало е приет и искът 

Ветеринарната амбулатория в Димит- 
в самостоятелна

конкретизация компетенциите 
регламентирани с протокола. Една от съ
ществените забележки, приета единодушно 
от членовете на съвета, бе протоколът да се 
печата и изтъква на осведоми телното табло 
и на сръбски и на български език. След 
предложените забележки, чието обсъждане 
отне доста време, правилникът за работа бе

- Фактът, че в министер
ството, което аз оглавявам има 
функционери роми красноре- 

че не става дума
ните информационни средства да нямат 
достъп до подобни информации от 
служби. Радев също предложи, а членовете 
на Съвета приеха, да се набави един магни- 
тофон, с който да се снима всичко, за което 
се разисква на заседанията 
самите заседания пряко да се предават по

тезичиво показва, 
за голословие, а за искрен ст- на

ровград да прерастне 
Ветеринарна станция, разбира се като пред
варително се подготви необходимия елабо- 
рат за оправданост и възможност за само
стоятелно съществуване.

Прието е предложението на директора 
на Центъра за култура Алекса Радев, от 
името на Общинския съвет да се отправи

на вси-ремеж към равноправие 
чки наши граждани, подчерта 
министър Лаич. Преди да вне
сем този законопроект 
ния парламент ние ще проведем 
обстойни разисквания и

парламентарни партии, с 
обсъдим

на Съвета, априет единодушно.
Доста време и втора пауза за консул- 

тапии отне и втората точка от дневния ред, 
до избора на секретар на

в Съюз-
локалната радио телевизия.

Не е приет искът на ”Нишекспрес да 
автобус-

във отнасяща се 
Съвета. Предложението на председателя на 
Общинския съвет д-р Симеон Басов за сек
ретар да бъде назначена Биляна Любенова, 
предизвика съпротива от страна на ДСБЮ 
поради три причини. Според Небойша 
Иванов това са: първо, в рамките на ДОС не 

съответни консултации по

регистрира като самостоятелни 
ните линии от града до границата.

Договорено е заседанията на Съвета да 
се провеждат по-често, най-малко един път 

и материалите да се

всички
които сериозно ще

негова алинея, защото без 
той няма да

иск до граничната полиция, полицията в 
и митницата за навременно осве- 

за всички събития в споменатите
всека града 

домяване
служби, за да не се случва за. тях да осве
домяват други, но не и локалните информа
ционни средства. Търси се всъщност да се 
престане с досегашната практика локал-

тяхна подкрепа 
мине. месечно, както 

доставят пет дни преди заседанието.Гласуването на този закон Ще 
бъде още една крачка напред 
към пълната интеграция на СР 
Югославия 
общност, защото той получи

са проведени 
този въпрос; 
Съвета е

второ,' председателят 
в непосредствена роднинска

на А.Т.
в Европейската
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДСБЮ В 

БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

ПРЕКЪСНАТА 

ТРИБУНАТА НА 

ОТПОР

ОТКРИТА 

КАНЦЕЛАРИЯ НА 

ЦЕНТЪРА ЗА МИР, 
СИГУРНОСТИ 

ТОЛЕРАНТНОСТ

ЙОВИЦА КОСТОВ Е НОВ 

ВРЕМЕНЕН 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Членовете ни Общинския съвет ни ДСБЮ в Босилеград ви свой 

нов председател избраха Йовица Костов, лесовъден инжинер в 
”Бор”. Преди това, на 
организация, за нови членове на Общинския съвет бяха назначени 
Лидия Жижова и Аиани Ненов. Всичките трима тези постове ще 
изпълняват шест месеца, когато се очаква да бъде избран нов 
състав на съвета.

Изборът на нов временен председател на Общинския съвет 
след като досегашният временен председател Иван Глигоров 

подаде оставка, а на новите два члена след като Глигоров и Арсо 
Тодоров подадоха оставки на членството в съвета. Тодоров, който 
сега се самоотлъчи от членство в ДСБЮ, преди месец и половина 
подаде оставка и на поста председател на Главния съвет на пар
тията, но нов все още не е избран.

Очаква се седемчленният Общински съвет в състав Йовица 
Костов, Велин Стоичков, Радко Стоянчов, Иван Николов, 
Димитър А. Димитров, Лидия Жижова и Анани Ненов да даде 
принос в консолидирането не само на партийната организация в 
Босилеградска община, но и на целия ДСБЮ. Партията, какго 
беше подчертано на събранието на общинската организация, 
почти една година е обременена с вътрешни проблеми.

Под заглавие ” Отпор на крнминала” па 12 август в Димитровград 
бе организирана трибуна, на която присъстваха представители на 
полицията, съда, митницата и локалната власт. Главен гост и участ
ник в трибуната бе активистът на ОТПОР от Крушевац Сърджан 
Мнлнвоевнч.

Трибуната започна в нажежена атмосфера, понеже димитров
градския ОТПОР, организатор на трибуната, не признава Сергей 
Лазаров за активист на движението , още пО-малко за повереник, 
тъй като гази функция има Драган Йовичич.

И до като в първата част говореха отделни участници в трибу
ната - Новко Йотов, съдия, Аца Крумски, инспектор по криминал 
в димитровградската полиция, Сърджан С. Митпч, адвокат от Пи
рот, Иван Стоименов от митницата, споменатият Мпливоевич от 
Крушевац и председателят на Общинския съвет в Димитровград 
Симеон Васов, атмосферата горе-долу беше поносима. Във вто
рата част, когато присъстващите трябваше да задават въпроси, 
температурата в малката зала на Центъра за култура започна да 
расте. Повечето от тези, които поискаха да питат нещо участ
ниците не задаваха въпроси, а държаха речи, в които главно жесто
ко нападаха сегашната локална власт в Димитровград, особено 
председателя на Временния общински съвет. Нападките често 
преминаваха в клевети с отсъствие на доза за .добро поведение, 
дори и възпитание.

Атмосферата се нажежи, когато думата получи 
Иванов, член на Общинския съвет (преди това председател на 
Изпълнителния съвет), който жестоко разкритикува бавното 
провеждане на много обещания от страна на Правителството, по
ради които и кримпналът в страната достига такива размери. 
Между забавените промени той особено изтъкна полицията в 
Димитровград и положението в ГИД. Последното предизвика 
гласни протести на някои присъстващи заети в ГИД. Понеже 
Иванов продължи да говори без да задава конкретен въпрос, 
Мпливоевич се опита да го накара да направи това, като го зап
лаши, че ще го прекъсне , дори и "изгони” от залата. ”Кой си ти от 
Крушевац мен от Димитровград да ме изгониш от залата...?”, бяха 
думите на Иванов, след конто Мпливоевич обяви, че трибуната е 
прекъсната.
• След 5 октомри на някои хора бе позволено да направят 

политически "стриптиз", да свалят червените си фланелки 
, замазани с нашата кръв и пот и да облекат фланелки на 
дотогавашните опозиционни партии. Някои дори взеха и 
фланелки на ОТПОР, но и за тях подготвихме фланелки на 
черти и ги пратихме в Хага. Ако те смятат, че и занапред 
ще могат да крадат, лъжат се, няма да им позволим", 
итъкна Сърджан Мпливоевич на трибуната, а след пре
късването, коментирайки случилото се, той каза: "Ви
дяхме две кипящи политически течения. Едното идва от 
ДОС, а другото загуби на изборите. Страстите са кипящи и 
криминалът и корупцията са на заден план. Очевидно е, че 
димИтровградчани още трябва да се учат на демокрация".

• Коментирайки провала на трибуната като опит за раздор в 
димитровградския ОТПОР, председателят на Общинския 
съвет д-р Симеон Васов между другото каза и следното: 
"Съвсем са оправдани моите съмнения, че известни лица 
със специфичен характер и структура на личността се 
използват в нечестни цели, за да разделят народа. Един
ствен начин да осъществят тази цел е да разделят ДОС и 
ОТПОР. Или с други думи, винаги има хора, които се 
опитват да направят бент там, където е невъзможно. Те и 
сега се опитват да спрат демократичните промени в 
Сърбия и в Димитровград, но аз съм убеден, че това е само 
още един жалък опит, който народът няма да позволи."

състоялото се събрание на общинската

АБЦ - Център за 
мир, сигурност и 
толеранция от Враня 
през миналата 
седмица откри 
филиал в
Босилеград. Това тук 
е първата такава 
неправителствена 
организация, чиято 
основна задача е да 
защитава човешките 
права и свободи.

Сузана Попович, 
председател на 
Управителния съвет 
на Центъра, по повод 
откриването на 
филиала каза, че тази 
неправителствена 
организация вече 
действа във Враня и 
Буяновац, а се очаква 
до края на годината 
да открие филиали 
още в Прешево и 
Сурдулица.
"Оказваме безплатна 
юридическа помощ и 
хората, на които са 
засегнати правата и 
свободите, върху 
които се прилага 
политически, 
полицейски или 
какъвто и да е друг 
тормоз, могат да 
поискат защита", каза 
Попович като 
оповести,че за целта 
в Босилеград ще 
бъде ангажиран 
юрист.

стана

В.Б.

ОПАСНА ПРОЯВАМихаил

Този "графит” е заснет на кръстопътя за село Власи и 
Погановски манастир на 12 август т.г. (Петровден). Написан 

които постоянно минават по този път, около 7е, според тези,
юли т.г. Вече на 14 юли, когато отново минахме по същия 
път, буквите бяха премазани с бяла боя и по нищо не личеше, 
че тук нещо е било написано.

. - ■ - -.
Кой е написал този ”графит” все още не е известно. Дори и 

полицията узна за него когато показахме снимката. Може би 
името на "художника” в момента не е от значение. От огромно 
значение обаче е, че става дума за нещо, което в тези краища 
досега беше непознато, странно на манталитета на тукашните 
хора, познати по своята добросърдечност и гостолюбие.Може 
би и не трябва да му се придава особено значение, но през 
последно време някои бивши, конто участват в емисии на 
телевизите в съседните градове, виждат в Димитровград на 
всяка крачка национализъм (а "преди това го нямало и сре
дата била стабилна”), че се пускат провокации като тази, че 
Погановският пленер бил прекъснат; че в едно кафене неот
давна се случил побой, който предизвикали военни от гарни
зона в Пирот на национална основа, че ....

Кой и защо и с коя цел прави това е въпрос, на който 
жителите на Димитровград очакват бърз отговор.

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

НОВИ
ПОЛИТИЧЕСКИ

ПАРТИИ
В малолюдната Босилеград

ска община съществуват десет
ина партийни отбори и доколк- 
ото се съди по броя им, мно
гопартийната система е намер
ила плодородна почва в ик
ономически изостаналата об
щина.

След общинските отбори на 
СПС, ДСБЮ, ДС, СПО, ЮЛ, 
СРС, ГСС, НС, ДСС и инициа
тивния съвет на НД, неотдавна 
бе създаден инициативен съвет 
за формиране на общински 
съвет на Демократична алтер
натива, а преди няколко дни и 
инициативен съвет за форми
ране на общинска организация 
на Демохристиянската партия 
на Сърбия.

За председател на инициа
тивния съвет за общински 
съвет на партията на Небойша 
Чович е избрана Нада Стой
нева, журналист, а на инициа
тивния съвет за партията на 
Владан Батич Емил Стоянов, 
фармацевт.

А.Т.

Още от началото на трибуната за очакване бе, че нещо ще се 
случи, имайки предвид, че болшинство от присъстващите са участ- 

една седмица в Димитровград бе ДСБЮ ЗА ДИАБЕТИЦИТЕ

НЕБХОДИМОСТТА ОТ 
ИНСУЛИН НАПЪЛНО 

ЗАДОВОЛЕНА

ници в протестите, когато за 
свален ДОС. На трибуната се противопоставиха две мнения на 
ОТПОР: едно, което в Димитровград е огромно болшинство и 
което подкрепя ДОС и другото на отделни лица, противници на 
хората в Общинския съвет и привърженици на бившия режим.

ЙеленаКато участници в трибуната бяха оповестени и 
Урошевич от Белград, активист на ОТПОР, Тихомир Джрджевич, 
окръжен прокурор от Пирот, както и инпекторът за наркотици от 
Пирот Зоран Филипович. Поради необясними причини те не дои-

Общинската организация на ДСБЮ в Цариброд със съдействи
ето на новия министър на здравеопазването на България Божидар 
Финков осигури още 455 флакона инсулин за 47-те болни от диа
бет в Димитровград. Това количество, което на 14 август бе пре
дадено на Здравния дом в Димитровград, е достатъчно за 
следващите четири месеца и е на стойност 13 650 ДМ.

Да напомним, че тази година ОО на ДСБЮ и КИЦ "Цариброд” 
са осигурили общо 1085 флакона инсулин, чиято стойност надми
нава 32,5 хиляди ДМ. Полагат се усилия през септември да бъдат 
обезпечени като дарение и определени количества ампулирани 
лекарства.

доха.
На трибуната, според Мпливоевич, съвсем самоинициативно , 

Томислав Панайотович, депутат в парламента на Съ-присъства и 
рбия от Пирот.

Накрая се налага още един въпрос, а това е за кой криминал 
трябваше да стане дума? За този, който цареше през последните 

и повече години, за който се опита да говори Михаил 
или за този, който евентуално са 

на власт?

десетина 
Иванов и бе прекъснат

ДОС за десетината месеца, колкото санаправили от
А.Т.А.Т. В.Б.
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СТАЧКА СВАЛИ ДИРЕКТОРА ИВАН МАРКОВ СЕ 

ВЪРНА НА
ДИРЕКТОРСКИЯ ПОСТ

Работниците настояват Управителният съвет да 
сегашната тежка финансова обстан поиска отговорност от всички, които са виновни за

овка в предприятието
След тридневно стачкуване 

главно поради неполучени три заплати 
жнената обстановка в предприятието, 

директор Милан Мицов подаде 
Управителният съвет назначи за

работниците, 
и усло- 

досегаш- 
оставка, а 

изпълняващ 
досе-

на да се подобри 
положение...

Работниците сега подчертават, че с оставката 
на Мицов проблемите не са решени. Преду- 
преждават, че ще поискат отговорност от всички, 
които са виновни за обстановката. И но време на 
протестите заявиха, че не са съгласни с някои 
капиталовложения, които започнал Мицов, а 
като пример за несполучливо капиталовложение 
подчертаха започнатото изграждане на бензи
ностанция в кръга на фирмата. Изразиха несъг
ласието си и с компенсациите, които правил с 
делови партньори, когато за продадената продук
ция вместо пари взимал кола. По такъв начин 
набавени две леки коли, но тъй като официално 
все още не станали собственост на предприятието 
- взети само с пълномощие за управляване - сега 
едната не могат да регистрират.

Как и кога ще се консолидира ”Бор” в момента 
не е известно. Не е известно и дали това ще стане 
само с производството на дървен амбалаж, пар
кет и на други непечеливши полупроизведения 
или пък изход ще се търси в нови производствени 
програми. В условията, когато според плановит 
ците горите в общината са една от основните й 
развойни перспективи, трудно е да се разбере за
що и досега в предприятието се ползваше евтина, 
работна ръка и не се произвеждаха финални изде
лия.

тежкото им материално

Най-голямото димитровградско предприятие през последните 
няколко месеца разтърсват постоянни промени на ръководния тим 
и директора, а настоянията да се раздвижи производството остават 
само желания. В края на миналия месец след доста бурни заседания 
на Управителния отбор, а също и на скупщината на фирмата, на 
ръководния пост се завърна предишният директор на фирмата 
Иван Марков.

Общо известно е, че в момента ГИД има дълг от около един 
милион ДМ към доставчици, банки и други, както и 18 неизплатени 
заплати на собствените си работници. Въпреки всичко, по думите 
на новия (ст^р) директор на ГИД Иван Марков, единдствено го
товността на някои делови партньори да помогнат и на заетите да 
започнат да работят могат да бъдат някаква надежда да се направи 
опит за раздвижване на производството. Затруднение повече е и 
фактът, че обезпечените милион и шестстотин хиляди динара от 
Министерството по приватизация, предназначени като помощ за 
преминаване на новия начин на изчисляне на заплатите, са взети от 
деловата банка и преведени на един от доставчиците, към който 
ГИД дължи определена сума.

По повод избора на бившия за нов директор на ГИД с открито 
писмо се огласи и смененият изпълняващ длъжността директор 
Жика Глигоров. "Избирането на Иван Марков на директорския 
пост е незаконно поради факта, че на последното общо събрание 
от 943 заети са присъствали само около 200. Дали става дума за 
лични интереси, амбиции или нещо друго, не зная, но съм убеден, 
че положението се комплицира допълнително... Учуден съм и от 
факта, че все още никой от официалните власти и органи нито 
дума не каза по повод събитията в ГИД”, казва, между другото 
Глигоров в писмото си до обществеността.

Накъде ще тръгнат събитията в ГИД и ще бъде ли раздвижено 
производството в най-голямата димитровградска фирма предстои 
да се види.

пият

длъжността директор Фила Симеонова, 
гашен шеф на производството

След смяната, която стана преди десетина дни, 
работниците полагат усилия да компенсират 
загубата по време но стачката, но обстановката е 
все още затруднена. Исковете на работниците и 
на стачния им комитет, сред които и да им се дадат 
заплати за май, юни и юли, все още не са из
пълнени, но се полагат усилия да се реализират 
уговорките с деловите им партньори.

"Финансовата обстановка в предприятието е 
изключително тежка. На шестмесечието отчето
хме загуба от около 1 200 000 динара, но и след 
това финансовата обстановка се влошаваше, така
че няма пари за незаплатените заработки. Пола
гаме обаче усилия да получим 
май”, казва Симеонова.

Защо работниците стачкуваха?
И преди да започнат стачката, работниците не 

бяха доволни от състоянието 
На протестните събрания обвиняваха досегаш
ния директор, че не се е допитвал с тях, че склю
чвал сделки без решения на Управителния съвет, 
че често бил на служебен път, че не водел сметка

поне заплатите за

в предприятието.

УСЛОЖНЯВА СЕ ОБСТАНОВКАТА В "АВТОТРАНСПОРТ"

КОРМИЛОТО ИЗПАДНА В СЕРИОЗНА
КРИЗА

А.Т.

СПОРЕД "СЪРБИЯ БИЗНЕС РЕЙТИНГ"
Посочва се какво трявба да се предприеме, но все още не е изготвена конкретна програма за излизане 
от кризата и за консолидиране на предприятието. И съвместното събрание на двете синдикални 
организации показа, че повече внимание се посвещава на миналото, отколкото на бъдещето

йона динара. Това е без лихва, а 
доколкото всички съдят пред
приятието, тогава ще трябват 
дори 12 милиона. Тези средства 
преприятието не може да под
сигури и това ще му бъде кра 
ят”, казва директорът Стефан 
Рангелов, който на тоя пост е от 
преди 3 месеца.

И на проведеното през мина
лата седмица съвместно събра
ние на двете синдикални органи
зации в предприятието - Съюза 
на синдикатите и Независимите 
синдикати - на което трябваше 
да се потърсят пътища за изли
зане от задънената улица, стана 
ясно, че "Автотранспорт” няма 
сили сам да потуши кризата. 
Стана обаче ясно, че няма сът
рудничество ни между Рангелов 
и Общинския съвет. Дирек
торът, който бил член на СРС, 
се оплаква, че повече от члено
вете на тоя съвет не искат да му 
помощуват поради политически 
причини и че настоявали на тоя 
пост да дойде човек от ДОС. 
Миле Миленов, председател на 
ОС, обаче подчерта, че било 
обратно, че директорът не пред
приемал мерки за превъзмог
ване на сегашната обстановка и 
чакал проблемите да реши ня- 

не- кой друг, което не било въз
можно.

Общинският съвет, заяви 
Миленов, полага усилия да се 
облекчи положението в пред
приятието. За целта се водят ра
зговори в управлението на Пчи- 
нски окръг, а помощ ( 2 авто
буса) е поискал и от правител- 

май 1998 година ството на Сърбия, 
около 4 мил-

”БАЛКАН” НАПЕТО 
МЯСТО В ОТРАСЪЛАНай-старото босилеградско правено пред сериозна конкуре- 

"Авготранспо- нция на "Единство” от Враня.предприятие
рт”, което миналата година оз- Това предприятие откри рейсо

ва линия Враня-Босилеград и 
Владичин хан - Босилеград и се-

След предаване на окончателните равносметки за деловата година, 
организацията "Сърбия бизнес рейтинг” от Белград всека година^драви 
листа на най-успешни предприятия по отрасли, по големина и изобщо 
в стопанството на Сърбия.

След предаване на окончателните равносметки за 2000 г. от 62 695 
предприятия в Сърбия и след прилагане на определени елиминаторни 
критерии, стигнало се е до така наречения "аналитичен релевантен 
екземпляр”, в който са се намерили 36 583 предприятия. С по
нататъшна обработка и анализ на редица показатели, стигнало се до 8 
720 фирми, които са активни. Въпреки всичко само около 2,5% 

ми имат привилегията да се намерят между 1500

наменува половин век съще
ствуване, преживява тежки дни.
Обстановката е толкова затруд- га двете фирми водят сериозна 
нена, че се слага под въпрос как борба за пътници. Коя ще над

вие не е известно. Видимо е оба-и дали 117-те работника със се
гашната организираност ще ус
пеят-да издигнат фирмата на 
крака.

че, че в автобусите и на едната, и 
на другата се возят по десетина 
пътници! и от тези фир 

•’най фирми. ”
Тази привилегия, както и миналата година е осъществило и гос- 

тилничарско-туристическото предприятие "Балкан” от Димитровград. 
Съгласно критериите на "Сърбия бизнес рейтинг” , в своя отрасъл 
"Балкан” се класира на високо 5 място. По големина се нарежда на 128 
място, а в стопанството на Сърбия от споменатите 62.695 фирми се 
намира на 453 място.

Несъмнено това е още един успех на димнтровградеаката гос- 
тилничарско-туристическа фирма, въпреки изключително трудните 
условия на стопанисване.

ПАДНА ЦЕНАТА НА БЕНЗИНА
Тъй като "Автотранспорт" нямаше сили да зарежда 

бензиностанцията си, Управителният му съвет я даде 
под наем на шест месеца - сградата и три от 
съществуващите пет цистерни - на частното 
босилеградско предприятие "Ибер". Благодарение 
тоя договор, от десетина дни насам хората в 
Босилеград купуват бензин и нафта на по-ниски цени от 
досегашните, които диктуваха черноборсаджиите. 
Литър бензин досега те продаваха за около 50 динара.

на

А.Т.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

ФОРМИРА 9 СЪВЕТА
Досега в предприятието се 

подчертаваше, че за тежкото 
положение са виновни директо
рите, контрольорите и шофьо- 

Сега

Повече данни свидетелстват 
обстановка. В об- 

на.малява
за тежката

постояннощината
броят на пътниците, а поради 
лошите пътища разноските са 

по-големи. Товарен транс
порт почти няма, автобусите са 
стари средно по 18 години, а 
ради недостиг на средства магаз- 

полупразни.

Съгласно решението за Временен общински съвет и правил- 
работа на същия, предвидено е да се сформират съвети за

рите в пътния транспорт, 
все повече се набляга към фак- ника за

определени области. Това бе направено на заседани, е проведено 
9 август т.г. Сформирани са 9 съвета. Това са Съвет за стопан

ство, бюджет и финансии, чийто председател е Даниела Костова- 
Пейчева, Съвет за обществени дейности с председател Алекса 
Радев, Съвет за урбанизъм, комннало-жилнщни дейности и окол
ната среда с председател Михаил Иванов, Съвет за организация и 
нормативни акти с председател Небойша Иванов, Съвет за 
стопанство с председател Джордже Димов, Съвет за оплаквания и 
кадрови въпроси с председател Зоран Петров, Съвет за търговия, 
туризъм и спорт с председател Иван Симов, Съвет за частно пред- 
приемачество и преструктуиране на стопанството с председател 
Николайча Манов и Съвет за социални, борчески въпроси и 
вероизповедание с председател Милена Йовичич.

Всички съвети наброяват по 5 члена и след като поотделно бяха 
обсъдени съставите на отделните съвети, всичките девет съвета са 
прети единодушно. Сформираните съвети ще заместят комисиите 
при Общинската скупщина.

ВСС та”, че "фирмата ще закрият ра
ботниците".^ още от май 1998 
година настояват да получават 

съгласно Колективния

напо-

заплати
договор за пътния транспорт в 
републиката, но поради 
достиг на средаства директори
те им изчисляваха заплатите въз 
основа на далеч по-ниска цена 

Сега едни работници 
съдебна помощ и Об-

саинитс
Работниците не са получили за
плата за април, средната запла
та за май възлиза на около 3000

селско

динара, а ръководството полага 
усилия да подсигури пари за юн- 

Загубата след първите на труда.ската.
шест месеца на годината възли- поискали 

щинският съд вече постановил 
няколко решения като застанал 

” Разликата в
за на 4 611 000 динара.

При всичко това предприяти- 
имаше монопол в на тяхна страна, 

заплатите от 
досега възлиза на

ето, което 
пътния
от преди няколко месеца е из-

транспорг в общината, А.Т.В.Б.
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” АВТОТРАНСПОРТ” 

ЗАВЕДЕ СЪДЕБНО ДЕЛО 

СРЕЩУ ОО НА СПС

ДИМИТРОВГРАД,/

ВОДАТА ПОСКЪПНА С 

ЕДИН ДИНАР
Босилеградският Атотранспорт”, който сс намира в побивало 
тежко материално положение, неотдавна поиска от тукашния 
Общински съд да задължи ОО на СПС да му плати дългове от 
около 47 хиляди динара. Социалистите не отричат дълга, 
нари да го платят

От първи август т.г. цената на водата в 
Димитровград* скача нагоре с един динар, реши 
Общинският съвет на заседание от 9 август .

Както изтъкнаха членовете ма Съвета и 
изпълняващият длъжността директор на "Кому- 
налац”, вода има, но се изразходва нерационално. 
Това е основната причина през последно време 
по-високите части на града да остават без вода. 
Но това не е основната причина за покачване 
цената на водата, която последен път е опре
делена през юли 1997 г. Нито тогава, нито сега 
цената на водата е икономическа, констатирано е 
на заседанието. От ”Комуналац” бе предложено 
цената на водата от досегашните 0,85 да се 
увеличи на пет динара. С такова драстично 

болшинство от

овощни градини, дори и ниви с царевица, дирек
торът на "Комуналац" предложи, а членовете на 
съвета приеха, да се определи месечно по 5 м3 
вода на член на домакинство. Всяко изразходване 
над това количество ще се заплаща 10 пъти по- 
скъпо, което ще рече 18,5 динара. В настоянията 
си да накара гражданите да пестят питейната вода 
”Комуналац” тези дни започва акция за слагаме 

водомери при всички потребители, които по
ради една или друга причина досега водата са 
плащали паушално (и прахосвали безразборно).

А дали приетата цена и останалите мерки ще 
дадат очаквания резултат - достатъчно вода за 
всички - остава да се види. Въпрос е дали потре
бителите ще плащат водата по новата цена, ако се 
има предвид, че огромно число и досега по 
няколко години не плащат комуналните услуги и 
към тях нищо не е предприемано. Въпрос е и дали 
предложението на ДСБЮ (което на заседанието 
на съвета бе прието) да се направи социална 
карта на жителите на общината и въз основа 'на 
нея някои да бъдат освободени от плащане, може 
да реши проблема, тъй като най-редовни при 
плащане на водата^ са хората^ с малки при
надлежности, а длъжниците са тези, които още 
как могат да си плащат всички задължения.

но нямат

на

не се съгласихапокачване
членовете на съвета и затова бе прието решение 
цената да се увеличава квартално за по 1 динар, 
което значи, че от първи август 1м^ вода ще 
струва 1,85 дин. и след всеки три месеца ще се 
покачва с още един динар, докато не стигне до 
предложените 5 динара. Ведно с водата скачат
цените и на останалите комунални услуги, освен 
услугите за погребение.

Що сс отнася до нерационалното изразходване 
на водата, което на практика означава, че с 
питейната вода от водопровода се поливат

Аотогарата в Босилеград

Общинският отбор на СПС в Босилеград направил въпросния 
дълг миналата година, когато тук на власт бяха социалистите и 
когато на негови представители не е било трудно да пазаруват на 
вересия. Когато властта падна, председателят на ОО Васил Такев 
подаде оставка, а дълговете останаха на новото ръководство, 
което е поело задачата и да консолидира редиците си.

Босилеградските социалисти най-голям дълг към тукашния 
превозвач - над 32 хиляди динара - са направили за превозване на 
участници на митинги в Белград и Враня. За "купуване” на бензин 
и нафта на бензиностанцията на превозвача са фактурирани още 
осем хиляди динара, най-голяма част от които СПС похарчил за 
подготовка и за провеждане на септемврийските избори. Според 
евиденцията на "Автотранспорт” по-голяма част от останалия 
дълг се отнася за взети питиета и месни изделия.

В "Автотранспорт”, където вече челните хора не са от редовете 
на социалистите, казват, че ОО на СПС им бил най-голям длъжник 
и че в условията когато предприятието им било в небивало тежки 
финансови условия, тези средства им били от голямо значение. 
Иван Арсов, секретар на предприятието, казва, че основният дълг 
е към 47 хиляди, а че с лихви бил двойно повече. Доколкото СПС 
доброволно не издължи дълга, казва той, надяваме се, че това ще 
му наложи Общинският съд. В този случай ще се блокира джиро- 
сметката му.

В ОО на СПС не крият, че са длъжни на "Автотранспорт”. Не 
искат обаче сега да повдигат въпроса как се задължавало 
предишното общинско партийно ръководство, но подчертават, че 
в момента нямат пари да върнат дълга.

- Известно ни е, че всеки дълг е лош другар, но искаме още 
малко търпение. За проблема осведомихме Окръжния съвет във 
Враня и Главния съвет на партията ни и се надяваме, че ще под
сигурят пари за издължаване, казва Симеон Йорданов, секретар 
на Изпълнителния съвет на ОО на СПС в Босилеград.

В момента не е известно как спорът ще се реши. Още повече 
като се има предвид, че на "Автотранспорт” не му се чака, понеже 
и той дължи на други, а ОО на СПС, колкото и да настоява да 
върне дълга, няма откъде.

А.Т.

ЗАПОЧНА РЕМОНТИРАНЕТО НА ВОДОПРОВОДА ОТ ИЗВОР КЪМ
БОСИЛЕГРАД

ВМЕСТО АЗБЕСТОВИТЕ, 

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ
Владимир Жижов, изпълняващ длъжността директор на ” У слуга”: За подмяна на азбестовите тръби, 
които започнаха да се разпадат, са нужни около 300 хиляди германски марки. С 98 хиляди марки, 
колкото ни отпусна Европейската агенция за реконструкция, ще обновим водопровода на дължина 
от 1420 метра.

Започна ремонтирането на водопровода от с. в рамките на програмата "Градове за демок- 
Извор към Босилеград, който е с дължина 3620 рацията”, за целта отпусна 98 хиляди германски 
метра. В сегашния пръв етап с пластмасови ще се марки.Тъй като зд ремонтиране на водопровода 

азбестови тръби на са нужни около 300 хиляди марки, Общинскиятподменят дотраялите
дължина от 1420 метра. Очаква се босиле- съвет реши подменянето на тръбите да стане 
градското предприятие "Изградня”, на което е етапно. В първия етап ще стане ремонтирането 
поверена работата, да завърши ремонтирането на водопровода на дължина от 1420 метра, казва

Владимир Жижов, член на ОС и изпълняващ 
Водопроводът, който е прокаран преди триде- длъжността директор на "Услуга". Той заявява, 

сетина години, през последно време стана проб- че ОС бил на становище от донори да търси пари

до два месеца.

лем не само за комуналното предприятие, което за ремонтиране и на останалата част на водопро- 
го поддържа, но и за населението. Комуналциге вода. 
се оплакваха, че бил толкова "добре изграден”, 
че не стигали да премахват авариите. При това нето в Босилеград и Райчиловци ще стане от 
азбестовите тръби са дотраяли и на повечето съществуващия бунар в Босилеград, чиито води с

помпа се вкарват в резервоара. Жижов казва, че 
"Понеже икономически изостаналата община не се очакват особени затруднения доколкото до- 

нямаше пари за ремонтиране на водопровода, а за макинствата пестят водата и я ползват це- 
това нямаха сили ни домакинствата в Босилеград лесъобразно. 
и Райчиловци, новата общинска власт потърси 
донори. Европейската-агенция за реконструкция,

Докато трае ремонтирането, водоснабдява-

места започнали да се разпадат.

В.Б. В.Б.

ЛУКАВАЦА

НЕДОСТИГЪТ НА ПИТЕЙНА ВОДА Е 

ТРЕВОЖЕН ПРОБЛЕМ

” НАФТА” ЩЕ 

ЗАРЕЖДА ПО-ЕВТИНО
След 20 август на бензиностанциите на петдесетина 

ници, събрани в акционерното дружество "Нафта” би 
трябвало да падне цената на горивото, заяви и.д. директор на 
"Нафта” А.Д. Станко Шарац. Именно те са получили необ
ходимите документи за да внесат 15 000 тона суров петрол, а 
получените от него деривати би трябвало да стигнат в бензи
ностанциите през следващата седмица.

част-

През тази седмица кметът на Димитровград- Долно Градинье, заяви Басов. Той обеща на 
ска община д-р Симеон Басов обеща на жителите лукавчани и това, че ще изпрати експерти, които 
на крайградското село Лукавица, че догодина да изучат изворите в околността на селото им и да 
през същия период би трябвало да имат вода, след дадат компетентен отговор на въпроса може ли 
като бъде изграден още един бунар в Ивкови тази вода да задоволи нуждите на селяните, 
воденици. Той добави, че междувременно ще се 
проведат изследвания, които да покажат дали в налац” ще докарва цистерни с вода. Разноските 
Ивкови воденици може да се изгради още един ще се поемат напълно от ОС в Димитровград, 
бунар. В село Мъзгош също ще започнат работи 
за каптиране на тамошната вода. С реализира- питейна вода съществува от години. Ситуацията 
нето на заплануваните водоснабдителни проекти, особено бе лоша през това лято. Особено зас- 
които ще се финансират от междунардната трашени са селяните, живеещи над централния 
общност и от ОС, вода би трябвало да се осигури селски път. 
за Димитровград, Белеш, Лукавица, Желюша и

В Лукавица през предстоящия период "Кому-бензиностанцииОчаква се цената на горивото на частните 
да е по-ниска с един динар от досегашните, понеже частниците 
се отказаха от собствената маржа. Проблемът със снабдяването на Лукавица сдостатъчно за 15-Тъй като това количество деривати е 
дневна работа членовете на ”Нафта” А.Д. ще отправят нов иск 
за внасяне на суров петрол. Колко тогава ще струва горивото 

цената на суровия петрол на международнияще зависи от 
пазар. Б. д.
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ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА ЧАСТ ОТ РЕГИОН
АЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ОТСЕЧКАТА РИБАРЦИ - БРАНКОВЦИ

НА ИЛИНДЕН В ЧЕРКВАТА В БИСТЪР

НАГРАДИ ЗА 

НАЙ-ХУБАВИ ТВОРБИ
На 2 август, по повод започналата преди пет години рекон

струкция на черквата ”Св. Апостол Филип” в с. Бистър, бяха 
провъзгласени най-хубавите творби на конкурса от областта 

, изобразителното изкуство и народната носия. На 
конкурса участваха повече души с творби 
духовен живот и на тричленното жури не беше лесно да 
провъзгласи най-успешните.

Републиканската дирекция за 
пътища до края на годината ще от
пусне средства за модернизиране на 
една част от регионалните пътища в 
общината. От около 120 километра 
само около 30 са асфалтирани, на 
едни от които настилката е в окаяно 
състояние.

Миодраг Йоцич, помощник-дирек
тор на Дирекцията за пътища, казва, 
че тези дни са започнали работите на 
пътя от гранично-пропусквателния 
пункт Рибарци до с. Бранковци, 
който е с дължина 4 км. - Очакваме, 
каза по телефона Йоцич, през есента 

. тази отсечка да асфалтираме, а док- 
олкото ни позволят финансовите 
възможности, да продължи и асфалтирането на отсечката Босилеград - Две реки.

В ход е ремонтирането на пътя Вдасина - Босилеград - Рибарци. Сега се попълват дупките по 
асфалтовото платно, а по думите на йоцич, води се сметка с асфалт да се прекрият най-критичните 
места. Налага се да се извърши и саниране на моста в Рибарци.

Изпълнител на работата е Пътното предприятие от Враня, а Миле Миленов, председател на 
Общинския съвет, казва, че се полагат усилия да се асфалтират възможно повече километри. За да 
се намалят разходите, представители на Дирекцията за пътища водят разговори с колеги от София 
асфалтът да бъде набавен от България.

на поезията
от селския или

Св. Апостол Филип
Нрквспл опитни сжллп 

М. 5?. 2ОД. г«л>ш#
V п и с т е у

ПРАВОСЛАВНА Б11ДРХ1дЛ ВРАЦ-СКА

Г-

. Покодо.и Ндгрлдног Конкурса у знак 
окелбжлва1ЬА [|егогодши1Бнце почеткА овнокс храма 
Скбтог апостола Филипа у сблу Бнстдр, Босилеград, 
Црккенд опнггннд Бнстдр додел>у)'е1

7

Н А Г Р А Д у
7~е ла о Ж ил <?&
га,

0 В.Б.
.место на Наградно.м Конкурсу.зд остена

Са благослоко.м 
ЕЬегоког преосвештенсткд 

епископа вра1ьског Господина Пахолица,
В ДУХА НА ТРАДИЦИЯТА

Кафенето 
край Погановски 
манастир 
известно до скоро 
като "Рибарска 
среща", което се 
намираше в 
помещенията на 
спирката на 
някогашната 
теснояинейка, от 
Петровден , 12 
юли т.г., има 
съвсем нов

%\
Председник ЦО Бнстдр

Прлвосллвнл Црквл с.Бистлр
За поезия първа награда е присъдена на поета Милорад 

Геров и стохотворението му "Дивата ни круша и на Мирослав 
Симеонов, ученик от седми клас от Босилеград, който уч 
със стихотворението си ”Песен за Бистър . В областта на 
изобразителното изкуство първо място спечели Огнян Бойков 
от Белград, по потекло от Бистър. Ако на конкурса 
участници с народна носия, начинанието щеше да е още по- 
хубаво, коментираха в Черковния съвет на селото, който беше 
инициатор и организатор на конкурса.

Горан Петков, председател на Черковния съвет и член на 
Епархията във Враня, казва, че конкурсът ще 

занапред ще сеЪрганизира по повод 27 
Св. Апостол Филип и ден на черквата.

изглед.
Влагайки над 

4,4 милиона

аства

динара в 
реконструкцията 
на кафенето под 
надзор и активна

на Завода за защита на паметници от Ниш, гостилничарско-туристическото

имаше

намеса
предприятие "Балкан" от Димитровград получи един извънредно красив, 
гостилничарски обект в духа на нардоната архитектура, какъвто почти няма 
наблизо.

Разположен отсреща на прочутия Погановски манастир, новият ресторант, 
наречен "Погановски манастир", още първия ден събра множество гости, предимно 

Ерма и Погановски манастир, както и пътуващи за Звонска баня.

съвета към 
стане традиционен и че 
ноември - празник на

На Илинден в двора на черквата в Бистър беше открита и 
чешма. Досега тук нямаше вода и по думите на Петков,освен 
бистърчани, хубавото дело подпомогнали Прогрес от 
Босилеград и Борис Ранов и Симеон Ивков, бистърчани от 
Скопие.

посетители на
А.Т.

В.Б.
ПРАВИ СЕ НАЙ-МОГЪЩ КОМПЮТЪР

ДЕСЕТ МИЛИОНА 

ГОДИНИ В СЕКУНДАТА
ИЗ БОСИЛЕГРАДСКИЯ ^А ЛЕСК-

ОВАШКОТО електроразпределително

ПОДПИСАНИ 1006 
СПОРАЗУМЕНИЯ шшшиадп'"''' д*

* Щс се вършат 13,6 трилиона операции в секундата, а ще се 
меморират 146 милиона книги

ДТФ или ”Дистрибуирана терасила” е названието на най-новия суперкомпютър, които наск- 
оро ще започне да се произвежда в САЩ, способен да върши 13,6 трилиона операции в секунда и 

запомни 600 тсрабайта данни. Това означава около 146 милиона книги! Нека да кажем за 
пояснение, че за да може да изучи това, което компютъра е в състояние да запомни за една 

ювека ще са необходими 10 милиона години.

в Боси ле градска 
за отллащане

от дълговете до края на май

: дав
секунда на

Националната фондация за наука е отпуснала 53 милиона долара за най-силния изкуствен 
мозък, който ще бъде от голяма полза на учените, като им предлага отговор на най-сложните 
задачи и то за само няколко секунди или часа, за които те би трябвало да похарчат няколко годиш

босилеградския клон на 
Въз основа на нарешението 

"простени” 35 на стодомакинства са
т.г., а останалия дълг ще издължават на

3 хиляди домакинства
и колкав е техният дълг в

12 вноски.
са редовно или дори и десетилетия.

Сумперкомпютърът би трябвало да бъде готов до края п
хиляда пъти по-мощен от всеизвестния съперкомпютър на ИБМ - "Дълбоко синьо , които успя . .
да победи световния шампион по шахмат Гари Каспаров. :

За разлика от досегашните, които бяха едно цяло, новият суперкомпютър ще бъде множество ; 
свързани помежду си суперкомпютри посредством протокола "Глобус” на Интернет. 1ой ще : 
бъде съставен от над хиляда сервера и 3300 чипа "Итаниум", които посредством мрежата ще 
обменят данните си със скорост от 40 гигабайта в секунда.

следващата година. Той ще бъдеКолко от останалите 
плащали, още

които
бъдат изключени

на
колко има длъжници

последва
онези,

таковано доколкото
троразпределителното,
разумения, а са длъжници, ще

са сключили спо- 
от елек

не

тромрежата. В.Б.
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РАЗГОВОР С ДВАМА УЧАСТНИЦИ В 
ТАЗГОДИШНИЯ ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР 

"ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР 2001"

БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ 

ПЛЕНЕРЪТ НА 

САМОДЕЙНИТЕ 

ХУДОЖНИЦИ

Хрисанд Хрисанлов: 

ОСТАНАХ С ДОБРИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
* Г—и Хрисандов, какви са Ва

шите впечашелния от художест
вения пленер " Погаиовски манас
тир 2001" ?

- Бих казал, че всичко беше 
много добро. Останах с добри 
впечатления. Организацията бе
ше добра, а мястото просто е 
чудесно.

* Каква беше атмосферата ср
ед Вас, участниците в " Поганов- 
ския пленер" ?

- Добра, колегиална. Стана
хме добри приятели, размених
ме си адреси и покани. Явно с 
много от художниците, участва
ли в този пленер, ще се видя пак.

* Колко картини нарисувахте 
и колко от тях ще оставите тук?

- Нарисувах четири картини 
и всичките ги оставих тук за 
спомен. Нещата ми харесаха, а 
явно и моите картини допаднаха 
на домакините.

* Бихте ли участвали пак в 
същия пленер?

- Да, ако ме поканят органи
заторите, с удоволствие бих до
шъл пак.

В Босилеград приключи пленерът на художниците- 
самодейци от общината, или както младите участници спе
циално го нарекоха кръжок по изобразително изкуство. В 
него участваха осем ученика от Основното училище и Гимназ
ията, както и двамата босилеградски художници - Александър 
Захариев - КазМир и Станислав Тодоров.

За осем дни, колкото трая пленерът в помещенията на Кул
турния дом, участниците направиха 40 картини. Творбите са в 
различна техника, главно акварел и графика, а едни твориха 
на платна.

В сряда беше открита изложба на картините и тя ще бъде 
отворена десет дни. По време на откриването й беше подчер
тано, че пленерът трябва да стане традиционен, което органи
заторът - Центърът за култура, прие с удоволствие.

Хрисанд Хрисандов е роден 
преди 51 години в град Попово. 

Сега живее и работи в 
"дунавската столица на 
България"' град Русе. 

Преподавател е в едно средно 
училище по изкуство в този 
град. Средно художествено 

училище е завършил в София, 
а Художествена академия, 
специалност живопис, във 

Велико Търново.
В актива си е записал около 

30'ина самостоятелни изложби, 
като (5-6) от тях е правил в 
чужбина (Франция, Турция, 

Югославия...).

* В колко пленер сте участвали
досега?

- Участвал съм в много пле
нери и това най-вече в Полша и 
Германия. И в България съм 
участвал в пленери, но там по- 
малко. Пленерите дават възмо
жност на художниците да си по- 
рисуват спокойно, да разменят 
творчески идеи, да направят не
щата такива, каквито ги виждат 
и чувстват.

В.Б.

ЖУРИТО НА ДИП "ГРАДИНА" РЕШИ:

” ЙЕРЕМИЯ 

ЖИВАНОВИЧ” НА
”СВЕСКЕ”

М-р Милена 

Тодорова-Станкова:
ПРИРОДАТА Е 

ФАНТАСТИЧНА
ние "Свеске" от Панчево станаЛитературното списа

лауреат на наградата "Йеремия Живанович", за 
най-добро сръбско литературно списание през 2000 
година. Такова решение взе журито на Издателство 
"Градина" на чело с известния нишки писател Добривое 
Йевтич.* Г—жа Тодорова, как беше?

- Най-напред ще изтъкна, че 
се радвам, че бях поканена да уча
ствам в този пленер. Мястото, в 
което се провежда тази проява е 
изключително красиво и много 
вълнуващо. Природата е фантас
тична. В този амбиент биха могли 
да се направят хиляди картини. Те
зи картини.на мен, като художнич
ка сега са запечатани в главата. 
Когато се завърна в София, ще на
рисувам още няколко. Предпола
гам, че на самостоятелната ми из
ложба, която планирам да правя 
наесен в София, ще бъдат включе
ни картини и от тукашния амби
ент.

- Сътворих три големи платна 
и няколко малки. Направих и до
ста скици и рисунки. Общо взето, 
доста си поработих за тези 10-ина 
дни.

"В момента, когато намаляват литературните 
списания у нас и когато съществуващите все 
по-нередовно пристигат до читателите, списание 
"Свеске" е едно от най-влиятелните в литературното ни 
всекидневие. Докато всичко се разпокъсваше и ' 
сегментираше, то успя с литературни средства да тачи 
представа за съвкупност, без която културата е 
немислима"- се казва между другото в обоснованието 
на журито.

Тази престижна награда носи името на 
най-заслужния човек за това преди почти един век в 
град Ниш да започне да се печата литературното 
списание "Градина", което съществува и днес.

Наградата "Йеремия Живанович" досега получиха 
списанията "Летопис Матице ерпеке" от Нови Сад, 
"Кнзижевност" от Белград и "Писмо" от Земун.

* Доволни ли сте от творбите
си? М-р Милена Тодорова Станкова 

е родена преди 32 години в 
град Русе. Завършила е 

Художествена гимназия в 
Пловдив. Три години е 

следвала в Белградската 
художествена академия, а 

след това се е прехвърлила в 
Художествената академия в 

София, където се 
дипломирала, а след това и 

магистрирала.
Досега е регистрирала 3 

самостоятелни изложби и 
участия в няколко колективни 

изложби. Има участия и в 
няколко международни 

биеналета.

- Да, но винаги остава чувст
вото, че картините са можали да 
бъдат още по-добри. Маслените 
бои са малко специфични, понеже 
те трябва да изсъхнат, а картините 
да се доработват. Ние, участници- 

"Погановския пленер”, все 
пак нямахме достатъчно време за 
това. Освен това и времето беше 
изключително топло. Работехме 
навън, така че беше доста измо
рително, особено след обед.

* Колко картини оставихте

те в

* Каква беше атмосферата ме- 
в "Погановскияжду участницшпе 

пленер" ?
- Атмосферата между тях бе

ше артистична, вълнуваща, топла. 
Художниците не са хладни хора, те 
обичат да комуницират. По начало 
са доста чувствителни. Те не оби
чат хладната атмосфера. Аз пък 
от друга страна не обичам и много 
бурна атмосфера и затова винаги 
търся някаква среда.

* Колко картини сътворихте?

В.С.Б.

тук?
- Оставих всичките маслени 

картини. Ще занеса със себе си са
мо някои рисунки, за да мога, ко
гато се върна в София, да направя 
картини.

* Бихте ли участвали 
"Погановския пленер"?

- Разбира се! Имам покани да 
участвам в още някои пленери в 
Сърбия. Надявам се, че догодина

УТРЕ ПРИКЛЮЧВА ЛИТЕРАТУРНИЯТ 
ПЛЕНЕР "СИЧЕВО 2001"

ще участвам в пленера в Сичево. 
Покани имам и от чужбина. Но 
засега това са само планове. Дай 
Боже да се осъществят.

ОАЗИС НА ИЗКУСТВОТОпак. в
”Иска ми се да пожелая истинският оазис на изкуството, 

какъвто е село Сичево да даде голям тласък и на останалите също 
така прелестни места в Нишки край да положат усилия и да спо
могнат град Ниш като цяло да стане един истински културен 
център в тази част на Сърбия”. С тези думи градоначалникът на 
град Ниш поздрави участниците и домакините на тазгодишния 
литературен пленер в Сичево.

Освен югославски в тазгодишното единадесето поредно литера
турно събиране в Сичево участват и литературни творци от 
Словения (Алеш Чар и Ана Ристович), Република Сръбска (Зоран 
Костич) и Хърватия (Ненад Ризванович).

Във вторник в Сичево се проведоха и разговори на кръгла маса 
на тема "Списанията - огледало на новия свят”. Темата е взета от 
мислите на Яков Игнятович, затова че литературните списания са 
огледало на новото време а по случай все по-трудното положение 
на литературните списания у нас в ерата на електрониката.

'Градоначалникът на град Ниш Горан Чирич устрои снощи пр
ием за участниците в тазгодишния литературен пленер в Сичево, 
следжоето на Милован Данойлич беше връчена престижната на
града "Рамонда Сербика”.

За пръв път в традициатя си сичевашките събирания на литера
турни творци тази година ще приключат с литературна вечер 
извън Ниш. Именно след обиколката на Погановския манастир 
писателите и поетите 
проведат литературна вечер в Пирот и то в двора на Музея на 
Понишавието.

Текст и снимки: Б. Димитров

ИНИЦИАТИВА НА КИЦ"ЦАРИБРОД"

ЗОРАН СТАНИШЕВ ДА ПРЕПОДАВА 
ВЕРОУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Културно-информационният център на българ- 1969 г. в Пирот, че е завършил двугодишен курс в 
ското малцинетбо "Цариброд” в Димитровград тези Духовната семинария ”Св. Йоан Рилски в София и

че е заинтересован за преподавателската работа в 
димитровградските училища.

В подкрепа на инициативата си КИЦ "Цариброд” 
напомня на уважаемите господа, че обучението по 
вероучение на български език трябва да бъде един от 
основните елементи на националното рвноправие на 
българското малцинство в СРЮ, живеещо предимно 

общините Димитровград и Босилеград и че Зоран 
Станишев е кандидат, който изпълнява предписан-

дни се обърна с писмо до нишкия владика Ириней, 
републиканския министър на просветата Гашо Кне- 
жевич, съюзния министър за националните малцин- 

Расим Ляич и съюзния министър на външнитества
работи Горан Свиланович, в което настоява за пре
подавател по вероучение в димитровградските учи
лища да бъде назначен Зоран Станишев, третокур- 

Богословския факултет към Софийския уни- всник в
верситет.

"Молим Ви с личното си ангажиране да помог- 
Зоран Станишев да бъде приет за преподавател 

в основното училище и гимназията в 
на бъл-

ите условия.
”Ако приемете нашето предложение, Вие на пра

ктика ще потвърдите политическата си декларация, 
че приемате необходимите политически, икономи
чески, просветни и останали мерки за осъществява
нето на пълно национално равноправие на българ
ското

нете
по вероучение
Димитровград, за да преподава този предмет 
гарски език. майчиния език на числящите се към 
българското малцинство в Димитровград , се казва 

КИЦ "Цариброд” до нишкия владика и

посочва, че Станишев е роден през

участвали в тазгодишния пленер ще

инство в Югославия”, изтъкват от КИЦ
к. г.малцк 

"Цариброд”.в писмото на 
министрите.

В писмото се
В.С.Б.
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Не дрънкай бе, земляк! Не дрънкай, 
моля те!Симпатичната млада двойка 

излъчва някаква топлина, дава 
живеене, мотив да се мисли, че животът 
е хубав. Наташа на себе си има къса най- 
обикновена бяла фланелка и

просто 
воля за 2. ПЕРЦЕПЦИЯ

- Ах, изпотих се от сложната проце
дура! Довиждане, по-точно казано-сбо-стари

избледнели дънки от качествен джинс. 
На краката сребърни сандали с токове от 
5—6 сантиметра. Милан

гом завинаги!, изкрещя, излизайки от со
фийското "Метро” на улица "Цариград- 

’ еДна хубава българка. С прия
теля си Милен тъкмо влизахме 
и на.

ско шосее със синя копри
нена риза, черен панталон от плат и чер
ни маратонки, които сякаш са от ориги
налните. И двамата някъде на 20-годиш- 
на възраст. Млади, красиви, щастливи, 
пълни с енергия. От едно село са в окол
ността на Ниш. Тръгнали на море. На 
Черно море. За пръв път в живота си 
идват в България на море. Чували, че там

в магаз-
На входа две хубави млади работни

чки в бели манта ни попитаха имаме ли 
пропусквателен билет. Милен го имаше, 
а аз, понеже съм чужденец, дадох си пас
порта и те ми дадоха някаква хартия. Ко- обещават и обещават. Ще видим какво 

ще направят. Каквото и да направят, не
ка да го правят без мен, аз вдигам котвата 
и заминавам за САЩ. Завинаги! И не са
мо аз ще отида, ще отидат след падането 
на Шенгенските визи още стотици хиля
ди млади хора от тази безперспективна 
страна, казва с видимо развълнуван глас 
приятелят ми Милен.

- Абе, аз си мислех, че вие сега много 
по-добре живеете от нас! Ти, Милене се
га направо ме смачка!, казвам му, погле
ждайки киселата му муцуна. Вместо не
го, отговор ми даде тя.

Хващаме рейса, идващ към центъра.
- Задушно е, обръщам се към Милен, 

ей така,.само за да кажа нещо.
- Ще вали, отвръща той.
През прозореца на рейса виждам мно

жество мрачни физиономии. Виждам и 
една жена в напреднала бременност, ед
инствената такава, която този ден видях 
в София. И отнякъде ми хрумна мисълта: 
Раждат ли се в тази страна хора или само 
умират и бягат навън?

Пред ЦУМ се разделям с Милен. 
Благодаря му за компанията. Задухът е 
страшен. Ще вали, мисля си. Отправям се 
към жп гарата. В една будка купувам 
вестник. На първата страница чета 
заглавия: "Двама се стреляха в НДК”, 
"Съдът обяви в неплатежоспособност 
компанията "Балкан””, "Мафиот убит 
на улица”, ”Стоянов събра политиците 
заради войната в Македония”. Хвърлям 

в най-близкото кошче за бок-

години ми казаха откровено: ”Не можем 
да ти помагаме, справяй се както знаеш! 
Имам по-малък брат, който също ни
къде не работи. Помага ми на белград
ския битак... Не, не съм семеен... Можал 
съм да се оженя, ама, къде да доведа тази 
жена и как да живеем? В един момент 
Марко се качва на седалките и започва да 
откачва неоновите лампи от тавана на

мплицирано, като че ли влизаш в клуб на 
английски лордове.

Разглеждаме. Не е толкова евтино, ка
кто някои казват и преразказват. А и сто
ката питай бога каква е и откъде е. Пази 
да не повярвам, че е от Япония, Герма
ния, САЩ...! Взимам това, за което дой
дох чак дотук. Касиерката обаче не же
лае марки, иска левове. Глупости! Оти
вам и сменям марки в обменното бюро в 
рамките на своеобразния универсален 
магазин.

не е толкова лошо, а е по-евтино, от- 
колкото в Черна гора, Гърция...

Седя с тях в едно от купетата на ран- 
ния утринен влак Белград—София 
рата в Димитровград, където влакът ча
ка митничарите да завършат рутинната 
си работа. Освен мен и влюбената двойка 
придружава ни още един спътник. Цари- 
бродчанин на средна възраст, интелекту
алец.

на га-

купето.
- Какво правиш? Ток има тука бе, чо

век!, викам му на Марко.
- Ха, аз съм завършил средно елек

трическо. Не се страхувай бе, приятел!
- Ама, защо ги откачи, та сега е мрач-

- Искаш ли да разглеждаме още? Ще 
купуваш ли още нещо?, пита ме Милен.

- Не, хайде да си вървим, отговарям.
На изхода една млада красива българ

ка (в "Метрото” такива преобладават) 
ни търси фактура:

- Купили ли сте нещо?
- Да, ето, това, показвам й стоката.
— Дайте фактурата, за да сложа печат.
- А, гаранционната карта?, питам кра

савицата.
- Ей, там ще отидете в онази стаичка и 

там ще ви я дадат.
Наистина сложна процедура, само те

Разговорлив е. В ранните утринни ча
сове аз не съм за нищо, па и за разговор. 
Събеседници май ще трябва да му бъдат 
момчето и момичето. И_ въпреки че са 
малко сънливи, те започват да отговарят

но?
- Аз и искам да е мрачно. Наближа

ваме митницата, а гризачите и не трябва 
да виждат добре. По-малко ще ми искат. 
Само искат. На всички нещо трябва да 
дадеш. А за мен...! Трябва да молиш, тря
бва да се прекланяш, но все пак е нужно 
нещо да им дадеш... Не смееш много да се 
разправяш. Веднъж в Турция тамошните 
полицаи ме изхвърлиха със стоката в ня
какво малко място. Едвам се справих сл
ед 3 дни вкъщи да се върна. Веднъж пък 
в Ниш ме тормозиха. ”Дай нещо от 
стоката, па дай нещо от стоката!” ”Ама, 
хора, не ви ли е грях да ми взимате, та аз 
от това живея. Изкарвам някакви пари, 
за да оцелея!” Така ли е, така е! И ме 
изхвърлиха от влака.

Но още малко е останало. Наскоро 
отивам в Австралия. И няма да се връ
щам. Малко ще ми е мъчно за родите
лите и брат ми, но за тази страна не. Няма 
тук бъдеще, братко! Няма тук да се уре
дят нещата в скоро време. Онзи тиранин 
ни съсипа. Сега тези се опитват да ни 
върнат в цивилизования свят, но всичко 
това някак бавнр върви. А аз нямам вре
ме да чакам. А и Балканите са това.

уверих в Марковата . 
”теория за гризачите”. След почти час и 
половина се озовахме на гарата в Димит
ровград. На Марко търсеха панталони за 
дванадесетгодишно дете.

- Пази здравето! Дявол да ги вземе . 
парите! И късмет в Австралия!, поръчах 
на Марко, слизайки от влака.

Какъв мъчителен ден. Двама от мили
они и милиони "балкански пациенти” на
скоро ще напуснат Балканите. Търсейки 
обетовани страни, Милен ще тръгне на 
Запад, а Марко на Юг. Не страхуват ли се 
те от неизвестното? Страхуват ли се те 
изобщо от нещо? Май не. Ако веднъж 
унищожиш човек, за втори път не мо
жеш. Как да унищожиш унищоженото? 
Как да забраниш на изморения бедуин да 
търси оазис? Как?

на въпросите му, а малко по-късно и да 
го запитват за страната, в която Милан 
идва за втори, а Наташа за първи път.

— Ха, значи, в България сте тръгнали 
на море. Пазете се, там се краде. Много 
се краде. Те кражбата доведоха до съвъ
ршенство... Недей случайно да се излъж
ете на някой лежащ на тротоара човек да 
помагате. Това е фарс. Докато вие му 
помагате да се вдигне, приятелите му ап- 
аши ще ви изпразнят джобовете, докато 
кажете пепелник, а вие няма и да усетите, 
разказва им на един дъх царибородча- 
нинът, докато влакът се движи към сто-

въртят насам-натам.
Милен е тридесетгодишен мъж. Още 

ерген. Едър, чернокос. Софиянец коре
няк. Приятели сме от години. Разочаро
ван е:

- Няма живот тук, ще идвам в САЩ 
наскоро. Миналата година бях няколко 
седмици в Ню Йорк, но не се осмелих да

лицата на България. И продължава:
- И недейте случайно да сменяте мар

ки при улични чейнчаджии. Със сигур
ност ще ви прецакат. Там мафията е мно
го силна. Мафията и полицаите работят 
съвместно... Стрелят се, убиват се по ули- 

Корупцията цъфти... Стопансто-

остана и сгреших, разказва ми, докато 
пием кафе и ядем сандвичи в барчето пр-

"Мет-

вестника
лук. Писнало ми е вече от лоши новини. 
А, ето, започва да вали! Нямам чадър, но 
и не е важно. Нека да ме натопи, някак ми 
е угодно! Ще ме освежи този дъжд. Но 
дъжд ли е това или сълзи рони това синьо 
и проклето византийско небе над Бал
каните?

ед прословутия магазин, наречен 
ро”, в който за никакви пари повече не 
бих влязъл.

- Ами, не било толкова евтино, както
ците...
вото им рухна, селското стопанство също 

Някога България беше първа в Ев
ропа по износ на зеленчуци, а сега ги вна
ся. Ето, погледнете през прозореца как 
са запустели нивите им... Само с търго-

така. казват!, говоря на приятеля си.
- Ма, това са Балканите, братко! Виж 

кожено яке! В Италия го купих 
е поне

В Калотина сетова мое
за 60 долара. Тук със сигурност 
100. А за колко пари работиме ние,

италианците? Ето, аз въртя мяка-

3. ПРЕЛИВКА
вия се занимават...

Не издържам повече да мълча:
— При тях се стрелят, у нас не се ст

релят. Тясното стопанство рухнало, на
цъфти. Там се краде, тук не се кра- 

де. Земляк, какви ги говориш, бе! Недей 
бе, ще помислят децата, че са тръг

нали в Дивия Запад!
- Е, какво? Ти кога за последен път си 

идвал в България?
- Не съм идвал от три години.
- Ето, какво ти тогава знаеш за Бъл-

а за - Абе, ти полицай ли си, та толкова ме 
запитваш?, обръща се към мен сърдито 
Марко в едио от купетата на вечерния 
влак София-Белград.

- Не, журналист съм. Май съм свик
нал да поставям въпроси. Извинявай!

Марко е на 29 години. С черна, къ
драва коса, симпатична, но изморена фи- 
зиномия. Среден на ръст. От Белград е. 
Идвал е в Илиинци да пазарува: слънчеви 
очила, фланелки, маратонки, различни 
панталони и други стоки, които вървят 
на белградския битак.

- От години се занимавам с това, за
почва своя продължителен монолог Ма
рко. Продължителен монолог, свойствен 
за онези хора, които малко са си поиспус-

колко
къв частен бизнес, но няма нищо от това. 
Но хората в по-големите градове някак 
се добират до малко пари, докато тези в 

и в селата няма как.да ги спе- 
селското сто-

1ПСТО

градчетата
челят. Заводите рухнаха

също. Аз карах някакъв факу-
гака

панство
лтет, но зарязах, въпреки че бях към кр- 

Защо ми е? И така някакъв идиотскиая.
факултет записах.

- Но при вас заплатите 
по-високи, отколкото при нас. Поне така 
информират по БНТ, констатирам.

- Ма, това е мираж! Може би са по- 
големи, но разходите са страхотно голе-

Токът е скъп, парното, лекарствата, 
Баба ми има пен- 

с тях? Не й

поне малко са
гария? Аз идвам често.

- Зная, че живеят по-добре от нас, 
не зная със сигурност дали живеят много 
по-добре или малко по-добр

- Ма, какво живеят, ' 
къде на същото ниво и ние, и те.

- Дали! Докато ние 10 години тъпка
хме на място, те идваха напред, провеж 
даха реформи, доближаваха се до Евро
па... А ние нямахме време, защото тряб-

Клинтън, да вою- 
със Са-

но

е от нас. 
бе! Тук сме ня-

ми
телефонните услуги... 
сия

нали нервите.
- Сега идвам в София, а някога отивах 

достигат само за лекарствата. А главни- чак в Турция... Трябва от нещо да се жи- 
те управляващи, покрай политиката си
имат и някакъв частен бизнес. И то не рИте> които изкарвам са скромни, вярвай 
какъвто и да било, а печеливш бизнес. ми | работих в една обществена фирма, 
Почти всичките. Жените им 
някакви фондации, около които се вър- рала фИрМа? майка ми е домакиня. Преди 
тят големи пари. Сега.дойдоха нови, и те

Ако сме паднали, значи, 
че сме склонни към 
падането

65 лева, какво да прави

вее... Все пак това е голяма мъка, а па- IБранно Мая ковач 
, Пост скрийшум: Ош Милен Получих 

картичка ош САЩ. Сйрааил
Текст и илюстрация Б. Димитров

ваше да разиграваме
НАТО, да се съюзяваме оглавяват но тя рухна. Татко ми работи във фали- се е.ваме с

дам, Лукашенко и Касгро...
- Ма, какви реформи са провели....
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ЕЗИКЪТ КАТО ОСНОВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ

С голям интерес се четяха мненията за 
изучаването на български език в учили
щата в Димитровградско и Босилеград- 
ско и съвсем ми е разбираема патетич
ната нагласа в някои текстове, покрай 
аналитичното разглеждане в една рет- 
роспекция от края на Втората световна 
война до днес.

Освен програмната насока на ДСБЮ 
систематично да отстоява специфичните 
права на малцинството, в това число и

икални педагози са преподаватели в тегателна сила или че Тереза Маринова
вместо сърце има двигател. И да пого- 

златните момичета в 
каквато е

зовават на дискриминационни закон- 
норазпоредби, чрез успешната уловка да 
се изяснят родителите или учениците. А 
това е равно на саморазстрел, на подпис
ване на собствена присъда за самоизо- 
лация и преследване.

Съзнателни за огромното значение на 
езика както за духовното изграждане на 
личността, така и за националното му 
съзнание, бившите управници (местни и 
републикански) на всяка цена се стремя
ха да го маргинилизират и принизят, а 
езикът е живот, духовно движение, той 
придружава целия ни съзнателен живот, 
внедрява у нас цял спектър от национ
ални и общочовешки добродетели.

Хареса ми мнението на колегата Рай
ко Кармфнлов ("Братство”, бр. 1843/44) 
за изучаването на българския език в на
чалния курс, по-специално мнението му 
за усвояването на българския и сръбския 
правопис или ортография като система 
от правила за уеднаквено и общозадъл
жително писмено предаване на речта.

Правилата за отбелязване на звуковия 
състав на думите се създават върху 4 ос
новни принципа: фонетичен, фенемати- 
чен, морфематичен и традиционен. Бъл
гарският правопис почива на фонетич
ния и морфематичния (морфологичен) 
принцип, с превес на фонетичния след 
правописната реформа от 1945 г.

Според сръбската терминология, пра
вописът може да бъде етимологичен или 
коренов и фонетичен, какъвто в оснот 
вата си е сръбският език.

Тъкмо върху разликите в правописа 
на двата езика пледира назованият ко
лега и подчертава трудностите при ус
вояването на двата правописа едновре
менно още в началните класове. Заради 
това е необходимо първо да се усвои пра
вописа на майчиния език, а след това, ка
то се ползва сравнителният метод, да се 
научи и правописа на сръбски език.

Дълги години по време на студената 
война и след това у нас е насаждано убе
ждението, че България е изостанала ст
рана, особено в икономическо отноше
ние, че е малоценна във всяко отношение 
и това имаше страхотен ефект при по
драстващите. То отчуждаваше нашите 
хора от страната майка. В сравнение с 
Югославия България наистина беше 
затворена страна, но сега повече от 10 
години процесът е обратен. Ние гла
воломно изоставаме, а България се прио
бщава към евроструктурите. Особено 
духовните ценности на българския народ 
са огромни. Знаете ли, че български муз-

италианските консерватории, а италиан
ските в американските?! Нима не трябва ворим за 
да се горедеем с мистерията на българ- художествената гимнастика, 
ските гласове, с космическите гласове и с прелестната Мария Гигова във волните и

ансамблови съчетания и лр. и нр.техния митически обаятелен гласеж, с
А от учените, заради суровите огра-народните певици Валя Балканска, Сте

фка Сабогинова, Любка Рондова, Янка кичения на вестникарските колони, ще 
Рупкина, Софи Маринова, с певеца Па- споменем само Джон Атанасов, изобре- 
вел Сираков, с оперната прима Гена тателя на компютъра, открил нова ера в 
Димитрова, с дивата Райна Кабаиванска, комуникациите, 
с Александрина Пендачарска и сопрано- 
го Ина Кънчева, пяла с Монсерат Ка- езици и без компютърна грамотност си е 
байе, макар че е толкова млада и крехка, слабограмотен. А ние бягаме от собст- 
А пък световноизвестният оперен певец вения си език. Чудно и необяснимо!

Ако знаехме поне мъничко от българ-

ностоянната работа в средата и отпра
вените аргументирани материали в ре
публиканските институции да се разреши 
езиковият въпрос както подбава в едно 
демократично

Днес човек без владеенето на чужди

общество, Борис Христов с гороломиия си пещерен 
глас, когото боготвори цяла Италия и не ската история, география, култура и нау-

всички
стсмржи в тази насока останаха глас в 
пустиня. А отмирането и изчезването на 
български език е ключовият 
способ за изчезването на българското 
малцинство в СРЮ .

се разрешава никой да седи на масата с ка, щяхме да сме горди, че сме част от 
цветя в ресторантчето до езерото Лаго българската нация. И никак нямаше да 
ди Комо, където е седял великия Хрис- се срамуваме от себе си. Някой целена- 
тов, не вдъхва ли ни самочувствие? Или сочено е работил години наред да не 
прочутият бас Никола Гюзелев, гостувал осъзнаем стойността на народностното

ни битие.

и основен

Дълбоко спекулативна и манипула- 
тивна е квазинаучната теория за национ
ална самоличност, според която истори
ческата и етническа принадлежност не се 
градят върху кръв, произход и история, а 
върху самосъзнание и самочувствие за 
принадлежност към конкретната етни
ческа общност. Тази теория е неприем
лива, защото асимилаторският призвук и 
нагласа в тези твърдения са крещящо 
оголени. Според нея националната при
надлежност е изключително емоцион-

почти на всички светвноизвестни оперни 
сцени.

Ще споменем само някои от светвно- между най-добрите ми ученици по бъл-
Не случайно сърби по народност бяха

известните художници и скулптори, как- гарски език през време на ледагогиче- 
вито са Светлин Русев, Дсчко Узунов, ската ми практика. Ще именувам само 
Владимир Димитров - Майстора, Георги някои от тях: Радомир Алексич, Биляна 
Чапкънов, Вежди Рашидов, Сули Сефе- Златкович, Невена Пстрович (вината е

моя, че нямаше отлична оценка в послед- 
А какви разкошни актьорски даро- ния клас), Светлана Янчич, Душан 

вания виждаме в името на Стоянка Мута- Джурич, Драган Йовичич, дори и унгар- 
фова, Георги Калоянчев, грандамата на ката Ана Макьош. Това не е случайно, 
българското кино Невена Коканова или Тези ученици не са били обременени от 
Цветана Манова, Елена Петрова, Коста комплекса за малоценност, не са лакей-

ничили и угодничили на действащата 
А знаете ли за естрадните певици Ли- власт по това време. В семействата си са 

ли Иванова, Богдана Карадочева, Тони имали положителна нагласа във връзка с 
Димитрова, Маргарита Хранова, за изучаването на български език. Дори за 
джазпевицата Ялдъз Ибрахимова, об- някои от посочените бивши ученици аз и 
ходили света и възпламенили световните сега съм любимият им преподавател, 
концертни зали?

Ако слушате цигуларката Елисавета езика.
Казакова, ще спре дишането ви, ако гле- Нима е нормално в нашите училища 
дате балерината Красимира Калдамова от новата учебна година да има предим- 
ще пораснат очите ви, ако четете произ- ство вероучение като предмет пред бъл- 
веденията на многостранната поетеса гарския език, макар че споменатият пре- 
Елисавета Багряна, на епично монумен- дмет ще се изучава факултативно или 
талния Антон Дончев, стиховете на като свободноизбираем предмет.
Валери Петров и на Дамян П. Дамянов, Тези редове написах без всякакъв 
ако четете разказите на магьосника на умисъл да пренебрегна духовните цен- 
словото Йордан Радичков, романите на ности и придобивки на доминантната 
многопластовия Димитър Димов, твор- нация в страната или на която и да е 
бите на Емилиян Станев и на Николай друга. За тези ценности ще говорим с 
Хайтов, стиховете на Петя Дубарова,ро- нужния респект при първия подходящ 
маните на емблематичния Ивайло Пет- случай, 
ров, ще изпитате върховни чувства, по
родени от словесната изящност.

Ако гледаме Стефка Костадинова, ще 
помислим, че'е преодоляла земната при-

ров.

ално-волева категория.
Инак асимилацията основно е насил

ствена и спонтанна - имайки предвид по- 
гълването на нашата малочислена наро
дност от доминиращата сръбска нация и 
от изкуствено създадения хибрид ЮГОС- 
ЛАВЯНИН, както и планомерното и 
целенасочено потискане на българското 
национално чувство у хората чрез ши
роката гама от прилаганите средства - 
обезправяване при осъществяването на 
трудови, административни, съдебни, де
лови и други правоотношения, психиче
ски тормоз, заплахи...

Тъй като човекът е прагматично съ
щество, при някои хора се стига до на
ционално обезличаване. В името на злат
ния телец (парата) и на материалното 
благоденствие те стават компромисни, 
мекотели,податливи на обработка.

В посоченото става дума за методите 
на бившия фашисоиден режим, но и в 
днешни дни властите си правят оглушки 
по отношение употребата на български 
език, завишаването на часовете по бъл
гарски език и обучението на роден език в 

. нашите училища, като някои се по-

Цонев...!

което за мене е равно на уважение към

Дай Боже да излезем от безразлич
ието и инерцията по посочения проблем!

Властимир Вацев

НА ЮЛСКОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКАДЕМИЦИ

ПРОФ. ЧУРЧИЧ Е ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА БАН
екологически функции и научно значение далеч надхвърля 
Стара Европа.

Този факт, както и неговият напоследък нараснал ин
терес за историята на естествознанието в Сърбия й съсед
ните страни нагледно свидетелстват, че единствено спрет
нати съседски усилия довеждат до сполука. Достатъчно 
българската наука да удосггои с високо признание сръбския 
учен.

хнически науки към Минис
терството за наука и техно
логия на Сърбия, председа
тел на Отбора за учебници 
към Министерството на пр
осветата на Сърбия и експ
ерт за биология и екология 
към Съюзното министерст
во за развитие, наука и жиз
нена среда.

Проф. Чурчич членува в 
редица авторитетни национални и международни научни 
дружества, асоциации и комиси: Кралското ентомоложко 
дружество в Лондон, Международната уния на спелеолоз- 
ите, Съвета на европейската асоциация за арахнология, 
японското, руското и френското арахноложко дружество. 
Швейцарското зоологическо дружество, Международната 
комисия за проучване на Средиземноморието и много 
други. Той е и член на редколегиите на голям брой пре
стижни научни списания.

На юлското заседание на Събранието на академиците 
на Българската академия на науките проф. д-р Божидар 
Чурчич, директор на Института по зоология в Белград, е 
избран за чуждестранен член на Академията. Известният 
сръбски учен стана български академик по предложение на 
Института по зоология към БАН.

На световните научни кръгове професор Чурчич се 
наложи със своите свежи възгледи върху историческото 
развитие на живия свят в Южна Америка, Япония, Европа 
и особено на Балканите. Съчетавайки съвременните по
стижения на глобалната геодинамика със собствените си 
открития и мунициозни морфоложко-ненеаложки комби
нации, свързани с с отличията на неизвестните до него 
видове реликтно-ендемични низши безгръбначни, обитава
щи трудно достъпни ниши, Чурчич даде блестящ принос 
към обяснението на причините за разкошния биодивер- 

биогеографското минало на балканското неоспе-

Божидар Чурчич е роден през 1946 г. в Белград. След 
като през 1969 г. завършва с висок общ успех биология в 
Белградския университет, той става асистент по зоология в 
ПМФ. През 1976 г. успешно защйтава докторската си дис
ертация и става доцент в Биологическия факултет. Пет 
години по-късно е избран за извънреден професор в същия 
факултет, а през 1988 г. вече е редовен професор във фа
култета. В професионалната си работа се изтква като твър
де способен наставник и педагог, обогатявайки обучениетоситет и

цийно огнище. Неговите резултати и заключения нагледно 
и аргументирано предупреждават, че невежото отношение 

е. балканската биота е за порицание и че е
по предметите, които преподава.

От 1993 година д-р Чурчич е управител на Института по 
зоология, а от 2000 г. и шеф на Катедрата по динамика на 
развитието на животните към Биологическия факултет. 
От 1998 г. той е член на Отбора за биологически и биоте-

към родната, т. с. с. - к. г.по-голямо достойнство и самочувствие да се 
балканската природа, която по разнообразие,

нужно с 
грижим за
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НАШИ СЕЛА

ГЛОЖЙЕ
Селото е под Мечит (Глошкг| планина), распо- 

синор, които прилича на амфитеатър на 
2-4 км над Любатска река или на 3,5 км западно от 
Босилеград. Глошка планина образува гребен който 
започва от върха Чуковец (1408 м) и върви на север 
до върха Мечит (1758 м), а на юг от него към реката 
се спускат стръмни склонове, набраздени от долини 
и потоци. Този гребен заедно с Люубатска река 
затваря като обръч селото и го отделя

дония). Този път бил кириджийски, по който 
донасяли желязо, сол и др., а изнасяли сирене, масло... 
Остатъци от крепост били намерени в Гложйе, 
свидетелства, че и тука била вадена някоя руда, 
вероятно от траките, които в Кюстендилско краище 
претърпели известно

ложено по

което

влияние от римялните и 
гръдите, но не били претопени и запазили своята 
религия и обичаи дори до VI век, до нахлуването 
славяните. В старото селище гложаните живеели до 
края на 18 век, когато турци-кърджалии 
унищожили селото. Една легенда - както казва Крум 
Кацаров, юрист-пенсионер, жител на Ягодина от 
Гложйе

наот пределите
съседните му села - Долна Любата и Д. Лисина и 

донякъде го защитава от североизточните ветрове 
Южно от Мечит се отваря дълбока и широка долина' 
Глошки дол, ляв приток на Любатска

на
напълно

река, чиито 
Преди

в книгата си ”Кю-
- разказва, че селяните нападнали двама ха- 

рачлии с камъни, та затова кърджалиите дошли да 
прогонят населението. Избягали в Неманци (Маке
дония), а след няколко години двама братя решили да 
се върнат в Гложйе, но да се заселят 
(”на старото много кръв истекла”) 
ново село на равнището между Боровски дол и 
Петрова долина. А в старото селище останали черква 
и гробища, както и бунар близо до черквата. А тя 
била възобновена през 30-те години на XX век, ос
ветена 1943 година. Както си спомня К. Кацаров, 
тогава на черквата била сложена възпоменателна 
плоча на загиналите във войните 1912-1918 година с 
32 имена - наистина голям брой за малко село, което 
не е имало ни 100 къщи. Яне Христов Глошки раз
правял на Кацаров, когато бил дете (около 1948 год), 
че селото имало 17 къщи, когато било на едно място. 
За повече къщи тука нямало места и затова започ
нало заселване по местата, където били нивите и 
ливадите. А махалите били свързани с два главни 
пътя по хоризонтална линия махалата Кории нас-

води могат да движат воденици с един камък. 
Йордан Захариев

стендидско краище” (София. 1918) целият Глошки 
дол бил много красив: от средата надолу покрит с 
едра гора, а нагоре с буйна трева която, улеснявала 
скотовъдството. По-късно, с увеличение броя 
телите, голяма част от пасищата били преобразени 
обработваема земя, постоянно

години, казва

на ново място 
и така те основали

на жи-

изложена на ерозия, 
която я правела по-неплодородна. Случвали се при
родни бедствия (град и др.) и мнозина се задължавали 

"Младите гложанипри лихварите, 
хитри, ходят по печалба, обаче пак се връщат, така 
че мъчно се изселват.

Преди няколко десетилетия в околността на 
Цариброд имало лозя, които давали качествен Плод. 

Гроздобер 1933 г. в лозето на Тодор Ковачев

О (На снимката: Йордан дюлеринът до каруцата, баба 
Мика, майка на Ковачев, Антица, Люба и др., 
напълнили 4 каци с грозде и няколко кошници отбир).

са пъргави и

■ танала на мястото на старото село.
Миленко бил на 108 години (дълбоката старост

■ тука не била рядкост) около 1910 год., когато раз- 
И правял на Й. Захариев, че селото първоначално има-
■ ло само 7 къщи, всичките в днешната махала Село. 
I Сетне, когато наброило 30 къщи, гложани започнали

ОО НА ЧК В БОСИЛЕГРАД НАСКОРО ЩЕ 
ИМА СОБСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОМОГНАХА ДОНОРИда се разселват при кошарите и правели махали от по 
4-5 домакинства. А Риста Николич (Краище и Влас- 
ина, Насеъа српских земягьа кн>. 8, Бгд 1912) записал 
за Гложйе 1909 год., че селото имало следните ма
хали: Мартиновица, Джурков дол, Гърчка махала,
Нешин дол, Нанчинец, Говедарник, Кумовци.
Според записаното от Р. Николич, пръв заселил ”чужди” помещения, 
селото ”някой Богоя”, от който водят потекло Бого-

• В Босилеград приключи монтирането на монтажен обект 
за потребите на службата на Общинската организация на 
Червения кръст, която досега работеше в несъответни и

Гложйе е едно от най-големите села в Краището, 
заема около 220 кв. км. Селото е от разбиен тип села,
а хоризонтално разположените махали са пръснати 
край потоците и изворите на голямо разстояние, една 
от друга и до 15 км. По-рано те били повързани с
пътища за впрегатни коли, а днес и за леки моторни ИНцИ за този Богоя има предание, че веднъж бягал,

бил слуга и пак се върнал и заселил на същото място.
След вторто населяване дошли кърджалиите. Той 

ро село (трачко и римско) на повърхнина от около 2 бил от село Неманьинци ("откъде турско”). Мястото На Норвегия около 20 хиляди германски марки, Общинският 
кв. км., на чието място по време на Й. Захариев били 6ило „усто „ тойдохаждал с добитък ("шилежина”), съветдаде строителна площи 100 хиляди динара за основите

а после останал завинаги тука. Това било отдавна, 
монети и др. От тук водел планински път за Враня, за ”б0рйе било тъгая, ка селото било у реката”. От това 
който и днес личат белези. От Бусилов град (Босиле-

Проблема на тукашната хуманитарна организация 
решиха донори. За монтажния обект от 45 квадрата 
Югославският Червен кръст подсигури от Червения кръст

коли.
В местността Орниче някога било поселище, ста-

изкопвани тухли, грънци, земляни кюнци, чашки,
на обекта, а се очаква да помощува и при приключването му 
на водопроводната мрежа.

Очаква се службата на ОО на ЧК наскоро да влезне в 
помещенията си, но не се знае кога точно това ще стане. 
Руска Божилова, секретар на тази общинска хуманитарна 
организация, казва, че всичко зависи от това как и кога ще 
се подсигурят средства за приключване на елекртомрежата, 
за санитарни и за други ”дреболии”. Надяваме се, подчертава 
тя, и за това да ни помощуват донори.

първо семейство са Личаровци (според някои и те 
град) той водел през Липа по селската страна на дошли отнякъде), Варазлиинци (16 къщи, дял от 
Глошка пл. и нейния дел Бусилица (между Д. Лисина които са в Липа), както и жителите на махалите 
и Гложйе), след това по водораздела между Г. Лисина Мартиновица, Кумовци (15 къщи). Самодови и 
и Д. Любата, източно покрай Валози и през Плочки изглежда всички стари семейства, понеже старецът 
преслап, Горни Романовци, Крива Фея. Между ос- Миленко казвал: ”От тая са жичка свите”. Все пак, 
таналототой е свързвал Долни Бусилинци и Бусилов това Не трябва да се смята за напълно точно, 
град в месността Градиште, в началото на Липския Евтим Рангелов
рид. Крал или войвода Бусил владеел околностите на 
Босилеград, когато деспот Д>$. Бранкович имал кре- 

Бранковци (Й. Иванов - Северна Маке- - Следва - В.Б.
пост в село

♦ НАЙ-РЕВНОСТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАДСКО (1)

Васил Каменов: ТЕЖКО ПОНАСЯМ НЕЩАСТИЯТА И 
СТРАДАНИЯТА НА ХОРАТА

Какво бихте пор 
онези хора, които са в с 

митническа администрация, кр- да дават кръв, но не искат това 
ъв дадох още 8 пъти като обик- 3" правят? 

гражданин. Кръвта ще

ъчили на 
ъстояниеден за работа и тогавашната* Господин Каменов, какво за лрез 1957 година. Веднъж дадох 

Вас означава кръводаряването . ъв през 1953 година, когато
- Що се отнася /до кръвода- ^ях студент в Белградския уни- 

ряването, аз съм щастлив и ра- верситет, а веднъж и като вой- 
достен когато видя, че всички 
хора около мен са здрави и щас- три давания на кръв някъде са 
тливи. Никога не завиждам на реГисгрирани, защото червено- 
хората и се радвам на техните кръстката’организация по това 
успехи. Радвам се, когато сре- време не беше организирана 

* идна здрав мъж или хубава, стр- ТОЛКова добре като днес. Кога- 
ойна и здрава жена. Нещастия- то през 1965 година започнах да 
та и страданията на хората теж- рабЬтя на митницата в Димит- 

Има много начини ровград, тук започнаха и ор- 
хората. Един гаНизираните акции по кръво-

- Вашият въпрос просто меновен
давам все докато това ми поз- учудва. Нима същестуват таки- 

състоя- ва хора? В момента си спомням 
едно изречение на френския 
писател Албер Камю, който в 
своя роман "Чумата” на едно 
място казва: "Може ли човек да

ник. Не зная обаче дали тези
волява здравословното
ние.

* Разкажете ни някоя интер
есна случка, свързана с Вашите 
досегашни кръводарявания?

- Като студент с един мой бъде щастлив, ако около него някаква полза от това, но лично 
приятел през свободното си има нещастни?” Ако наистина смятам, че тези, които са дали 
време често играехме футбол и Има такива хора, които могат, а кръв много пъти и са в напред- 
баскетбол. Твърде често обаче Не искат да дадат кръв, нека да Нала възраст, би трябвало да 
при сблъсквания и на двамата Си помислят върху това 
ни течеше много кръв от носа. изречение и нека да се запитат карства, така че и обществото 
Разказахме за това на един сту- дали те наистина са щастливи. към тях да покаже поне малка 
дент по медицина и той ни * ^{1Кр0 е Вашето мнение по благодарност, 
посъветва да отидем в студент- въпроса за статута па многок

ратните кръводарители у нас?

ко понасям.
да се помогне на 
от най-хуманните със сигур- даряване. Аз получих книжка и 

Като станах активен кръводарител.
1995 година като 

митницата (в който 
1990 година имаше

получават поне безплатни ле

ност е кръводаряването.
гражданин винаги съм од тогава дочовек и

поздравявал и поддържал всич- служащ в 
и особе- Б. Димитров

колектив доки хуманитарни акции
но акциите по кръводаряване^ наистина много

, когато бях отстранен от 
като неблагонадеж-

ската поликлиника и да дадем 
кръв. Послушахме го и това 
наистина помогна.

-Тъй като кръводаряването О В следващия брой: Ванча
Петрове доброволна акция, кръвода

рителите не трябва да очакват
* Кога за първи път егне 

давате?кр-ъв и докога ще я година
За първи път кръв дадох митницата
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АЛТЕРНАТИВ НА ВЕРОУЧЕНИЕТО - 
ОБЩЕСТВЕНО И ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИ

ТАНИЕ

ЗАПИСКА ОТ ЗВОНСКА БАНЯ

ПО-БЛИЗО ДО СЛЪНЦЕТО
ВЪЗПИТАНИЕ ЗА 

ЖИВОТ В 

ГРАЖДАНСКО 

ОБЩЕСТВО

Ако още не сте ходили на
почивка не е късно да тръ
гнете на път. Морето с да
лече - и Адриатическото, и
Егейското, и Черното. Уве
личаването ма броя на стра
ните увеличава и цените на
което и да било пътуване (не-
опходимостта от визи, ко
мфортна кола, скъп бензин и 
т.н.).Най-сетне предметът, да решат да изучават и двата 

който трябва да е алтернатив предмета. 
н<1 вероучението получи Щом като веднъж решат 
официално название - в пър- какво ще изучават, това ще е 
ви клас на средните учйлища валцдно до края на учебната 
ще се изучава "гражданско година, а през следващата 
възпитание", а в първи 
на основното училище ”об- Възможна е и трета комби- 
ществено възпитание". Уто- нация - който е учил вероу- 
чнени са и областите, които

пак ще могат да избират.клас Басейните с лековита вода и изворът
"Слоново дупе" в Звонска баня

телно продаден (140 легла),здравото тялочение една година следва- 
ще обхващат тези предмети, щата година може да се опре- 
а плановете и програмите би дели за обществено-граж- 
трябвало да са готови до 20 данско възпитание и об-

почиващите в собствена ”по-и духът е
становка” могат да си обез-здрав, па елате
печат извънредно качествена почивка
на храна за само 320 дин натук, в Звонскаавгуст. ратно.

По преценка на просветните 
власти обучението по новите 
предмети трябва да започне 
най-късно до средата на септем
ври, защото преди това трябва 
да се утвърди настроението на 
учениците.

- Важно е да се предложи 
предмет, който да е в съзвучие с 
психо-физическите способнос
ти на дадена възраст. В новата 
програма ще използваме и 
опитът на програмата "Паз
ители на усмивката”, която вече 
осем години се прилага в 76 
места в Сърбия и Черна Гора, 
казва един от членовете на

ден (60 дин. закуска, 140 дин.баня, край
обед и 120 дин. вечеря.басейна,заНовият премет 

"гражданско-обществено 
възпитание" ще се 
преподава от психолози, 
педагози и
преподаватели,които 
вече имат опит от 
програмата "Пазителите 
на усмивката". За тях са 
предвидени и 
допълнителни семинари 
и подготовка.

За онези, които се нужда-който билетът
ШЖ? струва 30 дин. 
Аг&тй&ЧШЖЙ Ако отивате-

ят от лекарска помощ е необ
ходима такса - картон, който

§ там като ”сел- се получава за 100 дин. и е
ски” турист. валиден за цялата почивка, а

за необходиите терапии сеЦената за до
плащат още по 30 дин. на ден.щувката в но-ИЛКИ

Ако спорта и плуванетовопостроените
смятате за най-здравата те-около седем-
рапия - упражнявайте го в 
прелестния басейн с чудесна-

десет вили ок
оло'банята, която от село 
Звонци е отдалечена 3 км, е 
100 дин на креват.

Цените в хотела "Мир” са чи на слънцето. А тук, на над- 
общо привлекателни - пълен морска височина от близо 700 
пансион в стая с две легла е м толкова сте и по-близо до

Затова тръгнете на път, 
подготвени като за море, и се 
отправете към хубавата Зво
нска баня, която, освен удоб
ствата за безупречна почив
ка, лекува всички съвремен
ни болести, за които тук няма 
да става дума..

та минерална, достатъчно 
топла вода и под топлите лъ-Новите предмети (вероу

чение и гражданско-общест
вено възпитание) ще се фи- работната група за изготване на
нансират от държавната хаз- плановете 
на, за което са запланувани гражданско 
три милиона германски мар- 
ки, които ще бъдат разделе
ни на равни части.

В началото на новата

и програмите за 
т.е. обществено 

възпитание, д-р Драган Попа
дии от Философския факултет в 
Белград.

700 динара (в нея е включен и него. 
билетът за басейна), но по- Милка Станоевич

неже същият е предвари-

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 77учебна година учениците в 
първите класове на основ-

6 7 8 94 51 2 3ното и средно училище ще 
могат да избират какво ще 
учат факултативно - вероу- Ха. 8. Цвят на кожата. 10. Известен 
чение или гражданско-обще- естонски шахматист Михаил. 11. 
ствено възпитание, а могат Парична единица в Сърбия. 12.

Водоравно: 1. Призив за по- зе38мо1у. 4. Кратка женска горна дре-
12Т1Ю

3838 38

16Б14БИсторическо място до Нови пазар. 
13. Малкото име на актьора Па- 
чино. 14. Горна част от жилище. 15. 
Вид сценично изкуство. 17. Офи- 

19. Нови вести. 20.

Й

1918ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ТЕ ПЕНСИИ 

ВЪВ
ВТОРНИК

Т7
38

21церски чин.
Известна марка ски. 21. Държава 
в Европа. 22. Преследване, и уби
ване на дивеч. 23. Полски композ-

20
38 38

23 2422
38 3838 38

итор Фредерик. 24. Седмата 
25. Голяма кражба. 27. Вид колбас. 
28. Полско цвете. 29. Война (Гръб.). 
30. Марка прах за пране на "Ме- 
рима" от Крушевац. 31. Вид хляб. 
32. Отбрано общество. 34. Спорт- 

състезание. 35. Изправена като 
стълб греда. 36. Финландски ав
топилот във "Формула 1". 37. Сим-

нота.
27 282625Републиканският 

фонд за пенсионно и 
здравно осигуряване 
на земеделците 
съобщи, че 198 686 
пенсионери в Сърбия 
на 21 август ще 
получат втората част 
на пенсиите си за 
февруари 2000 
година. Средно
земеделците-по нсио не
ри ще получат по 
248,64 динара.

Средствата за 
изплащане на 
пенсиите са събрани 
от домашни 
източници, преди 
всичко от вноските 
за пенсионно 
осигуряване.

38 38

30 3129
38 38

3433 3532но 38 38

3736
38вол на монарх.

Отвесно: 1. Стремително
2. Дворец (син.). 3. Френ- цията, който води безгрижен и бе- което изниква ново растение. 28. угощение. 33. Лично местоимение.

на
падение.

модно списание. 4. Течен мет- звреден живот. 16. Езеро в Андите Благовонно масло за християнски 35. Първата нота.ско
ал. 5. Генералният секретар на (Южна Америка). 18. Човек, за ни- църковни обреди. 31. Пиршество,
ООН Кофи. 6. Фестивален град във маващ се с политика. 19. Държава 
Франция. 7. 6 и 17 буква па аз- „ Азия. 21. Фамилното име на пе- Решение на кръстословицата 76
буката. 8. Гръцка богиня на теа- веца Здравко. 23. Вид речна риба. Водоравно: 1. Сенокос. 7. Канара. 12. Атом. 13. Ротор. 15. Рак.
търа. 9. Годишен сезон. 11. Третият 24. Лъскав памучен плат. 25. Едро 17. Канал. 18. Кеба. -19. АН. 20. Котел. 21. Кана. 22. Робот. 23.

сръбския език. 12. Евреи- клонесто дърво. 26. Вързоп, денк-- - г Жена. 25. Синор. 26. Кофа. 27. Ин. 28. Навес. 29. Ракита. 31. Грац. 32. 
14. Индонезийски (син.). 27. Зрънце от растение, от Малер. 33.Тон. 35. Ал. 36. Радий. 37. Мока. 38. Ефир. 39. Тен. 40. Колос.

падеж в 
ски свещеник, 
остров. 15. Човек от интелиген-



■ МрзшШ
КЪМ 120-ГОДИШНИНАТА НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (9)

ДУХОВИЯТ ОРКЕСТАР НА 

ЦАРИБРОДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ 

(1943-1950)

ДУКАТ Е СЕЛО С 

НАЙ-МНОГО 

УЧИТЕЛИ
Училищният инспектор Кирил 

Такев ми направи контрол още един 
пъг. Това стана към края на април. 
Такев задаваше много допълни-

Село Дукат се слави с 
масовото участие на 
неговите жители в 
Народоосвободителната 
война. Освен Васко 
Апостолов партизани са 
били още 15 души от това 
с^ло, а голям брой семейства 
са помагали партизанската 
борба.

йя± “ г= г=......конто Цариброд и неговата гимназия бяха поз- бициозната Реализацията 
нати повече от която п да 
бележителност.

В първите години след

икономическо 
и пе тел ни въпроси на учениците ми, за 

да провери как са обработени уро
ците и колко те са разбрани и 
научени от децата. При контрола 
бяха и колегите ми от другите две 
дукатски училища - Дъкат център и 
Дукатски явор, което впоследствие 
беше присъединено към Горна били 
Любата, а след това и закрито.

причина за
на твърде ам- 

програма за честването на юбилея.е друга тяхна за- Случи се нещо. което народът изразил с пого
ворката: Който високо лети - ниско пада”. Ед- 

създаването му и инствено издателство "Братство” с попхопяпш
” уз“ ГИк”ЛНИЯТ ДУХОВ °ГСТЪ» на Богдан Николов, пубж,“
шш Музиката , както му викаха царибродча- вестник "Братово" и списание "Мост", 
ни, беше ядрото не само на музикалния, но и на своята задача м даде принос в ознаменуваното
културния, духовния и обществения живот в гр- „а .......................ата наГимназпята У
пдп. Всички по-важни културни, забавни и об- 
щоствено-политическн събития, програми и ма
нифестации не ставаха без

във 
изпълни или и сега се занимават с прос

ветно дело повече от 50 души, родени 
в село Дукат. Едва ли има село не само 
вБосилеградска община,далотолкова 
много даскали. Затова няма да прека
лим ако кажем, че Дукат е село на 
просветните работници.

комисияНастоящото съчинение за духовия орке
стър на Царибродската гимназия, освен че е 

участието на орке- приложение към 120-годишнината на Цари-, 
стъра. В тях топ почти винаги играеше главната бродската гимназия, има и други претенции. Ще 
роля и заемаше наи-пзтъкнато място. Дори и се опитаме - макар и бегло и с непълни данни, да 
тогава, когато, с оглед на характера на събити- посочим къде са корените и традициите, които 
ето - политически митинги, физкултурни прег- в Царибродско създадоха обич към духовата 
ледп. посрещане п изпращане на 
високи обществено-политически 
делегации п дейци, бригадири, но
вобранци и подобни, му беше пред
назначена второстепенна задача - 
да подсили значението на събити
ето и да предизвика по-силни ефе
кти.

Към края на учебната година три
мата учители в Дукат се договорихме 
да организираме съвместно оценяване 
на учениците. Посетихме трите учили
ща в селото и като комисия уточнихме 
окончателните оценки за всеки ученик 
по всеки предмет. При това, разбира 
се,, последна дума имаше домакинът. 
От 37-те ми ученика успешно 
завършиха 34, докато само трима 
повтаряха. В I, II и III клас имах по 
трима отличници, докато в четвърти 
бяха само двама. За най-добър ученик 
в Дудина махала провъзгласихме 
Владимир Михайлов Стоименов от 
четвърти клас.

Традиция беше учебната година да 
приключи с тържество - изпит. Ор
ганизирахме го в неделя. Служителят 
п няколко родители на децата, които 
живееха най-близо до училището 
сложиха в двора маси и пейки. Започ
наха да пристигат децата с родителите 
си, облечени като за събор. Всички си 
носеха ядене и пиене. Бяха дошли

ДАНЪК НА 
МИГРАЦИЯТА

По времето, когато готвех споме- 
ях с многоДукат, разговар

хора от това село. а най-много с ня
когашни свои ученици. От тях узнах.

ните си от

че и то. както и всичките други села в 
Босилеградска околия е заплатило се
риозен данък на миграцията. Именно, 
според официалните данни през 1953 
година в село Дукат имаше 1111 
жители, а през 1991 година само 634. 
Тъй като от последното преброяване 
на населението са изминали повече от

Със своята душевност, чувс
твителност и любов към музиката 
и изкуството изобщо, цари- 
бродчани с възторг посрещнаха 
новата си рожба. Духовият 
оркестър на гимназията стана и си 
остана все до днешни дни тяхна 
голяма любов, гордост, достояние 
и почитание. Стотици младежи, 
предимно ученици на гимназията, 
се "записваха” в оркестъра, пое
маха инструмента, за конто сами се 
определяха или им го предлагаше 
ръководителят на оркестъра, с 
желание да станат музиканти.
Някои от тях след известно време 
го напускаха, понеже нямаха необходимата при
родна дарба и чувствителност към музиката, 
втори затова, че нямаха онази воля и упоритост, 
които заедно с таланта са нужни да се овладее 
един музикален инструмент, а трети, понеже 
нямаха минимални условия наред с редовните 
уроци в училището да учат и уроците в това 
своеобразно музикално училище. Така тук се 
вършеше селекция и в оркестъра оставаха само 
най-талантливнте и най-упоритите момчета. Те 

момчета, които сред

десет години, няма никаво съмнение, 
че този брой сега е много по-малък. 
Миграцията 
въпреки че условията за живеене сега 
са значително по-добри от тези от 
преди половин век. Именно прокаран

значи продължава.

Сградата на гимназията, в която е формиран духовият 
оркестър на Царибродската гимназия. По-рано известна 

като "Офицерски дом", а сега в нея е управата и 
администацията на ГИД

е път до селото, в много от махалите 
може да се пристигне с кола или 
джипка, а почти 20 години има и елек
трически ток. Село Дукат е богато с 
вода. така че почти няма къща без 
чешма н здрава планинска питейна 
вода.

РАЗДЯЛА
Учебната 1950/51 година 

започнах на 1 септември в 
Дудина махала с 45 ученика. 
Бях изготвил всички 
планове и обучението 
вървеше съвсем нормално. 
Но на 26 септември получих 
призовка за отбиване на 
военната си повинност и 
заминах в казармата на 18 
октомври. Раздялата ми с 
учениците беше временна...

музика и музикалното изкуство изобщо, върху 
които настана, преуспяваше и се развиваше и 
ученическият духов оркестър при Царнброд- 
ската гимназия. Ще проследим събитията и об
стоятелствата. които към края на 1942 и през

Най-сигурният показател за ми
грацията е броят на учениците. Преди 
половин век работеха три начални 
училища, а сега само две. При това в 
Дукат център през тази учебна година 
се учи само един, а в Дудина махала 8 
ученика!

1943 година доведоха до създаването на орке
стъра, а след това и началото и първите 6-7 
години на неговата дейност. Ограничаваме се на 

период (1943-1950), защото той от една 
е най-важният в 57-годишната му исто-

тоя
ВИДНИ ДУКАТЧАНИстрана

рия, а от друга страна и затова, защото 
сведенията, спомените и свидетелствата,соглед 
на изминалите години, са подложени на най- 
голямо затъмнение. При това живите свиде
тели, при които спомените от това време все 

не са изчезнали, ще определят съдър-

ставаха музиканти 
останалите младежи и гражданите изобщо се 
ползваха с голям авторитет, уважение и 
почитание. Повечето от тях след завършването 
на гимназиалното си образование се записваха 

полувисши училища,

Най-известен дукатчанин несъм
нено е Васко Апостолов пръв комен- 

също така и баща ми и сестра ми от донт на Боснлеградския партизански
отряд, сформиран

или богата културно-литературна про- година. Той стана пръв председател на 
грама, след която съобщих успеха п на Околийския народоосвободптелен от- 
отличниците връчих подаръци - по бор в Босилеград след освобождение- 
една книга. то и народен представител в Скуп-

След това домакините развързаха щината на нова.Титова Югославия, 
торбите, а мъжете извадиха бутилките 
с домашната. Веселбата продължи до гелов също беше активен обществено- 
късно след обед.

Гложйе. За "изпита” бяхме подготв- на 20 май 1944

още
жанието на записките, понеже с писани матери-

от тоя пе-
във факултети и 
напускаха Цариброд и свиренето в духовия 
оркестър. По-малък брой, особено онези, които 
бяха най-талантливм и най-успешни в ор
кестъра, продължаваха да другаруват с инстру
мента, който бяха овладяли тук, включвайки се 

състави. По-нататъшно муз-

али и други материални свидетелства 
риод не се располага. Благодарейки на музикан
тите от първите състави на гимназиалния орке- 
стар, на първо място на господин Райко Сок
олов от София, д-р Георги Соколов от 

Спас Сотиров от Ниш,

Споменатият вече Огоичко Ан-

политически деятел - председател на 
общинската младежка организация, 
секретар на Общинския комитет на 

В района на училището в Дудина Съюза на комунистите, директор на 
махала тогава имаше 51 домакинство, основното училище в Босилеград и на 
Любопитен факт е, че през втората Културния център и то по времето

когато в Босилеград беше построена

в други музикални 
икално образование в средни и полувисши 
училища и музикални академии продължиха и 

професионални музиканти около десет
ина бивши членове на оркестъра.

Димитровград и д-р 
които дадоха ценни писмени и устни сведения и 
спомени за създаването и първите години от 

много ще сме благо-
УЧЕНОЛЮБИВИ ХОРА

станаха дейността на оркесъра, 
дарни и на останалите членове на оркестъра от 
всички генерации, които ни предоставят писани 

и други свидетелства за
След 57 години от основаването на духовия 

оркестър на Царибродската гимназия, в 
годините, когато той е заглъхнал, а 56-те ин-

сиимки половина на миналия век тук основно 
образование са получили почти 
ученика, около 40 от конто след това 
са завършили виеше или полувисше 
образование. Подобно е в цялото село. 
Едва ли някой може със сигурност да 
каже точно колко хора от Дукат са 

образование

материали,
живота и дейността на тази важна културна 
ституция в Царибррд. По такъв начин ще имаме 
възможност да допълним, уточним и обогатим 
досегашните сведения и да съберем материали, 
които ще помогнат да се подготви и печата 
монография за духовия оркестър на Цариброд
ската гимназия. Убедени сме, че по такъв начин 
най-много ще допринесем звуковете на 
оркестъра отново да екнат по чаршията. на 
Павлиончето, в салона, да развълнуват и обла
городят чувствителната душа на царибродча ни. 
Случи ли се обратното, ако той потъне в заб
вения, това ще бъде неговия сигурен край - той 
завинаги ще се пресели в историята.

Подготпил: Венко Димитров

ЗЮ новата съвременна сграда на центъра.
Активен беше и най-добрият ми 

ученик в Дудинци - Владимир Михай
лов Стоименов. И той навремето си 
беше младежки ръководител, след 
това директор на основното училище 
"Георги Димитров” и секретар в ОК на 
СКС в Босилеград.

Симеон Младенов от Дукат беше 
навремето си председател на Общин
ския народен съвет в Долна Любата и

ин-
само двадесетина са годниструмента, от които 

за употреба, са консервирани и съхранени в гиъ 
назията, сред бившите, музиканти и цари ро- 
дчани изобщо все по-често се поставя въпроса 
дали този дългогодишен символ, гордост 
слава на Царибродската гимназия и Цариброд 
вече мъртав или той отново може да се въз 
нови и засияе с още по-ярка светлина.

навършваха 126 год- 
1 гимназия 

на юбилея

виешезавършили
лекари, агрономи, икономисти, юрис
ти, офицери... Почти няма специал
ност, в която да няма дукатчани.

Няма съмнение обаче, че учител
ската професия е най-привлекателна директор на- Земеделската коопер

ация. Глнгор Спасов от Дудинци беше 
дългогодишен началник на Тернторн-

В годината, когато се 
ини от откриването на Царибродската 
сформираният Отбор за честване :* 
ирис програма, в която бяха запланувани г Р 
важни и съдържателни активности и Р

отбелязваме. Едно от гях

за тези планинци. Първи учители от 
Дукат бяха Стоичко Ангелов, Веие 
Ников, Виолетка Йованчова и Веие пяната отбрана в Босилеград 
Миланов, завършили Учителската община, 
школа в Цариброд. Според моите 
сведения, които в никакъв случай не

приятия за неговото „
беше да сс издаде отделна монограф 
назиалния духов оркестър.

Общите обстоятелства, които 
страната и в града през 
чалото на 2001 година - политическитепласт, кадрови

- Слеуии -
О В следващия брой:

Селската духова музика
настанаха в 
, 2000 и на- 

вълне-
Богослав Яневесента на претендират за прецизност, даскали са

ния, сменяне на общинската



€> ШшШ17 август 2001 г.

ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ 
ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ а СПОРТСПОРТ

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА
ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАДСКИ И 

БОСИЛЕГРАДСКИ ШАХМАТИСТИ

ЦАРИБРОДЧАНИ
ПО-УСПЕШНИ

Лицевата 
страна на 

медала

Оморика.
Разбира се, спътни

ците на Паичич,безпо- 
говорно се съгласиха с 
думите на професора. И 
те бяха до гуша насите
ни от яловото многод-

На пръсти се наброя
ват естествениците, зад 
чийто гръб изтънчено 
ухо може да долови зав
истлив шепот:

- Щастливец! Успя да а 
се вмъкне в поменика 3

автори, открили 4 
нови видове!

- Пих, случва се и на 
смъкльо лъжица да га- 
цне в паница с мед!

Завистта е присъща 
на всяка професия. Има 
си защо и в естествозна- 
иието. Поня тието вид е 
крайъгълен камък в биологията. Пръв Всички тукашни жители са чули за 
да диагнозираш анонимен вид е скрита него!” "Добре, ами кажете как изглежда 
мечта на ботаниците.и зоолозите. Под- Омориката и точно ма кое място жив- 
внг, който донася духовни благоден- ее?” Вместо отговор селяните свиваха 
ствия: безсмъртие в науката, уважение рамене и правеха безмълвни гримаси.

За Омориката Паичич пръв път узна 
далечната 1855 година при посещение на

В края на юли в Димитровград бе ор- т. нар. Шсвенингсм система (времето за
размисъл на един играч е 5 мину ти). Заганизираиа приятелска среща - реванш 

между шахматисти от Димитровград и димитровградския отбор играха Драги-
ша Йонич, Иван Стоименов и Владая

невио претърсване на 
страхо- 

девственн
Босилеград.

В мача на 6 дъски и с време за ра?- Игич, а за отбора на Босилеград - Но
ви ца Божилов (който е член на ШК "Ца
риброд”), Драголюб Величков и Славко

внушаващите 
почитание, 
лесове на Златибор и 
Тара. Усещаха, че неу
ловимата Оморика се 
вре около като безтеле
сно. А планинците, по

мисъл един час на играч димитровград- 
чаните триумфираха с 5, 5 : 0, 5.

Иван Стоименов надигра Новица Бо- Стоименов. Крайният резултат бе 13:5 
Драгиша Йонич се наложи над за димитровградчнни.

Да си припомним, чс на 22 март т.г. в

на

жилов,
Васил Христов, Владан Игич бе по-ус
пешен от Славко Стоименов, Васил Сто- Босилеград шахматистите от този градито срещаха из безпът

ната сговорно твърдя
ха: "У нас наистина ви-

именов от Александър Захариев, а Ана- надиграха димитровградските шахма- 
толи Пецев от Бояна Алексова. А нита тисти с 5 : 3.
Алексова и Драголюб Величков ремизи-

Йосиф Панчич, най-видният 
сръбски естественик Мачовете между димитровградски и 

босилеградски шахматисти би трябвало 
Същевременно бе игран и мач но да станат традиционни, 

бърз шах мат. Играно бе на три дъски по

рее рядко, необикнове
но хубаво иглолистно. раха.

Д. С.

ОЩЕ ЕДИН ТУРНИР 
ПО МАЛЪК ФУТБОЛ 

В БОСИЛЕГРАД

СЪСТЕЗАВАТ 
СЕ 12 ОТБОРА

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

"БАЛКАНСКИ” 
СТАРТИРА В НЕДЕЛЯ

от страна на колегите, неописуемо ин
тимно сладочувствие...

Днес е модерно видовото разнообра- окръжния началник на Ужичко. Той му 
да се нарича биодиверситет. На цена даде първите сведения и кресна начал- 

са страните със силно изразен биодивер- пата нскричка на омамата, който с тс- 
ситет. Смята се, че тяхната жизнена сре- чение на времето се разгоря в безмерно 
да е несравнимо по-устойчива и по-неуя- любопитство, 
зима. Ето защо дори и най-скромните 
приноси към таксономията на билките и 
животните се равняват с героизам. Ус
тройват се победни празненства, присъ- През настоящата 1875 година се изцежда

зне

Отборът на ФК "Балкански”, който през 
новия състезателски сезон ще се състезава в 
НФЗ, в първия кръг от първесгвото (тази 
неделя) ще гостува в Трупале, където ще го 
посрещне тамошният ФК "Раднички”.

Амбицията на тима през този сезон е да се 
класира в самия връх на таблицата.

"Братство” научи, че под ръководството на 
треньора Новица Алексов "Балкански" се е 
подготвил добре. Отборът е подсилен с братята 
Пейчеви - Миомир и Владимир. От септември се 
очаква за димитровградския отбор да заиграе и 
Ненад Васов.

През подготвителния период "Балкански” из
игра две конторлни срещи - с отбора на на 
"Пърчевац” (3 :2) и с отбора на ”Желюша”(6 :4).

- Момчета - мълвеше повече за себе В Босилеград е в ход вто-
си Панчич - мъничко липсва да повяр
вам, че Омориката е дело на магьосник. рият тазгодишен турнир по 

футбол на малки врата, в 
който за купата се борят 12 
отбора. Същите са разпре
делени в две групи. В 
първата са "Анитекс”, "Гр. - 
ИКО”, "Ч.С.К.”, "Победа”, 
"Сава” и "Е.Б.Б.”, а във вто
рата "Краин дол”, "Дъга”, 
”Ас”, "Свеня едно”, "Кинг” 
и "Магурка”.

Георги Георгиев, един от 
ФК

ждат се медали и славоизлъчващн двадесетата година как хабя сили да я 
ореоли... видя и докосна. Напразно! Планината я 

ревниво укрива. Започнахме да се над
преварваме когато бях на четирдесет, аТръбната страна на медала

Медал като медал - притежава две ли- сега прехвърлям шестдесетгодишна въз- 
ца. И понятието вид е рожба с противо- раст. Вие тогава сте били неродени бе- 
положни свойства. От една страна доста- бета... Дали ще доживея да ми се изпълни 
вя радост, от друга грижи и главоболия, най-силното въжделение?
Наскоро ще се наберат три столетия как 
науката се мъчи да окове понятието в фесоре, не сме свикнали да Ви гледаме в 
четливо и правоиодобно определение, опаднало настроение - огласиха се мла- 
Безуспешно, видът изхлъзва от клещите дежите. - Ние никога няма да Ви напус- 
и на най-съвършените дефиниции. Оба- нем и няма да се разделим от Вас докато

- Отхвърлете мрачните мисли, про-

ръководителите 
"Младост” и на спорта в об-

на

ЛЯТНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА щината, казва, че дневно се 
йграят по три мача, така че 
се очаква квалификациите 
да приключат до 21 тоя ме
сец, когато трябва да се иг
раят четвъртфиналите. Смя
та се, че финалът ще прик
лючи до 25, когато на пър
венеца ще бъде предадена 
купата.

Общинският съвет ще 
подсигури награди за трите 
най-силни отбора и за най- 
добрите футболисти.

че, дали знаем или не знаем що е вид, не стигнете до целта... 
неговото съществуване никой не от- Подир вкусната окрепа в дома на поп 

Джока, любезното домочадие покани го- ПЪРВЕНСТВОТО 
ПРОДЪЛЖАВА УТРЕ

рича...
У мените се отнасят към видовете като стите да заемат приготвените легла. Мл- 

към капризни кокетки с иепредвидливо адежите побъбриха още няколко минут- 
моведение. Те са причина съдбата на ки с домашните, прозвучаха и две-три ди- 
ловцнте на нови видове понякога да бъде ховни песни в спомен на починалия глава 
сурова до болка. Трагизма взаимоот- на семейството, пък се оттеглиха на 
ношенията между професор Панчич л спане. Панчич взе триножник, излезна 
гиздавото иглолистно от планина Тара,

След кратка пауза, на 18 август т.г. 
продължават състезанията в рамките на Лят
ната баскетболна лига на подрегнона 7 - Ниш.

Лидерът на таблицата 
"Озрен" от Сокобаня на своя терен посреща 
най-сериозния си съперник в бората за първо 
място БК "Димитровград - Милшпед”. От
борът, който от този мач излезе победител 
най-вероятно ще спечели титлата.

отборът нанавън под навеса и се вгледа в хоризонта 
потънал в гъста здрачевина. Взираше се 
нататък почти безучастно, докато в един

Омориката, надминава епиката и на 
класичните антични обрасци...

м.иг сякаш мълня прониза съзнанието 
му...Блажена усмивка се 

разцъфтя върху устните 
на стария учен

Селището Заовине е разположено вр
ъз южните склонове на планина Тара, 
около изворищното плато на река Черен 
Ръзав. Надалеч от огнището на поп

В.Б.д. с.

Извървяваха сетните часове 
ледния ден на месец юли 1875 година, дЖОка, в горната част от долината на 
когато професор Панчич, външно уж бо- ръзав> стърчеше варовиковата громада 
дър, но вътрешно разяждан от физиче- Склопови. Погледът на Панчич случай- 
ска умора и душевни терзания, предложи но беше вперен тъкмо към гребена Ск- 
на четиримата си млади сътрудници, не- ЛОПОви, по горната ивица на който се

очертаваха вирнати към небесата еле- 
- Наближаваме селището Заовина. гаНтни стреловидни силуети на иглоли- 

Хайде да поемем пътеката към махалата стни дърВета! Подобна гледка Панчич 
Джуричи и потърсим приют в къщата на никога преди не беше наблюдавал. За 

неотдавна починал приятел, добрият всеки случай протърка 
поп Джока. Домочадието му е извънред- провери: "Не е ли пак измама!” Не! Тихи 

гостолюбиво и радушно ще ни пое- тръпки съпровождани от приятна топ- 
рещне. Хубаво ще си отпочинем и въз- лина пропълзяха през тялото му и из
върнем силите, а утре пътя под кракта до мамиХа умиление на лицето. "Дали, Гос- 
Ужице. Оттам с талига назад в Белград... поди< Пак в задния час удовлетворяваш 
Стига скитня за лято Господне 1875. До- бляновете ми? Кой, Господи, е кацнал 

, Боже здраве, Йово - отново! Не

от пое-

СЛЕД ВТОРАТА ЛОТАРИЯ НА 

” ИБЕР”гови студенти:
След втората лотария на частното предприятие "Ибер" в 

Босилеград, което през май организира лотария за клиентите, които 
в магазините му купували стока на стойност от над 100 динара, 
главната награда - цветен ТВ-апарат, не замина до собственика.

По тоя случай собственикът на "Ибер" Иван Костадинов казва: 
"Известно е, че купончето с номер 006603 е взел киент в Горна 
Лисина, може би е нашенец, който живее във вътрешността. . 
Осведомявам притежателя на купончето да се обади в 
предприятието до една седмица и да си вземе телевизора. Доколкото 
това не направи, апаратът ще остане за следващата лотария, когато 
вместо един ще има два цветни телевизора."

клепачите за дамоя

но

върху канарата, Омориката, нали?
Протоко(ко)лирал: С.К.

година
губя надежда, че веднъж все пак ще се 
сблъснем с привидението, наричано

там В.Б.
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ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН АТЛЕТИЧЕСКИ МИТИНГ ПО СКОКОВЕ 
".Ш5МР 2001" В ДИМИТРОВГРАД

МАРИЯ ДИМИТРОВА И ДЖОРДЖЕ 

НИКЕТИЧ ВЪОДУШЕВИХА

ХРИСТИНА
МЛАДЕНОВА

' ■*5Г *
>

ХРИСТИНА
най-старата босилеградска интелек- 

туалка, почина на 90-годишна възраст на 16 юли тази 
година в Лесковац. Родена е в София през 1911 година в 
чиновническо семейство. В Софийския университет 
следвала педагогика и география, а след това, през учеб
ната 1936/37 година постъпила на работа в Бобов дол. В 
същото училище работил и Васил Младенов от Босиле-

МЛАДЕНОВА,

В 6-ия международен 
чески митинг по скокове '\ЮМР 
2001”, които се проведе през сре- 

месец в Ди
митровград участваха около 20-

атлети- димитроврадския скулптор Дими- 
тър Илиев.

В изявление за нашия вестник 
* Мария Димитрова изтъкна, че е 
» много доволна както от резултата 

и от атмосферата. 
Димитрова обеща, че е готова и

дата на миналия

ина атлети и атлетки от СРЮ. 
България и Турция. Проведени 
бяха

си, така I
град, за когото тя се омъжила.

През учебната-1941 година двамата просветни работ
ници идват в Босилеградско. Аз ги запознах през 1947 
година в с. Бистър, където Васил беше директор и пре
подавател по математика, а тя - по български език и 
география. След освобождението в Босилеградско има
ше малко учени хора, особено с университетско обра
зование. Благодарение на двойката Младенови и на още 
няколко души, учебното дело започна да се развива.

През тогавашните тежки времена не беше лесно. 
Просветните работници бяха организатори и реализа
тори на различни акции. Но, както и почти всички други, 
и те живееха доста бедно. Без оглед на това, не се щадеха, 
пътуваха пеша и разнасяха образованието, културата и 
новия живот. Христина беше в първите редици.

Тя е първият преподавател по география в Босилеградско. 
В Босилеград работи 12 години и се пенсионира през 1972 
година. Последните 17 години прекара при дъщеря си Цве
танка и зет Милован в Лесковац. Синът й Борис и снахата 
Пенка живеят в Суботица. Има четири внучки и един правнук.

Младенова беше погребана в гробищата в Босилеград.

състезания по троен скок, 
скок на височина и овчарски скок.

Звезда на митинга бе българ
ката Мария Димитрова, участни
чка в Олимпиадата в Сндни и в 
Световното по атлетика в Едмон- 
тон. В дисциплината троен скок тя 
спечели първото място с резултат 
14,18 м. Втора в посочената дисци
плина бе Антоанета Йорданова 
(13,08). а трета - Искра Петришка 
(13, 00 м), също от България.

В дисциплината овчарски скок 
първ бе югославянинът Федя 
Камаси (4, 90 м). втори - бълга
ринът Станимир Георгиев (4. 20 
м ), а трети югославянинът Джор
дже Никетич (3. 00 м).

При жените първите три места 
спечелиха югославянкпте Драгана 
Голик (3,20 м), Славица Семенюк 
(3,20 м) и Лиляна Новакович (3,20 
м). Голик зае първо място, понеже 
най-малко пъти скачаше. Се
менюк и Новакович си разделиха

•;*] догодина да участва в Димитров
ци градския атлетически митинг по 

' скокове.
Югославският, рекордьор по 

овчарски скок Федя Камаси заяви, 
че е изключително доволен от 
димитровградската публика и

-
Джордже Никетич

второто място.
В дисциплината скок на

подчерта, че е пропуснал да от- 
висо- бележи още по-добър резултат, с 

за жени първа бе българката който напълно би отблагодарил 
Елеонора Милушева с резултат на димитровградските почитатели 
183 цм.. втора
Йелена Върховец (170 цм), а трета

чина

югославянката на атлетиката.
”Ако стартът беше само 2 мет- 

- българката Ваня Илиева (160 ра по-назад, условията за скачане 
цм). тук Щяха да бъдат идеални. 

При мъжете в дисциплината Разбира се, че догодина ще дойда 
скок на височина първ бе Джорд- пак”, каза Камаси. 
же Никетич (220 цм). Втори - Ан- Атлетическият митинг бе 
гел Карарадев от България (217 наблюдаван от около 2000 души. 
цм) и трети - Деян Врелякович Организатор на проявата бе АК 
(214 цм). "Железничар” от Димитровград, а

За на й-добър резултат на тур- покровители - ОС в Димитровград 
нира бе провъзгласен резултатът и местният Спортен съюз. Мити- 
на Мария Димитрова. Тя получи нга спомогнаха многобройни спо-
спецпална награда - скулптура на нсори.

Стоян Евтимов

38 ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА "ДИМИТРОВГРАД 2001"

” РИБОЛЮБЦИТЕ” ТРИУМФИРАХА 

ЗА ТРЕТИ ПЪТ
На 10 август тази година се навър

шиха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на
БОГДАН МАРИНКОВ - БОЦА 

от село Желюша 
Поклон пред светлата му памет!

А

юбците”, а заедно с Горан Ма- 
нич от ”Милан 88”, Арандже- 
лович бе и най-добър стрелец 
на турнира със 7 гола. За най- 
добър вратар на турнира бе 
провъзгласен Саша Величков 
от ”Риболюбците”, а за най-пе- 
рспективен играч - Саша Васов 
от ”Белештранс”. Посочените 
футболисти бяха наградени със 
спортни екипировки, 

купата,
”Риболюбци” получи и парична

Семейство Маринкови

На 21 август 2001 година се навършва ЕДНА ТЪЖНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непрежалим 

КИРИЛ ПЕТРОВ 
от Димитровград

До края на живота си щ 
светлите спомени за теб и ще те носим 
в сърцата си.

отборът наОсвен пазим

награда от 30 хиляди динара. 
Второкласираният "Милан 88” 
получи диплом и 15 хиляди ди- 

отбор

С много обич и тъга твоите: съпруга 
Павлина, дъщери Дана и Злата, зетьове 
Райко и Дачко, внук, внучки, правнуци, 

братя Иван и Георги и останали роднини
нара, третоклейраният 
"Легенди”, който в борбата за 
третото място победи "Белеш- 
транс” с 5 : 2, получи 10 хиляди 
динара, докато отборът "Беле- 
штранс” получи диплом.

В турнира участваха 16 отбо
ра, а също толкова отбора уча
стваха и в пионерската конку-

отбор рнира "Риболюбците получиха 
преходната купа (творба на ди
митровградския скулптор Дими- 

Илиев) в трайно прите-

Димитровградският 
"Риболюбци” за трети пореден

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила 
и незабравима зълва, тетка и баба

ВЕРА СТОЯНОВА 
от Димитровград

Поклон и вечна памет!
Панихидата по този случай ще се съ

стои на 18 август (събота) от 9 часа на 
димитровградските гробища. Каним ро
днини и приятели да ни придружат.

От нейните най-мили

път триумфира на традицион
ния местен турнир по футбол на 'п>р 
малки врата. Този отбор във фи-
нала надигра отбора "Милан 88 За най-до ър игра I на
от Бела паланка с 9 : 5. Като рнира журито провъзгласи Д, < - 
трикратни победители на ту- ган Арапджелович от I ибол-

жание.

ренция. В пионерската конкур
енция триумфира отборът 
"Легендици”, побеждавайки във 
финала отбора на "Раднички” 
от Пирот с 3 : 1.

Трето място спечели отборът 
"Кариоке ДИС”, който победи 
пионерския отбор на "Риболюб
ците” с 1 :0.

За най-добър футболист-пи
онер бе провъзгласен Миодраг 
Георгиев от "Легендиците”.

В конкуренцията на ветерани
те участваха 4 отбора. Във финала 
"Милан 88” от Бела паланка бе по- 
добър от ГИД (4 : 2) и заслужено 
спечели първо място.

Организатор на турнира бе ме
стният Спортен съюз, а пок- 
оривтел ОС в Димитровград.

па

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели от чужбина,

В к. Г=»%"ЙК
от този в страната, както беше 

на 60 марки. Към една такава

но сте забелязали 
не е двойно по-голям
по-рано, а е определен са ВСИЧКи видове
непопулярна постъпка, ка дават поЩенските

и като

На 29 август 2001 г. навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ от нанадейната смърт на 
нашия мил и незабравим

ИВАН АНТОНОВ - ВАКА 
дефектолог в пенсия от Ниш, 

роден в с. Мъзгош

Изминаха 40 дни, изпълнени с тъга и 
болка за теб, а ние все още не вярваме 
на суровата истина, че Ти не си сред нас.
Времето минава, но никога няма да за
личи спомена за твоята топла усмивка и благордна душа.

Дълбок поклон пред светлата Ти памет!

Твоите: Гица, Милан, Георги, Мика, Верица, Марян

оазноски върху които ние като редакция 
издателств^нямаме никакво влияние. Макар и удвоен 
годишният абонамент беше недостатъчен да покрие 
тези разноски.

Поради това ^°^рцд^дТолучават вестни *"*Братство'\
3аНаПРаебЯоДнаментУот 60 ДМ. Той е достатъченжелаят и

саа/ю^за'пощенските разноски, което 
означава, че ви изпращаме вестника безплатно.

I
И Милош

Д. С.Редакцията^
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Вииове
Психиатър към пациент:

- Лулмо, като те изпишем, ка- 
къв искаш да станеш?

- Министър!
- Че кой ще те избере?
- О, електоратът ма лудите е 

'голкопа голям...
* * *

- В нашето градче въобще 
няма полиция...

- Шегуваш се, как така ще я 
карате без полиция?

- Че за какво ни е изтрябвала, 
когато и без това си имаме пре
достатъчно цивилни рскетьо-

ТРАМПА ЗА
кукуригу

Припекло та пууа дърво и камик. Я съм се нагньел под 
ореят и вардим кьелавицуту от сълнцето. Ка скърцну 
вратиьицата те ти га иощарчето насмеяло се до уши.

- Л^да Манчо, дебело си уяшил тараежатога за те- 
ливонат. Я погледни колка ти йе сметката...

- Дедин, я и ка дърнка не приодим. Това може да се йе 
присланчил некой друг или га йе бабата уяшила.

Пощарчето ми даде две белешкье, ама гьи прецепи на 
половинуту, йедне за ньега, йедне за мене.

- А ква йе тая дедин? - превърчам другуту и буречим.
- Сестра на теливонскуту, йедна без другу не иду - 

майтапи се пощарчето. - 60 динара за кабловскуту.
Превърчам урукье белешкуту, а вода тече од мене. 

Стисну гьу у шаку и се надърнди право при директора- 
тога у културнуту ижу. Реши да се жалим. Стиго тамо, 
бутну на йедна на друга врата, ка провре главу на тре- 
кьата, оно пълно ко у кошер.

- Улезни деда Манчо, нийе не дърсамо - позна ме йедно.
Полъчка се утресо унутра и стой им ко треенут.
- Ама девойче, я изгледа съм залутал у училището. Тука 

су ставене две паралелкье, та се бутате по двойица на 
йедън стол. А нема ли да се карате?

- Нийе смо деда Манчо тука повече роднина. Ете онова 
девойче йе черка на директоратога, а онова на кумицуту 
му, па другото до ньега йе на друтара му, па...

- Леле бошкье... многотиня! По-рано бейоше два-три, а 
са сте ко жълтити бробинуи. Я ако може до директора
тога...

- Директорат йе дънъска зубар, а и ютре, чък д^угьиден 
че пообиколи, да га видимо и да га не испущамо за плату. 
А ти деда Манчо, че га вадиш ли или че га тураш? Ищо 
он дънъска вади...

- Девойче, оно малко срамно... ама ти кико кажеш...
- Тъгайе беге при ньега у йординауиюту - одруби ми 

девойчето и гледам га кико нажмикуйе на другьете.
Назадъчкьи напипа бравуту на вратата и прескочи 

прагат. Излозо у колидорат и вати та се прекърсти. 
Упърчи барякат та пред йординацуюту. Докторат-дирек
тор си седеше преди вратата па ко виде че свъртим къмто 
ньега, рипну се ко да йе седел на тьрнье, утърча унутра и 
ми показуйе крив стол да седнем. Гълтну си йезикат, и 
кво ми би, спльеска се.

- Зини! - замоли ме, що йе право, право.
- Ама чекете, я не съм дошъл при доктора, я при тебе 

ко директора, да ми обяшиш йедну работу, за кво сте 
увели тия 60 динара да плачамо за кабловскуту. Кига гьу 
първи пут уведомо, платимо приключак и рекоше това 
йе све, а са...

- Тъгайе си имал два програма... а са трийесе и два...
- Доста су ми и тия два - не давам се. - Я швапскьити 

и йенглескьити не пущам, ищо гьи не разбирам кво 
вранкаю, а и они ми соборише лелеят-та са и двата не 
могу да видим... Че да идем при кметатога, нека ми он 
одели воду за качамак - лют ко рис рипну от столат и 
излете на сът из йординауиюту. Ка на путат сречам бая 
Васила. Тегли ме за рукав и шъпче.

- Байе Манчо, у опщинуту най-после увели прину- 
дителну. Ама немой да се плашиш, остали си пак същити. 
Само са кметатога испратили далеко на север при некою 
си Данию. Да се пролади у студенуту воду да му се приспи. 
Ли знайеш ко рече: "Заради гумаруту я не могу да заспим. 
Сън ми не дооди на очи." Е са све че забовари и десет 
дъна на девизну рогожу че се слатко наспи.

Ко ми това рече бая Васил, све ми се измути.

ри!

Мъж и жена пътуват с колата 
си за почивка.

- Трябва да се върнем вкъщи! 
- сеща се изведнъж жената. Заб
равих да изключа печката!

- Мисля, че няма нужда! - казва 
мъжът.

- Как така няма нужда? Ще ст
ане пожар!

- Няма да стане! Аз забравих 
да затворя чешмите в кухнята...

П№1нш1ти1И1мгтш1 обичал да сс съди. Понякога през седмицата имал 
и по няколко дела, а в някой ден и по две. Веднъж 
се разболял п уплашен да не умре, клекнал пред 
иконата и се помолил на Бога:

- Молим те Боже, остави ме още малко, имам 
много работа, имам много незавършени дела. 
Ако трябва да вземеш някой от дома ми, ето 
вземи Горча, той няма работа, с никого не се съди!

Горча бил неговият най-стар син!?

НИКИ
ИЗОСТАНАЛИ

Група драговитчани пътували от Поганово 
към Погановскпя манастир. Срещнала ги кола, 
чийто регистрационен номер започвал с ПО. а 
след тях друга кола с начало на регистациония 
номер БО. Един от Компанията се обърнал, 
огледал отминаващите коли и казал на другарите НА ДЪРЖАВЕН КОН
си: Един гррпчанин получил призовка от общинския 

съд. Седнал и веднага написал писмо на съдията, в 
което го осведомил, че го болят краката и не може да 
ходи, но ще дойде в съда да свидетелствува ако му 
изпратят кон. Наиситна, в деня на делото в Грапа 
дошел милиционер на кон и водел още един - за 
свидетеля. Когато грапчанинът се завърнал от града, 
попитали го съседите наиситна ли е толкова болен, 
че не можа да отиде пеша до съда в града?

- Е, можех аз да отида пеша до града, но много ми 
се ездеше държавен кон!

- Бре, бре, баини, наша Драговита много 
заостаде. И Поганово и Борово си имаю регис- 
трацию, само ние си немамо!

КРАВАТА, А НЕ ТОЙ
Някой белешанин водил кравата си от ветери

нарната амбулатория към дома си. Когато 
трябвало да мине магистралата, направил лоша 
преценка и една кола ударила добичето. Събрали 
се хора, настанала разправия и един съсед му 
казал:

- А бре комшо, много си заостанал, не виде ли 
колата, та направи туя белю.

Ядосан и обиден, съседът му отвърнал:
- Море комшийо, кравата беше заостала, а не 

я. Затова колата ударите ню!

ОТЧУЖДЕНИЕ
Желюшка снаха довела за първ път детето си Тз 

Желюша. Младото белградчанче вероятно за пръв 
път в живота си видяло череша с хубави и червени 
плодове и попитало майка си:

- Мамо, ами какво търсят тези череши на това
дърво?!

ГОРЧА НЕМА РАБОТУ Записал Цветко Иванов»
Един малко по-заможен драгйвитчанин много
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