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ЬРДКТВО
ВЕСГИИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

КОЩУНИЦА РАЗГОВАРЯ С 

ДЖИНДЖИЧ
ПРОСВЕТНИЯТ МИНИСТЪР ГАШО 

КНЕЖЕВИЧ В БОСИЛЕГРАД ЗАЯВИ:

БЪЛГАРСКИЯТ 

ЕЗИК ЩЕ СЕ 

ВЪРНЕ В 

УЧИЛИЩАТА!

*3а кризата в ДОС следващата седмица
Югославският президент и 

лидер на Демократическата па
ртия на Сърбия Воислав Кощу- 
ница заяви в сряда в Чачак, че е 
разговарял със сръбския преми
ер Зоран Джинджич.

На трибуната в чачанскня 
Културен център топ оповести, 
че през следващата седмица ще 
се проведе заседание на Предсе
дателството на ДОС. на което 
да се разговаря за проблемите в 
управляващата коалиция в Сър
бия.
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- Правителството на Сърбия настоява да се осъществяват 
всички права на националните малцинства у нас и няма ни
каква причина да не се приеме предложението българският 
език да се върне в обучението. Но тъй като това е специфичен 
проблем, недейте да го решаваме прибързано, а да се формира 
група от просветни работници, които ще изготвят план и про-■ Ш *Кощуница каза, че ДСС не е 

доволна от скоростта на рефор
мите в страната, неспазването 
на конституционността, органи- ровено и да се поиска отговор- ното, ннто от другото. Сърбия 
зираната престъпност и особено ност. Той добави, че въпросът се нуждае от една нормална де- 
от убийствата у нас, като посо- за отговорностга на властта ”ще мокрация и сътрудничество със 
чи, че не са решени много убий- бъде задвижен по начин, който Запада, но не под Запада, каза 
ства, направени преди промяна- няма да застраши държавата, а югославският президент.

Президентът Кощуница зая-

грама, като същевременно дадат и отговори на всички от
ворени въпроси, преди всичко как да обезпечим учителя за 
преподаване на български и учебници.

Това каза министърът за просвета и спорт в правителство
то на Сърбия Гашо Кнежевич в разговорите с просветни ра
ботници, граждани и членовете на Общинския съвет в Босиле
град, когато бяха обсъдени повечето въпроси, които обре
меняват работата на училищата.

Едно от заседанията на Председателството на ДОС

само ще я направи още по- 
силна”.

та на властта в страната и че и 
след това се вършат убийства.

(На 3 стр.)
ви, че не са възможни резултат- 

Някои личности в общест- ни реформи доколкото държа-Демократи ческата
(ДС) искаше да "драматизира вения, културния и политически вата не се справи с организира,-

живот у нас само си смениха ко- ната престъпност и ако няма зд-

партия
РАБОТНАТА ГРУПА НА ДОС И 

КОАЛИЦИЯТА "ЗАЕДНО ЗА 
ЮГОСЛАВИЯ" СЪГЛАСУВАХА ФЕДЕРАЛ

НАТА ПЛАТФОРМА

нещата във връзка с тези въп
роси”, каза президентът Кощу- стюмитс, т.е. комунизмът беше раво правосъдие и способна по- 
ница пред около 600 участници в сменен с американизъм, подани- лиция. Той подчерта, че не може

чество го към Москва смениха с да се допусне да имаме "вързана 
послушност към Вашингтон. А държава държава, която по

различен начин се изнудва и на-

грибуната, като подчерта, че за 
всички спорни въпроси във вла
ст! трябва да се разговаря отк- ние не се нуждаем нито от ед-

СЕРИОЗНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

тиска от страна на престъпни-

ДСС НАПУСНА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ

ците.
Югославският президент пр

ипомни, че преди да се съгласи с 
кандидат-президентството 
той поставил две условия: да се 
запази съвместната държава на 
Сърбия и Черна гора и да се ус
танови правова държава.

- Само с установяването на 
правова държава ще може да се 
осуетят корупцията и престъп
ността, заключи Кощуница.

сиПредседателството на Демократическата партия на 
Сърбия (ДСС) реши от Правителството на Република 
Сърбия да изтегли вицепремиера Александар Правдич и 
министъра на здравеопазването Обрен Иоксимович, 

заместниците и помощник-министрите от

♦Новата концепция на федерацията е представена иа обще- 
ствеността

В края на миналата седмица в град Будва работна група, 
съставена от представители на ДОС и на коалицията Заедно 
за Югославия” приключи съгласуването на Платформата за 
редефинираие на отношенията в СР Югославия. От името на 
ДОС в работната група бяха Драголюб Мичунович, Горан 
Свиланович, Зоран Лутовац и Слободан Самарджич, а 
лицията "Заедно за Югославия” Драган Шоч, Зоран Жижич и

както и 
редовете на ДСС.
В съобщението на Информационната служба на ДСС се 
посочва, че в рамките на ДОС и в Скупщината на Сърбия 
Председателството на тази партия ще повдигне 
въпроса за отговорността на Правителството. ОТ ко-

Зоран Лепосавич.
След разговорите пред журналистите се изказа председа

телят на Съвета на гражданите в Съюзния парламент Дра
голюб Мичунович:

- Обсъдихме всички забележки, направени от страна 
ДОС и коалицията "За Югославия” и ги съгласувахме. Разбира 
се, едни от тях приехме и ги вградихме в документа, докато 
други бяха отхварлени, но същественото тук е, че с добра 
и компромис стигнахме до единен текст. След още един кон
трол на съвместно заседание на ДОС и коалицията За Юго
славия” документът ще бъде представен на обществеността. 
Той ще бъде внесен в парламентите на Югославия, Сърбия и 
Черна гора, на всички парламентарни партии, както и на мно
го други институции, които могат да дадат свой градивен при

за неговото подобряване. След това ще се организират
и Югос-

ДИМИТРОВГРАД

МНОГО ПРОЕКТИ ЗА ДОНОРСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ
на

воля

к^пеш ше сс проведе донорска конференция п рамките на Пакта за 
Ма 25 и 26 октомпри в Букурещ щс сс щ ' 1 председателят па Общинския съвет иа
стабилност в Югоизточна Европа, на която ще присъства вред
Димитровград д-р Симеон

За участието си Димитровград се подготвя най- 
сериозно. Всички проекти, с които ще св кандидат
ства за средсрва. трябва да бъдат готови еди,I месец 
по-рано. Според Васов. Димитровград подготвя или 

подготвил няколко Проекта.

Васов.
селищата Лука вица, Белеш и 

в Било и Сенокос.
сто-

цата, канализация в 
Желюша и накрая каменоломните

Горни Криводол. Както изтъква Васов, 
посочените проекти надминава 50-60 ми- 

евро. Въпреки всичко, той е убеден, че всич- 
ще бъдат приети и фи-

относно 
йността на 
лиона

ялгКнптитне на ките проекти ще минат, т.е.
На първо място е проектът за асф. р' плисирани,

всички пътища ва територията иа общината п. ^ зиаченне ще бъде ТОВа за Димитров-
съвкупиа дължина възлиза на 126 км. На второ изл„ШНо е да се говори. Стига всеки да си пред-
то е уреждането на комплекса Смиловско ®“Р° сдави асфалтов път до всяко село в общината, ре- 
ат роикономическа и туристическа гледна то ,ка, д водоснабдяване, премахнати азбестовите тръ-
това водоснабдителната система Ивкови вод СаМо за пътищата трябва дп бъдат изразходвани
ци”. довършване“„ГстГата за И милиона ДМ. 

канализацията към грани

нос
разисквания в правителствата на Сърбия, Черна гора 
лавия, а за него ще се изкажат както републиканските, така и 
съюзният парламент, каза Мичунович.

След общонародните разисквания ще започне писането 
новата югославска конституция, подчерта председателя

парламент Драголюб

вече е
на
на

Съвета на гражданите в югославския 
Мичунович

на стр. 2-3)(Пълният текст на Платфортмата
А.Т.включване на 

водоснабдяване. Следва
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НАТО В БРЮКСЕЛ ВЛАДАН БАТИЧ, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕБИВАВА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ
АЛИАНСЪТ 

ЗАПОЧВА ” ЖЕТВА” МЕСТНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ 

СЕПТЕМВРИ?*Първа акция на западния военен съюз без прецизни политически 
прсдусловия

Съветът на НАТО, в който влизат посланиците на 19-те страни 
членки на Алианса, реши в сряда в Брюксел в Македония да 
изпрати около 3500 войника, които в мисията "Необходима жетва” 
ще събират оръжието, което албанските екстремисти й терористи 
им предадат доброволно .

Въпреки че някои искат да се проведат преждевременни избори в Сърбия, в момента ДОС няма 
алтернатива, каза Батич в Босилеград

Министърът на правосъдието и местното са
моуправление в правителството на Сърбия д-р 
Владан Батич тези дни пребивава в Пчински ок
ръг, когато посети Босилеград, Сурдулица и Вра- 

Придружаван от Живоин Степич, заместник- 
министър на вярата, и началника на Пчински ок
ръг Томислав Льотич, в разговорите с предста
вители на властта и с обикновени хора той говори 
за актуалната обстановка в републиката и стра
ната, както и за начинанията, които предприема 
републиканската власт, т.е. ДОС за реформа на 
стопанството и за подобряване на жизнения стан-

Батич заяви в Босилеград, че правителството 
на Сърбия и компетентните органи ще предприе
мат мерки да се разкрият мотивите и убиеца на 
бившия работник на Държавната сигурност Мо- 
мир Гаврилович, което убийство в момента обре
менява отношенията в ДОС. По думите му това 
убийство е продължение на кампанията, чиято 
цел е да се компрометира правителството и вла
стта в Сърбия.

Зам. министър Степич каза, че е подготвен 
Закон за верските свободи, който ще ни доближи 
до Европа. В училищата от септември децата ще 
започнат да учат вероучение, а които това не ис
кат, ще учат етика. Вероучение ще преподават 
черковни представители и учители, които назна
чат училищните и черковните съвети.

В Босилеград граждани питаха, а гостите да
ваха отговори на въпросите им. Новица Божилов 
предложи в "Автотранспорт” да се въведат вре
менни мерки, а правителството да му помогне 
парично и материално. Пристигат донации, но за 
Босилеград няма, констатира Божилов, а Батич 
каза, че донации ще има, понеже ”с лошия път от 
Босилеград към Власина не се върви към Ев
ропа”. Д-р Драган Андонов подчерта, че сегаш
ната общинска власт не е изпълнила очаквания
та, а Миле Миленов, председател на Общинския 
съвет, каза, че е действала добре и че в условията 
когато е наследила повече проблеми и не е могла 
да постигне повече. Димитър А. Димитров попи
та докога българската народност в Сърбия ще 
живее в икономически най-изостаналите среди, 
като подчерта, че е крайно време държавата да 
им посвети дължимото внимание. Общинският 
правозащитник Здравка Гагулска се оплака- на 
министъра, че прокуратурата в Сурдулица не ис
кала да раздвижи процедура срещу няколко души 
от бившия режим в общината, въпреки очевид
ните углавни дела, "които бодат очите на хора
та”. Имаше и други въпроси, повече от които с 
лични проблеми. Един от въпросите беше и на 
кой език ще се преподава вероучението в учи
лищата в Босилеградска и Димитровградска об
щини, на който Степич отговори, че "договор ще 
вземат СПЦ и БГГЦ”.

пя.
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-През септември ще бъдат разписани местни 

избори в общините, в които правителството въ-
веде временни мерки и в които сега власг из
пълняват времеии общински съвети, а в Сърбия 
такива съвети има в 20 общини, каза Батич в 
разговора с гражданите и членовете на Общин
ския съвет в Босилеград.

В момента, продължи той, ДОС няма алтерна
тива и избори в Сърбия тази година няма да има, 
както това някои изискват. Сега трябва да по
ложим усилия и да направим реформа в стопан
ството, да създадем условия за по-добър живот, а 
избори може би ще има напролет.

Когато става дума за създаване на условия за 
подобряване на стандарта, Батич каза, че до ня
колко седмици ще пристигнат около 300 милиона 
щатски долара от донорската конференция. Той 
посочи, че се готвят повечето закони, които ще 
влезнат в парламентарната процедура през есен
та. В това отношение посочи Закона за местно 
самоуправление, като подчерта, че проектът му 
има подкрепата на Европейския съюз и на Съ
вета на Европа. Тоя проект предвижда на общи
ните да остават повече средства от различни так
си и облагания и демокрацията да се "спусне” в 
тях и тъкмо в тях гражданите ще осъществяват

ЙШ
В късо съобщение, обнародвано след срещата на съвета се 

казва, че главнокомандващият НАТО в Европа генерал Джозеф 
Ралстон получил "изпълнително нареждане” да отпочне акцията 
"Необходима жетва".

Това ще бъде трета мисия на НАТО на просторите на екс 
Югославия през последните десет години. За първи път обаче 
НАТО започва една мисия без ясни и прецизни политически пре- 
дусловия, както беше в случая на Босна и Херцеговина и Космет. 
Предусловие за мисията на'НАТО в БиХ беше Дейтънското спо
разумение, а за Космет - Резолюцията 1244 на Съвета за сигурност 
на ООН.

Мисията на НАТО в Македония ще се води от Великобритания, 
която ще изпрати 1700 свои войници, а около 1700 ще дойдат от 
Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, 
Испания, Турция и САЩ.

Операцията "Необходима жетва” ще се реализира в три фази. В 
първата ще бъде извършено разпорежданео на войските и то на 
повече пункта. Главният щаб ще бъде недалеч от Скопие, а 
останалите в Куманово, Криволак и на скопското летище.

Втората фаза предвижда събиране на оръжието. Това е най- 
трудната и най-сложна фаза, защото албанските екстремисти в 
ОНА твърдят, че в ръцете си имат около 2000 дула, докато маке
донското министерство на вътрешните работи смята, че тази ци
фра е многократно по-голяма - дори 85 000 дула.

Третата фаза предвижда изтегляне на силите на НАТО от 
Македония

повечето от правата си.
В разговорите в Пчински окръг Батич каза, че 

се забавят промените в правосъдието, но минис
терството полага усилия и в тази важна област да 
се въведе по-голям ред. В това отношение той 
оповести, че се готвят повече закони и че през 
септември ще бъдат преизбрани сегашни и из
брани нови съдии в общинските съдове.

В.Б.

ПЛАТФОРМА ЗА КОНСТИТУЦИОННО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СР ЮГОСЛАВИЯ
*В компетенциите на съюзната държава са външната политика, отбраната, валутната и митническа система, транспортът и връзките, облигационното право и ценните 
книжа

Коалицията "Заедно за Югославия” и 
Демократичната опозиция на Сърбия 
(ДОС) тези дни в Будва приеха съвмест
на платформа за конституционно преус
тройство на СР Югославия. Ето съдър
жанието на този документ:

”С новото си конституционно устрой
ство на основите на суверенната воля на 
гражданите на Черна гора и Сърбия дър
жавната общност трябва да придобие 
трайни и легитимни основи за бъдещия 
съвместен живот. Така се учредява фед
еративна и демократична общност и се 
създават условия за осъществяването на 
свободите и правата на гражданите, за 
сигурна защита на националните малци
нства и равноправие на двете държави 
членки. Новото конституционно устрой, 
ство също така ще създаде всички пред
поставки за включването на държавната 
общност във всички регионални и евро
пейски интеграционни процеси.

Държавната общност на Черна гора и 
Сърбия ще се основава на следните ле- 
гитимационни принципи: ________

ст при наличието на парламентарен 
контрол над отбранителните сили;

- единен пазар, митническа, валут
на и външнотърговска система на 
общността;

- транспорт и връзки в съзвучие с 
отбранителната система и междуна
родните конвенции.

- суверенната воля на гражданите на ци.
Сърбия и Черна гора;

- историческата държавна традиция бъде изградена действаща конституцио
нна система на държавната общност в

- вековните културни, политически и полза на всички нейни граждани, 
икономически връзки между Черна гора 
и Сърбия;

- определението на гражданите да из
градят държавна общност върху прин
ципите на правото, в която постоянно ще 
се защитават основните права и свободи, 
правата на националните и етническите 
общности, а властта ще бъде ограничена 
с юридически принципи и правила;

- определението на Черна гора и Сър
бия с хармонично функциониране на дъ
ржавната общност да се постигне пълно
ценна международна афирмация и на дъ
ржавната общност, и на държавите член
ки, както и ефикасно включване в съвре
менните регионални и европейски инте
грационни процеси.

Държавната общност ще бъде федер- 
ация, съставена от две държави членки, 
които имат статута на федерални едини-

На тези легитимни основи трябва да

на Сърбия и Черна гора;

1. КОМПЕТЕНЦИИ НА 
ДЪРЖАВНАТА ОБЩНОСТ
Държавната общност на Черна гора и 

Сърбия (СР Югославия) ще има компе
тенции, които произтичат от съвместна
та воля на държавите членки, които са 
отразени в Съюзната конституция. Пре
длагат се следните компетенции:

- гарантиране на основните права и св
ободи на гражданите и защита на правата 
на националните и етническите общно
сти;

2. ИНСТИТУЦИИ НА 
ДЪРЖАВНАТА 

ОБЩНОСТ
Съюзната скупщина е представи- 

телско и законодателно тяло на дър
жавната общност. Състои се от два
дома:

- Съвет на държавите членки, ко
йто има еднакъв брой депутати от 
федералните единици. Начинът за 
избиране на депутатите в този съвет 
е в компетенция на държавите чле
нки;

- единна външна политика и консти
туционна възможност държавите член
ки да осъществяват отделно междунаро
дно сътрудничество;

- единна отбранителна система и кон
трол на границите на държавната общно-

- Съвет на гражданите , който съ
чиняват представители на граждан-
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МВР В СЪРБИЯ ВЪВЕЖДА 
НОВИ ЕЛЕКТРОННИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И СОФТУЕР

Колко е специфичен проблемът за езика в училищата 
потвърждават и различните мнения на членовете на 
Общинския съвет. Пламенен застъпник обучението в 
детските градини и в основните училища, вместо на 
сръбски, да е на български е Новица Божилов. Едни 
по въпроса не се изказват, докато мненията на 
останалите са различни. Не е известно дали застъпват 
мнения на партиите си или пък собствените си 
становища. Сега едни хора ги обвиняват за 
непоследователност. По време на октомврийските 
събития из улиците на града викаха българският да се 
върне в училищата, а сега мълчат - мъмрят ги те.

БЪЛГАРСКИЯТ 

ЕЗИК ЩЕ СЕ 

ВЪРНЕ В 

УЧИЛИЩАТА!
ЛИЧНА 

КАРТА С 

МАГНИТЕН 

ЗАПИС
(От 1 стр.)

По време на разговорите се чуха 
различни мнения и предложения по 
въпроса за езика в училищата. По 
мненито на д-р Драган Андонов мин
истърът е закъснял с идването. - С 
голямо закъснение идвате при нас, за 
да разисквате за обучението ни на ма
йчин език, но е крайно време да взе
мете решение нашите деца да учат на 
български, без каквито и да е излиш
ни допитвания и анкети.

По време на тези разговори, както 
и на проведената преди това среща с 
члсновета на ОС просветният мин
истър и придружаващите го Алекса
ндра Христова, шеф на кабинета му, 
п Жарко Михаилович, помощник-ми
нистър за ученически стандарт, бяха 
запознати със създадения преди 14 
години езиков проблем в училищата 
на българското малцинство. Тогава, 
както каза тогавашният директор, а 
сега пенсионер, Владимир Стоимен
ов. в основните училища беше въве
ден опитен двуезичен модел.

- Съгласиха се всички тогавашни 
общински структури и надлежни ре
публикански институции. Двуезични
ят модел, като опит, трябваше да тр
ае четири години, т.е. до 1991 година, 
когато просветното министерство 
трябваше да изготви план и програма 
за това обучение. Това не се случи и 
сръбският език стана език на обуче
нието, каза той, като подчерта, че ро
дителите и учениците навремето са 
се съгласили обучението да е двуези
чно, а не и да е на сръбски. Той осве
доми присъстващите, че просветни 
работници били изготвили и планове 
за изучаване на български език, но те 
”все още стоят в някое републикан
ско чекмедже’'.

Антон Тончев, кандидат-директор 
в Гимназията, застана на становище, 
че преподавателите трябва да изгот
вят план и програма, по въпроса да се

произнесат родителите, а след това 
просветното министерство да вземе 
окончателно решение. Иван Евтим
ов, секретар в основното училище, 
каза, че малцинството вече няма учи
тели, които да водят обучението на 
български. В долните класове децата 
учат и неквалифицирани учители, ня
ма достатъчно преподаватели и по 
български. Затова, каза той, най-

в училищата. Пене Димитров, препо
давател по български език в ОУ, 
каза, че "държавата се намеси и 
двуезичният модел в образованието 
послужи като параван сръбският да 
се въведе в обучението”. Че това е 
така, продължи той, свидетелства и 
фактът, че не е водила грижа да има 
преподаватели но български ез- 
ик.Той предложи сега обучението на 
български да започне в долните, а до
година и в горните класове на ОУ, 
като подчерта, че за начало би могли 
да дойдат преподаватели от Бълга
рия.

^Внедряването на новата технология 
се уважават стандартите на ЕС п нови закони

Бъдещата лична карта на гражданите 
Република Сърбия ще бъде пластифи- 

цирана, отпорна на физическо и 
химическо хабене, ще има повече системи 
за защита с магнитен запис и бар код, 
които ще са непреодолима бариера за 
евентуалните фалшификатори. За 
визуална идентификация най-вероятно 
ще се изполва дигитална фотография, 
докато магнитният запис и бар кодът ще 
обезпечават допълнителен контрол на 
визуалните и други данни, сред които и 
отпечатък на пръста.

Все пак гражданите на Сърбия няма 
скоро да се "освободят” от сегашните 
лични карти, защото окончателната 
форма на новите лични карти ще бъде 
уточнена едвам след приключването на 
тендера на МВР на Сърбия за набавка на 
новите електронни съоръжения и 
софтуера за автоматизирана система за 
изготвяне на идентификационни 
документи.

- Става дума за много обемна работа. 
Не всичко е във внедряването на новата 
компютърна и мултимедийна технология. 
Налага се тези промени да се регламенти
рат със закони, при което трябва да се 
уважават стандартите на Европейския 
съюз, а ще трябва и хората да се обучат 
да боравят с тази техника, посочи замест
ник-началникът на Управлението за ин
форматика към Министерството на 
вътрешните работи на Сърбия Алек
сандър Боровски.

изисква да

на

Просветният министър със 
сътрудниците си посети и 
новосъздаденото общежитие 
за средношколци, което със 
средства на просветното 
министерство обзаведе 
Ученическият дом от 
Сурдулица. В общежитието 
има места за около 70 
ученика, създадени са всички 
условия за живот и работа и 
се очаква в началото на 
учебната година в него да 
дойдат квартирантите му. 
Според преценките на 
директора на Ученическия 
дом, учениците ще плащат по 
около 800 динара на месец за 
престой и прехрана. Това е 
приемлива цена, понеже 
толкова плащат на хазяите 
само за квартира.

Своеобразен анализ на проблема 
направи преподавателката по бълга
рски език в тукашната гимназия Еле
нка Владимирова. - За 29 години, кол-
кото съм преподавателка, в учили
щето не пристгна нито една нова кни
га на български. Все някакви спънки! 
Изготвихме програма за български, 
който вместо два да се изучава чети
ри часа в седмицата, но никой не ни 
обърна внимание, каза тя, като под
черта, че е основно всеки да учи на 
майчин език, понеже само така ще 
запази идентитета си. Без езика си ще 
угаснеме и ние, подчерта тя, което 
присъстващите приеха с аплодисмен
ти. Думите на преподавателката и ре
агирането на присъстващите просве
тният министър коментира с думите: 
"Като че ли слушам сърбите в Ко
сово.”

напред трябва да се създадат кадри.
Д-р Боян Пенев от името на неправи
телствената организация Център за 
мир, сигурност и толеранция, каза, че 
тоя център възнамерява да направи 
допитване с групи ученици, родители 
и просветни работници, когато ще се 
узнае на кой език малцинството иска 
да стане обучението. По думите на 
Димитър А. Димитров държавата 
трябва да мени отношението към бъ
лгарското малцинство и да не нару
шава правата му. - Ако Конституция- знаят български, а други не искат да го 
та ни признава за българи, каза той, употребяват, ще трябват години, 
тогава нека върне майчиния ни език

Дали, как и кога българският език 
ще се върне в училищата в момента не 
е известно, без оглед на всички мнения.
предложения и готовността на минис
търа. Мнозина след разговорите коме
нтираха, че не бива да се самозалъг
ваме. Защото при условие, че трябва да
се създадат учители, понеже едни не

В.Б.

- основни права и свободи, както иВъвежда се омбудсман за защита на 
основните нрава на гражданите и отдел- защита на националните и етнически 
ните права на числящите се към иацион- общности в съзвучие с международните 
алните и етническите общности.

Съюзното правителство е носител на 
изпълнителната власт в държавната об-

държавната общност. С Консти- ■и те на
туцията се определя минималният брой 

членки в този щност. Състои се от председател и мин
истри, които ресорно покриват компе
тенциите на федерацията. Председате- 

Скупщината приема ..сипки решения лят на правителството се избира от Съ- 
в двудомна процедура, като и в двата юзната скупщина по предложение 
дома се гласуват еднакви проектореше- президента на републиката. Председа- 

За приемането на дадено решение е телят на правителството назначава ми- 
мнозинство и в нистрите. Правителстног о рабо. и

вучие с колегиалния и ресорен принцип. 
Отговорно е пред Съюзната скупщина. 
Вот на недоверие на председателя на пр
авителството гласуват и двата дома на

депутати от държавите 
съвет и начинът за избиране на депута-

стандарти;
- собственически отношения;

3. НАЧИН ЗА 
ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА 

СЪЮЗНИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

титс. - данъчна система;
- банкова система;
- външнотърговска система;
- транспорт и връзки;
- пенсионно осигуряване и застрахо

ване на имущество и лица.
В областта на самостоятелните си ко

мпетенции държавите членки могат да 
уреждат съгласувано области от съвме
стен интерес без посредничеството на 
органите на държавната общност.

на

ния.
необходимо депутатско 
единия, и в другия дом, доколкото не е • 
другояче решено с Конституцията.

Президентът на републиката предс- 
държацната общност в страната и 

чужбина. Избира го и го отзовава ~
скупщина. Президентът на.репуб- 

може да бъде отзован въз основа 
Съюзния съд, че е на-

в съз-
Комиетенциите на държавната общ

ност се делят на изключителни и сме
сени. Изключителните компетенции из
цяло се осъществяват от институциите 

държавната общност. В областта 
смесените компетенции Съюзната ску
пщина приема системни основи, а скуп- 
щините на държавите членки допъпни- 

уреждат въпросната материя. В 
този случай всички решения се реализи
рат от изпълнителните и управителни 
органи на държавите членки.

Изключителни съюзни компетенции

назавя наСъю- скупщината.
Съюзният съд обединява конститу- 

циониата и редовната съдебна функция. 
Той върши съдебен контрол над кон- 
ституционността и законността и реша- 

за извънредните правни средства, ко
гато се изчерпят всички правни средства 

било скушцински съве • а. „ съдебните системи на държавите чле-
Прсзиденп.т на републик. . / ' когято е недостатъчна защитата

га на Съюзната скупщина из ) р > питата па юридическите и физиче-
шите държавни функционери в и» > - ^ ^ вдържавнятаобщност,те имат
нителната власт и съдсзвото. 1Р « гя,.)МОжност да поискат защита на пра- 
нтът на републиката и председа < международните съдове
съюзното правителство не могат да . ^ ^ мижду|Ирод„ите конвенции.

“йгггг;.-
0^и^Г-^-ост..=т ——ИИаТаПаЛУТНаСИСТеМа'

и президентите па държавите членки. - Ом уд

зната 4. ПРОМЕНИ В 
КОНСТИТУЦИЯТАликата

на мнението на
Конституцията. Инициатива за 

подеме който и да

тел но
За да се променят конституционните 

разпоредби, с конто се уреждат компе
тенциите на държавната общност, 
тавът и начинът за избиране на съюз
ните институции е необходимо съгласи- 
тето на държавите

конституционни разпоредби 
бходимн двутретинско 
всички депутати в двата дома на Съю- 
зната скупщина.”

рушил 
отзоваване може да ва

със-

са:
членки. За остана-- външна политика;

- единна отбрана и контрол на грани- е нео- 
мнозинство на

лите
ците;на

- валутна система;
- митническа система;
- облигационно право, ценни книжа, 

съдебна и управителна процедура.
Смесени компетенции са:
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СЪОБЩЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ В 

БОСИЛЕГРАД

НОВИНИ ОТ ОО НА СОЦИАЛДЕМОК
РАЦИЯ

МАСОВОСТ - ДА, НО НЕ НА 
ВСЯКА ЦЕНА

На 19 август 2001 година 
на официално посещение в 
Босилеград бе просветният 
министър на Република Съ
рбия Гашо Кнежевич, който 
се срещна с представители 
на общината, представители 
на политически партии, на 
училищата и гражданите на 
Босилеград. Основна тема 
на разовора бе възстановя
ване на българския език 
като майчин и като препо- 
давателен език в 
училищата. За първи път 
представители на властта, 
политически партии и 
училищата говориха за про
блемите в обучението на 
български език и изразиха 
желание и готовност бъл
гарският език отново да 
бъде върнат в нашите 
училища като майчин и 
като преподавателен език.

Общинският съвет на Де
мократичния съюз на бълга
рите в Югославия изразява 
удовлетворение и приветства 
изявлението на просветния 
министър на Република Сър
бия, в което той изрази го
товността на Правителство
то на Сърбия българският 
език отново да бъде възста
новен в общините, в които 
живеят българи. Същевре
менно Общинският съвет на 
ДСБЮ изразява неудовлетв
орение от това, че просветни
ят министър на Република 
Сърбия дойде в Босилеград с 
голямо закъснение и изрази 
готовност за възстановяване 
на българския език в учили
щата две седмици преди нача
лото на новата учебна го
дина, когато вече е късно да 
се напечатат учебници на 
български език и подготвят

кадри за обучение на българ
ски език. ДСБЮ изразява 
опасението си, че това е 
нерешителен ход на Правит
елството на Сърбия, който 
ще отнеме още една учебна 
година на българското мал
цинство.

Също така Общинският съ
вет на Демократичния съюз на 
българите в Югославия изразя
ва загриженост и тревога от то
ва, че някои политически пар
тии под формата на неправител
ствени организации отново за
говарят провеждане на "анке
ти”, в които гражданите да се 
изясняват на кой език да се из
вършва обучението. Общински
ят съвет на ДСБЮ смята, че в 
Босилеград, където над 98% от 
населението е българско, всич- 

провеждане 
добни "анкети” и "реферндуми” 
са излишни и твърде опасни и са 
пресметнати на това да разми
ват проблемите и отговорност
та за грубото нарушаване на пр
авата на българското малцинст
во в Югославия.

Общинският съвет на ДСБЮ 
в Босилеград смята, че бълга
рското малцинство в Югославия 
трябва да се обучава изцяло на 
български език със съответно 
подобрение на качеството на 
преподаване на сръбски език. 
Само тази форма може да задо
воли интересите на българско
то малцинство и интересите на 
СР Югославия за повторно зав
ръщане в света. Както е из
вестно, едно от условията, които 
международната общност по
ставя за реинтегрирането на СР 
Югославия в международните 
финансови и търговски асоциа
ции е безусловно зачитане на 
правата на малцинствата. Спаз
ването на правата на малцинст
вата и особено правото на обу
чение на майчик език произлиза 
и от задължението на Югосла

вия да спазва международните 
стандарти по правата на човека, 
произлизащи от Рамковата кон
венция за защита на национал
ните малцинства, Европейската 
харта за регионални и малцин
ствени езици и други документи. 
Освен всичко това, зачитането 
на правата на българското мал
цинство, произлизащи от меж
дународните документи по пра
вата на човека, е условие за до
бри и стабилни добросъседски 
отношения между България и 
Югославия.

Изхождайки от всичко това, 
ДСБЮ апелира към всички 
политически партии и граждани 
на Босилеград да преодолеят 
политическите си различия и при
страстия и единодушно да за
щитават интересите на бълга
рското малцинство, с което да до
принесат за преодоляването на 
сегашната международна изо
лация на държавата и нейното 
включване в съвременните инте
грационни процеси. Същевре
менно ДСБЮ кани предста
вителите на политическите пар
тии на публичен обществен дебат 
с цел постигане на общ по
литически договор за излизане от 
сегашното катастрофално со
циално-икономическо положе
ние на Босилеградска община.

Общински съвет на ДСБЮ 
председател 

инж. Йовица Костов

"От 5 октомври насам в Общинския отбор на Социалдемок
рация в Димитровград сме приели само 2 нови члена. В мо- 

отбор членуват 61 души", заяви пред "Брат-мента в нашия
ство" лидерът на димитровградските социалдемократи Иван 
Симов. Той добави, че партията не иска да се масовизира на
всяка цена, стреми преди всичко в редиците си да има видни, 
почтени, способни и некомпрометирани хора.

В изявление за нашия вестник Симов, който е член на ИО 
на СД, подчерта и това, че димитровградската организация на 
СД е една от редките в републиката, която въобще не е диску
тирала въпроса дали Вук Обрадович трябва да остане начело 
на тази партия или не. Обрадович, според Симов, има еди
нодушната подкрепа от страна на димитровградската СД, 
лидерът на фракцията в тази партия Слободан Орлич.

а не

Б. Д.

ДИЛЕМАТА Е РАЗРЕШЕНА

ЕДИН ОТПОР В 
ДИМИТРОВГРАД

ки опити за на по-
Дилемата, възникнала доста отдавна в Димитровград и 

особено потенцирана на проведената на 12 август трибуна 
поделено ли е движението ОТПОР на две струи в Димит
ровград и кой е "повереник” бе разрешена веднага след трибу
ната.

Дилемата , може да се каже със Соломоново решение, раз
реши присъстващият на трибуната Сърджан Миливоевич от 
Крушевац, активист на ОТПОР. В интерес на единството на 
движението в Димитровград, когато никой, а най-малко граж
даните на Димитровград ще имат полза от още една подялба и 
тъй като и двете "струи” в движението са легитимни, Миливо
евич реши /В Димитровград да няма "повереник" на движе
нието, а само канцелария на ОТПОР.Така сега всички са ед
накви и легални.

А.Т.

ПРОМЯНА НА РЪКОВОДНИЯ ПОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА
ПОЛИЦИЯ

СМЕНЕН Е ТОШКО МАРКОВ
За нов началник на Отдела на вътрешните работи (ОУП) в Димитровград е назначен ПАВЕЛ 
ПЕЙЧЕВ, икономист (специалност финансов и данъчен контрол), роден през 1959 г. в 
Димитровград

"Най-после...” е най-честият коментар на бол- тицнята за сменяване на Марков и след като на- 
шинството димитровградчани след като на 21 ав- последък зачестиха обвиненията срещу него, дори 
густ по вълните на Радио Цариброд бе разпростра- и на заседанието на Общинския съвет, когато се 
нена новината. Сменяването на Марков стана след разискваше по въпроса за политическо-сигурност- 
като на 5 октомври м.г. и след това над 2300 ната обстановка в общината, 
димитровградчани сложиха подписите си под пе- А.Т.

СЪВЕТЪТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ
ОКРЪГ

ИЗБОРИ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
Трябва да се повиши активността и успешно да се организират 
предстоящите редовни избори в Съюза на синдикатите в Сърбия, които 
ще се проведат от 15 септември до края на декември, заключили 
дейците на Съюза на синдикатите в Пчински окръг. Изборите в 
синдикалните организации в предприятията и ведомствата ще се 
проведат от 15 септември до 15 октомври. Тогава ще се преразгледат 
списъците и ще се узнае колко точно работници членуват в Съюза на 
синдикатите, а колко в останалите синдикати. Очаква се изборите на 
републиканско равнище да приключат до края на годината, а през март 
на идната да се проведе и конгрес.

ИДВА ТЕЖКА ЕСЕН
по-тежкото материално състояние през* Поради ниския стандарт и 

настъпващата есен са възможни социални вълнения * Синдикатите ще настояват по 
предстоящата привтизация работрниците да не остават без работа

все

време на
Иван Асенов, председател на предста

вителството на Съюза на синдикатите в 
Босилеград, казва, че на това становище 
застанали членовете на Съвета на Съю
за на синдикатите в Пчински окръг на 
заседанието си във Владичин хан във 
вторник, на което се разисквало за со
циално-материалното положение на ра
ботниците в окръга. На заседанието, на 
което присъствали и председателите на 
представителствата от седемте общини в 
окръга и председателят на тоя републи
кански синдикат Миленко Смилянич, ра
зисквали и за предстоящата приватиза-

дещите собственици на предприятията 
като защитници на правата и интересите 

работниците, подчертава Асенов. В 
това отношение се налага правилно да се 
изчисли капиталът на предприятията, 
които ще се приватизират, с което да не 
се позволи обезценяване на обществения

йцария в Южна Сърбия”. В това тежко 
време, подчертава Асенов, особено е 
трудно за работниците и техните семей
ства в общините Търговище и Босиле
град, в които средната заплата едва въз
лиза на 3,5 хиляди динара! Не е малък 
броят на работниците, които поради фи
нансови затруднения с месеци не полу
чават заплати.

По преценките на присъстващите на 
синдикалното заседание, особено на пре
дседателя Смилянич, очаква ни тежка ес
ен, казва Асенов. Месец септември и изо
бщо първата половина на есента е най- 
трудният период от годината почти за 
всяко семейство. Децата тръгват на учи
лище, трябва да се осигури отопление и 
зимнина и различни други "дреболии”. И

в по-добрите времена тези разходи бяха 
силен удар на домашния бюджет, а камо 
ли при сегашните ниски и нередовни за
плати. Затова, както подчерта, Смиля
нич, възможно е в републиката да избух
нат социални вълнения. Те могат да се 
предотвратят само ако спаднат цените на 
най-основните стоки и ако се увеличат 
заработките.

При днешните условия е трудно, даже 
невъзможно по-значително повишаване 
на стандарта. Възможно е той постепе
нно да се покачва, доколкото в републи
ката пристигнат чуждестранни инвести
ции и средства от донации. При сегашна
та политическа обстановка в страната 
това едва ли може да се случи.

на

капитал.
Работниците и изобщо гражданите дн

ес трудно живеят, а жизненият им стан- 
постоянно спада. Същинско чудо едарт

как по-голяма част от тях успяват да се 
справят с жизнените проблеми, когато за 
потребителска кошница на четиричлен
но семейство на месец са нужни над 13

ция. хиляди динара. В по-лошо състояние са 
работниците в Пчински окръг, чиито за- 
работки са далече по-ниски от средните в 
републиката. В криза са и предпри: 
та, които бяха някаква сигурност и Шве-

- Поискахме по време на предстояща
та приватизация работници да не се про
възгласяват за излишък и да не остават 
без работа. Едно от становищата на на- 
шия синдикат е и да се наложим при бъ-

ятия-
В.Б.



24 август 2001 г.

ЗАПОЧНА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПЪРВАТА ДОНАЦИЯ ОТ ЕС

ТВАРДЕ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА НАЙ-ГОЛЯМАТА 
БАНКНОТА У НАС

ХИЛЯДАРКАТА НЕ ЗАСТРАШАВА 

ДИНАРАПървата парична донацим от Европейския съюз за Димитров
градска община започна да се реализира от 21 август т.г.

Става дума за близо 90 хиляди ДМ. конто 
одобрени като донация

преди два месеца са 
от страна на Европейския съюз 

грлждлне на още едни буиар в рамките на водоснабдителната 
система Ивковп воденици \ Ма 21 август в присъствие на предста
вители на Еиросъюза, техническия директор на "Водоинженер- 
пиг от Белград г—н Живоин Мпловапович

* Според икономистите печатането, на банкноти с по-големи апоенп е оправдано, понеже се 
облекчава разплащането

Гувернерът на Югославската народна банка банкноти, отколкото повече малки, 
наскоро ще представи новата банкнота от 1000 
динара. Очаква се новата банкнота чувствп- доведе до това, че с малките банкноти не може 
тел но да.облекчи паричното разплащане в ма- да се купи почти нищо. Според други снециал- 
газините и банките, а евентуалното опасение, лети дори е нелогично най-голямата банкнота в 
че пускането на тази банкнота би могло да бъде една страна да струва само 30 германски марки, 
сигнал за инфлация се отхварля от нкономис- което според тях е показател за твърде ниските

доходи па населеиисто.Внрочем и в Германия 
Печатането на банкнота от 1000 динара има съществува банкнота от 1000 марки, което не 

икономическо оправдание, понеже се пести означава, че валутата им е слаба, подчертават 
твърде скъпата хартия, която се внася, така че икономистите, 
е много по-добре да имаме по-малко големи

за 113-

Същевременно, покачването на цените
като проектант, Мио- 

драг Раденкович, директор на "Ерозия” от Княжевац. която ще 
строи бунара, представители на "Комуиалац” п Общинския съвет, 
бе определена локация'та за третия буиар. В рамките на проекта 
Щ° бъД° построен и водопровод с диаметър 300 мм от бунара до 
реката н йод нейното ниво. тите.

С изграждането на третия бунар от предвидените четири, 
сегашните 20 до 25 литра питейна вода в секунда ще бъдат до
бавени още 15 литра, което е от голямо значение за сибдяването 
на града и околните селища.

След изграждането на този, предстои изграждане на още един 
бунар с резервоар и помпена станция, с което ще бъде 
завършена системата "Ивковп воденици". Разбира се, предстои, 
след това или заедно с това, да се завърши канализацията към 
границата п защитата на река Нишава до и по-нататък от грани
цата, Уреждане на защитна зона около бунарите. регулация на 
дъждовните води п съвсем накрая, най-вероятно, подмяна на 
главните водопроводни .тръби в града, кои то не само че са стари, 
но са п с малък диаметър.

Нека да напомним, че средставата са обезпечени на срещата на 
постоянната конференция на градовете и общините на Сърбия и 
представители на Евросъюза, която преди два месеца се проведе 
в Ниш, па която присъства и председателят на тогавашната 
Общинската скупщина в Дими тровград.

към

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ”КОМУНАЛАЦ”
Временният общински съвет на Димитровград предлагах но време на стачката в "Комуиалац 

на второто си заседание реши всички инвестиции (но никой не искаше да чуе). А общината няма 
в комуналната област да минават през "Кому- интерес тези средства да минават през бюджета, 
налац". Това иа прак тика означава, че повече от понеже ако са при "Комуиалац’ като комунална 
50 % от средствата, които се събират на грани- инвестиция, те са освободени от данък и - пак 
цата, се насочват към "Комуиалац”. По този по- повече пари“, 
вод Симеон Басов, председател на Общинския 
съвет, изтъкна, че "това е тъкмо онова, което аз 

на Общинската скупщина

Решението влиза в сила веднага.
А.Т.

като председателА.Т.

ЗАВЪРШИ МАЛИНОБЕРЪТ В ЮЖНИТЕ 
ЧАСТИ НА ДИМИТРОВГРАДСКО

СЛЕД ЗАПОЧНАЛОТО РЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДА ОТ ИЗ
ВОР КЪМ БОСИЛЕГРАД

МАЛИНИТЕ СЛАБО 
РОДИХА

ВОДА ОТ БУНАРА
Компетентните органи досега не са разрешили да се ползва водата от бунара, поради канализацията, 
минаваща в непосредствената му близост Малко над 16 хиляди килограма малини откупи през това лято 

димитровградският "Сточар” от индивидуалните селскостопански 
производители от селата в южните части на общината. Тази година 
"Сточар" се прояви като най-сериозен откуичик.тъй като откупи, 

компетентните в кооперацията, над 95 на сто от 
малини.

вко Стоилков, строителен ни
жи пер в ОС, който изготвил 
проекта за новата канализация, 
като подчертава, че за прокар
ването й са нужни около 700 хи
ляди динара.

не се об-През следващите два месеца, гурност, е оградено и 
докато трае ремонтирането работва, а във втората зона с 

част от водопровода от с. Из- диаметър от 170 метра няма цн- 
Босилеград (подмяна дустриални обекти и потенциа

лни замърсители. Все още не е

т.е.
на

по преценките на 
съвкупното количество набрани

За един.килограм "Сточар" предлагаше на производителите
Известно количество малини (тези с по—лошо качество)

вор към
на азбестовите с пластмасови 
тръби), ббсилеградчнни и рай- решенпроблемътсканализаци- 
чиловчани ще се снабдяват с во- ята. Една нейна част минава по 
да от съществуващия бунар кр- линията на втората зона, т.е. от

бунара е отдалечена около 170 м. 
В ОС подчертават, че е из-

динара.
кооперацията взе срещу 36 динара за килограм.

Преди месеци "Сточар" даде на определен брой димитровград
ски малинари изкуствени торове на обща стойност 53 хиляди ди
нара, така че те бяха длъжни малините си да продадат на коопер-

Азбестовите тръби, 
които сега се подменят, 
на места се толкова 
разпаднали толкова, че 
сериозно трябва да се 
повдигне въпросът каква 
вода сме пиели досега, 
посочва източник в ОС. 
Влакна от азбест просто 
плуват по водата. Това е 
причина повече да се 
търсят възможности за 
подсигуряване на 
средства и азбестовите 
тръби да се подменят с 
пластмасови на цялата 
дължина на 
водопровода.

ай Босилеград. Водата с помпа 
се вкарва в резервоара, който е 
отдалечен почти километър и 
на висиния- разлика около 
метра. Тона ще наложи комуна- циятп. Според проекта колекто- 

предпрпятие "Услуга”, рът трябва да мине край КОБ- 
аодоснабдяпа- ОС и "Бор", прел Драговищица 

десния и бряг, под спорт-

готвен проект за изместване на 
100 главния колектор на канализа- ацнята.

Съвкупното количество откупени малини кооперацията пък 
продаде на фирмата "Задна шанса” от Нишка баня.

Тазгодишната реколта от малини в южните части на общината 
се оценява като твърде слаба. Като причина

изминалите няколко години и слабата мотивпраност

лното
което се грижи за 
пето. на увеличени разходи,

тук подчертават, "нека да
те". В предприятието лектора от дясната част на гра

да. Тоя главен колектор, с който

за това се посочва г
но, и на

сушите през
на малииарите да разгръщат производството и дори да 

съществуващите си малинаци. Малииарите тази

мито терени, да се съедини с кока кто
са само
изтъкват, че вода ще има доста- възстановяват 

година много възразяваха срещу изкупната цена.ще се свържат и канализациои- 
от Райчилов-тъчно, стига винаги да има ток п 

да не се случат аварин 
пито, от

Б. Д.на гюм- ните направления
цп, ще продължи край реката.които едната работи, а В АВТОБУСИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКИ 

"АВТОТРАНСПОРТ"

ТАЙНИ КОНТРОЛЬОРИ

далече от бунара.
Кога ще се измести канали-Другата е резерв.

Съществува обаче и един др- 
уг проблем, конто не бива ди се зацшгга не е известно, макар че 
премълчава: няма разрешение всички казват, че това 'ЧС°г,шс 
за ползване аа водата от бунара! след като хората
Инспектори на Сектора за сапи- олтага от местата, къдею 
тареп контрол към здравното трябва да мине 
министерство още преди три го- става дума за едпн-двама души. М"Н"С1СРС".0 I Здравка Гагулска. общински

, казва, че тряб-

- В момента нямаме финан
сови средства, казва временният 
началник за стопанство и фина- 

Новицп Божилов. Той при- 
изяснява-

Ръководството на "Автотранспорт” в Босилеград иобщии- 
ръкойодство решиха, покрай вътрешния контролМСИ на. В ОС казват, че ското

предприятието, в автобусите да действа и съвместен контрол. 
В последния действат 4-5 души, не са известни на водачите и 
кондукторите, а след десет дни се назначават нови.

Тайните контрольори си взимат билет, качват се в автобус 
"обикновени” пътници наблюдават дали кондукторите

помпя, че приключва 
него на гражданите за въвеж
дане па ново парично самообла
гане, като подчертава, че "наск
оро ще има пари”.

В реме и иият дире ктори а 
луга" Владимир Жижов посоч- 

че досегашните анализи на 
водата от бунара потвърждав- 

годпа за употреба. Но,

дини утвърдили, че песа
санитарно-хигиенични н правозащитния

здраапи слоаия и не са разри- па да се репи 
и,или нодата да се ползва за ни- имуп1есг.шно-ю и и ,сски

Главната причина, поради рос. че ще се опипа езези хор.
“аш.л„ съгласието ........ мерят общ език, понеже са-

"около МО по тоя начин могат да сс осус 
тят евентуалните спорове.

- Тръби за прокарвано на 
канализация има, трябва да 

за самото й

мени
въп- ”Ус- и като

работят правилно. Заплата нямат, единствената им награда е 
връщането на парите за билета, разбира сс, доколкото пмшсне.

ва.която е резултат в контрола.
В предприятието и в Общинския съвет, които на месец му 

отпуска по 30 хиляди динара за компенсация поради увсли-
казват, че тайните 

сега

на министерството е, че 
бунара се намира изливът на 

канализация”.
ат, че е
все докато трае ремонтирането 
на водопровода, качеството й 
редовно, по-добре казано, до
пълнително ще се контролира.

но-
градската ,

В Общинския съвет и в Ус- »{,та
луп'’'

ТС могат да започнат, казва Жп-

чените разноски в местния транспорт - 
контроли действат добре и че екипажите на рейсовете 
проявяват по-голяма отговорност в работата см.

В.Б.ват, чс
метра оКоЛо бунара, което всъ 
щност е ггьрвата

В.Б.
зона на си-
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БОСИЛЕГРАД

ПОСКЪПНАХА И 

ТЕЛЦИТЕ, И МЕСОТО

ЗАПИСКА 

ОТ ВЕРЗАР
По следите на весгга, че след 

повече от сто години чешмата в 
село Верзар е пресъхнала, с пре
дставител на ”Комуналац” Иви
ца Величков и един водоводжия 
тръгнахме с тяхната Лада-Нива 
за Верзар. ”Дзур-бар, та у Вер
зар”, казват хората.

Насред селото, ако изобщо 
така може да се каже, тъй като 
селото е разпръснато на някол
ко махали, доста отдалечени ед
на от друга, дойдохме до пресъх
налата чешма. Всъщност изле
зе, че тя не е пресъхнала напъл
но. При прокарване на един от 
селските пътища най-вероятно 
камъните от импровизирания 
резервоар са размърдани и во
дата вместо да отива към дулата 
на чешмата, изтича на пътя. Ко
личеството наистина е малко, но 
все пак намалява и инак не
достатъчното количество вода 
през тези горещи летни дни. На
ходчивите верзарчани, тези де
сетина останали в селото, все 
пак са решили проблема така, че 
с маркуч са довели вода до кори
тата, за да могат да си напоят 
добитъка.

След малко ето ги и някои от 
малцината верзарчани: братята 
Асен и Гроздан Гигови, Слобо- 
дан и Иван Димитрови и Ранко 
Милев. Всичките са сравнител
но млади и може да се каже, че 
са се завърнали в родното село 
или, както каза Иван зает в Ме
теорологичната станция в Же- 
люша, "които прелитаме от вре
ме на време”.

Селото умира, казват и за 
илюстрация сочат, че кметът на 
селото е на 85 години, а замест
никът му е роден през 1913 г. Те 
пък, тези прелитащите от време 
на време, някои заети в ГИД 

„(който не работи), са се върнали 
поне през лятото и започнали да 
отглеждат доби тък - крави и ко-

Поскъпването на месото, което предизвика недоволствие 
сред гражданите и което принуждава правителството на 
Сърбия да се изкаже по въпроса и да вземе конкретно 
решение, не отмина и Босилеградска община. В трите месни 
магазина килограм юнешко или телешко без кости сега се 
продава за 280 динара, а преди поскъпването бе 260. Средната 
цена на месото е около 200 динара.

Собствениците на месните магазини казват, че не им било 
удобно да увеличат цената, че намалял броят на купувачите и
че хората, които някога взимали месо на килограми, сега 
започнали на грамове. Иван Петров, собственик на ”Липе”, 
казва: "Нямаме полза от

чение. Струва ни се много по
вече за добитъка, отколкото за 
самите тях. Специалистите от 
"Комуналац” огледаха щателно 
каптажа, от който водата изтича 
по пътя, предложиха възможни 
мерки (и възможна цена) и 
обещаха накрая, че кол кого мо
гат ще помогнат, но най-добре 
ще е да се отправи иск за помощ 
и до общината.

Когато с джипката най-после 
"хванахме” асфалта край грани
чната застава "Свобода”, някой 
въздъхна и каза: ”Слезнахме на 
земята!”

зи главно. Но къде да продадат 
млякото, когато никой не идва 
да го изкупува. А кравите им 
породисги, дават мляко. Бра
тята Димитрови правят сирене, 
но...

поскъпването, но сме принудени, 
понеже се увеличи цената на добитъка. Сега килограм 
юнешко живо тегло плащаме по 120 динара.

Едно от основните затруднения в тази област е, че живот
новъдите в момента предлагат на пазара малко добитък. Две 
са главни причини за това: те отглеждат все по-малко добитък, 
а освен тукашните изкупчици при тях все по-често идват чер- 
иоборсаджии от вътрешността.

Наблизо е училището, зак
лючено. Тук е и къщата на един 
верзарчанин, на която една сте
на е рухнала. Виждат се мебе
лите, подредени и сякаш чакат 
стопанина да се върне.

Но да се върнем на водата. За 
десетината що остаряли, що пр
елитащи от време на време вер
зарчани, тя е от жизнено зна-

В.Б.

НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ

ОЩЕ ДВЕ УЛИЦИ ПОД 

АСФАЛТ
А.Т

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВ рамките на комуналната активност и съгласно про
грамата за реализация на средствата от местното самообла
гане, в Димитровград тези дни още две улици в самия център 
на града получиха асфалтова настилка.

Става дума за две улички около долната рампа<"една от 
които ("Шопска”, преди "Илинденска”) заедно с "Нишава 2” 
представлява алтернативна посока към Строшена чешма, 
когато е спусната бариерата или просто не желаете да ми
навате по главната улица. Другата е "Железничарска”, която 
свързва главната улица и улица "Нишка”. Същевременно е 
асфалтирана и една слепа уличка, по която няколко къщи 
излизат на "Нишка" улица. Свободно може да се каже, че тези 
улички, макар и намиращи се в самото ядро на града, бяха 
най-калните след дъждовете.

Средствата на стойност от около един милион динара са 
обезпечени от Местната общност на Димитровград и Общин
ската скупщина, а съвкупната площ на улиците е около 900 м“. 
Преди почти един месец асфалт бе сложен и на улица "Лозар
ска" на дължина от 80 метра.

ЖЪТВАТА ПРИКЛЮЧИ
На територията на Димитровградска община това лято бяха 

ожънати около 1200 хектара.
За разлика от преди, когато за организацията на жътвата се 

грижеше селскостопанската кооперация "Сточар”, няколко години 
назад това го правят местните общности с координация на Щаба за 
следене на селскостопанските работи. Тази практика май се оказа 
по-добра, така че проблемите намаляват.

Неизвестността какви ще бъдат добивите и ще има ли достатъчно 
хлебно зърно бе разпиляна веднага след като комбайните влезнаха в 
нивите. Средните добиви са от 2,5 до 3 тона зърно на хектар, а на нивите 
на земеделската кооперация "Сточар" дори и 3.5 тона, което означава, 
че ще има достатъчно хляб.

Щабът за селскостопанските работи се е намесил само един път - в 
разрешаването на спора около отминати от някои комбайнери ниви на 
отделни производители в района на Белеш, Желюша и Пъскашия. Но 
това са "нормални ” прояви на отделни комбайнери от петнаестината 
ангажирани в прибирането на реколтата. Тази година проблеми с 
обезпечаването на гориво за комбайните не е имало.А.Т.

А.Т.

НАШИ СЕЛА: ГЛОЖЙЕ (2)

ГЛОЖАНИ - СГОВОРНИ И ВЕСЕЛИ ХОРА
му на дължина от 3 км. По-късно пътят ; 
е доизграждан и сега до Гложйе може да ■ 
се пътува с автомобили и камиони, а до .« 
повечето махали и с лека кола. »
' До Втората св. война в селото имало : 
повече от 20 воденици: на потока Нан- пи 
чинец 15, на Глошки дол 3 и на Любат- « 

ловията за живот са тежки, както и в ска река 3. В началото на XX век Глож- * 
другите планински села на Краището, йе имало училище с 4 отделения, класна : 
но тука е царувала известна солидар- стая, търпезария и квартира за учителя ; 
ност, взаимно разбирателство и пома- в друга сграда. Сега селото има ново “ 
гане в нужда ("закасалост”). Това до- съвременно училище, но за съжаление с »• 
брило хората, били оптимисти и умеели все по-малко ученици. Крум Кацаров : 
да се веселят, да правят хора и седенки... казва, че в първата половина на мина- “ 
с постоянна .музика в селото. Били сго- лия вече век броят на учениците бил ; 
ворни за общи селски начинания. До- между 60 и 90. В най-голям брой семей- • 
статъчно било някой да излезе на Гум- ства децата били повече от 4, даже и 7 - « 
нище и да се провикне и да се съберат на 9 и почти всичките отивали на училище. : 
кулук за поправяне на път и др. работи. Пръв учен гложанин бил свещеникът ;

Все до 1945 година пътят низ Гложки Велин Личаров, който живеел тук, а па- ; 
дол до Любатска река и пътя Босиле- рохията му обхващала и Църнощица, ■ 
град - Враня през Бесна кобила бил те- Ярешник, Назърица, Доганица и др. \ 
жко проходим за сани (шейни), волска села. До началото на Втората св. война : 
кола и коне с товар. От български ин- учени от с.Гложйе били двама учители и : 
женери в началото на XX век бил тра- един геометър, а след войната децата ; 
сиран нов път, добре означен през ка- завръшвали средни училища, мнозина и * 
менистия терен, което трудолюбивите факултети и намирали работа в много » 
селяни, начело с Драган Стаменов Йо- места на страната, 
ванов използвали и с доброволни акции 
през 1945 год. започнали изграждането

И по-късно е имало преселвания в монье, Чукаринци, Стамболини (15 
Гложйе. Гноичанье (3 къщи в предела къщи), Кумовци, Мусинци, при Село (2 

Босилеград) са от същата фамилия къщи, имало и кръчма), Деда Миленк- 
Крива Фея, дошли преди 70 години, • ови, Янчовчанье с Кулкунови, Папра- 

казва Р. Нилич. Воиновци - една къща, кье, Личаровци, Треняци, Гърчка мах. - 
поради сиромащия дошли от Д. Любата Маринковци (Димитрия Стойчин), Гър- 
преди 40 години. Иван и Величко са от наци, Чавдарци, Търняци, Баинци, Дро- 
фамилията Чаушевци в Крива Фея, до- плянци, КолунцщОгорельци. Най-отго

ре, в западната част на Глошки дол е 
Около 1878 година Гложйе имало 60 Гръчка махала, наречена така поради 

къщи, а през 1909 г. гложките къщи ве- скъперничество (лизал джанка 
че били 100. В Гложйе през 1907 година нпр. някой гърк маслинка).
110 притежатели имали 2237 овце и 472 
кози, а през 1911 г. 109 домакинства от
глеждали 2059 овце и 326 кози. В ня
когашно ”Село” в началото на XX век Трайко и Цветко Иванови от махала 
било училището и няколко цигански къ- Мартиновица с размери 9 на 7м. Едно 
щи. Тук се провежда съборът на Пет- помещение е куйкьа (мутвак) с огнище, 
ровден, а същия ден е и селска служба. браШненик, атъл (секия). Над огнището 
И на друпй празници тук се събират ”на била леса, няма комин, а димът излизал 
оро”. А Й.Захариев, според записи до през покрива. Другото помещение е 
1912 година, казва, че Гложйе се състои "одая” с нъчви, разбой, дрехи. Под нея е 

най-отдалечени земник. На прозорците отвън са капаци.
Сламени покриви на къщите имало до

В края на Втората световна война се
ло Гложйе е имало 160 домакинства. Сл
ед това настанало преселване в Бълга
рия (малък дел), Македония и Сърбия, 
предимно млади хора. Въпреки че се
лото се намалило на половината, все пак 
останали доста жители, па и млади. Ус-

към
в

ведени тук от майка си.

като

Как е изглеждала една стара къща от 
около 1890 год., покрита със слама, за
пример ще ни послужи къщата на

от 28 махали, от които 
са Липа и Боинци. От изток към запад 
по южните ребра на Глошка планина те 1945 година. Покриването с цигли 
са разположени така: Гноичанье, Шин- (цреп) и ламарина датира от 1925 год., а
даци Варазлиинци (по-честата дума циглите са донасяни на коне от Владич-
варазли на дядо Богдан) или Липчанье, ин хан (товар цреп -25 броики). Василко 
Самодовци. Личаровци, Кьосинци, Кол- Ковторджия от Г. Лисина бил майстор 

Ковачевци, Соло- за поставяне на цинков плех на къщите.
- Следва -

Евтим Рангелов
със своята'частунци
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ИМА ОЩЕ СВОБОДНИ 
МЕСТА

ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЕРОУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА

ЗАБАВЕНИ ПОДГОТОВКИ
Според сведенията, получени До началото на настъпващата учебна година останаха броени дни, но по въпроса за организирането 

и провеждането на обучението по вероучение останаха повече неизвестност
Престанаха да важат правилата "религията е 

отделена от държавата” и "човешко е право дали 
ще е религиозен или не”. От началото на настъп
ващата учебна година учениците в основните и 
средни училища в републиката ще започнат да 
учат вероуечение.

Министър-председателят на Сърбия Зоран 
Джинджич преди два месеца обоснова решение
то за въвеждане на вероучението в училищата с 

правото на избор на учениците и родителите 
им", както и
Дали наистина с решението се стремим да 
редим сред демократичните държави или е ком
промис с черковните власти, ще покаже времето.
Още повече като се има предвид, че една част от 
обществеността е против решението. В църков
ните среди подчертават, че против вероучението 
се изявяват само онези, които са го и изпъдили от 
училищата. Не са малко обаче и хората, които 
смятат, че децата още веднъж ще станат обект за 
опити, каквито досега имаше доста.Че е имало 
разногласия и там, къдсто се е решавало по въп
роса, показват и оставките на двама зам. минис
три на образованието.

На учениците и на родителите, които н•• искат 
децата им да учат вероучение, се дава а. герна- 
тива и възможност да учат етика. Те ще имат 
възможност повече да учат за демокрацията, 
човешките права и свободи, верската толерант
ност...

Особени заслуги за завръщането на вероуче
нието в училищата има Министерството на ве
рите. Зам. министър Живоин Степич преди десет
ина дни в Босилеград каза, че е предвидено 
вероучение да учат ученици от всички тради
ционни религии в републиката без оглед на броя 
на вярващите в определена среда. Подчерта, че 
тоя предмет сега ще започнат да учат учениците 
в първи клас на основните и средни училища, че 
родителите на първолачетата ще определят дали 
децата им ще учат вероучение или етика, а 
средношколците сами ще решат кой предмет ще 
учат, като изтъкна, че обучението и по единия, и

в сряда преди обед от отго- 
кориите в димитровградската гимназия, свободни 
още има. След срока през юни са останали 55 свободни 
общата гимназия и 1 за

места все 
I места в 

туристическо-гос- 
ни осведоми Рангел Митов, секре- 

гар на гимназията, нови кандидати се обаждат, а дали ще бъде 
достигнат предвиденият и желан брой от 90 ученика 
паралелки, ще се знае наскоро.

Що се отнася до поправителните г 
Поправителен са държали 25 ученици.

по другия предмет ще трае по един час през сед
мицата.

Броени дни останаха до началото на новата 
учебна година, но по въпроса за вероучението 
има доста неизвестност. Преди всичко, все още 
не е известно от кои учебници ще учат децата, а и 
кой ще ги учи. От просветното министерство и 
Министерството за верите оповестяват, че учеб
ници ще предложи всяка църква или верска об
щност. Двете министерства са на становище, че 
вероучители трявба да бъдат черковни предста
вители, които ще бъдат назначени от училищ
ните и черковни съвети в средите. Просветното 
министерство набляга учителите в средните учи
лища да са с виеше образование, т.е. да са завър
шили Теологически факултет, а в основните мо
гат да преподават и низши черковни лица.

Вранският владика Пахомия в телефонен разг
овор каза,-че децата и родителите им са заинтер- 
ех.:рани да учат вероучение. Казаното обосно- 
пава с факта, че миналата година на територията 
на епархията вероучение са учили дори 2500 деца. 
Подчерта, че епархията има кадри и че черковни
те и училищни власти тези дни "ще решат всич
ки неизвестност”.

Неясноти обаче все още има. Повече са из
разени в училищата, които са отдалечени от цен
тровете, каквито са в Босилеградска и Димит
ровградска общини. В тях и не крият, че повечето 
въпроси из организацията на работата не им са 
ясни. Особено ще е трудно в отдалечените че- 
тирикласни училища, в които в клас едва ли има 
по едно-две деца. Кой ще бие път по планинските 
села за един учебен час !?

Когато става дума за вероучението в учили
щата в Босилеградско и Димитровградско, за ре
шаване може да се наложи и въпроса на кон език 
то ще се преподава ? Когато хора в Босилеград 
поставиха тоя въпрос на Степич, той каза, че за 
това ще се договорят Сръбската православна цъ
рква и Българската православна цръква, които 
си сътрудничат и имат добри отношения.

паралелката
тилничарски техник. Както

за три

изпити, и те са завършени.

А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ

КОНЦЕРТ НА ИГОР 
ГЛИГОРОВ

с опита в демократичните страни.
се на-

В сряда пред боенлеградчани с народни и забавни песни се пред
стави Игор Глигоров от Баня Лука. по баща от Рибарци, и даде принос 
за скромния културен живот в града. Тоя абсолвент във Факултета по 
музикално изкуство в Белград и преподавател по музикално обра
зование в Баня Лука, за над час и половина, колкото трая концертът, 
създаде приятна атмосфера в голямата зала на Културния дом и 
въодушеви дошлите около 200 посетители.

Бъдещият етномузиколог. чпето намерение е, както каза пред 
публиката, да изучава народните песни в Босилеградско, обеща да 
съхрани на едно място народния фолклор от Краището. Хората тук, 
каза той, са музикални, песните са богати с ритъм, специфичен за 
българската и македонска песен.

Организатор на концерта беше тукашният Културненщентър.
В.Б.

В ТАЗГОДИШНИЯ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ 
МАНАСТИР"

УЧАСТВАХА 12 
ХУДОЖНИЦИ

От 1 до 10 августт.г. в прекрас- Слободанка Шефер, Бранко Ми- 
ния амбиент на манастира "Свети люш и Мирко Радулович от Бел- 
Йоан Богослов” край село По- град, Иван Радович от Чачак, Ми- 
ганово се проведе 9-ият пореден лорад Степанов от Кикинда, Дра- 
художествен пленер "Погановски ган Момиров от Чента, Ясна Чо- 
манастир 2001”. рович от Бирмингем (Англия),

Участие в проявата взеха 12 ху- Ерика Мария Гутенсвангер от Со- 
дожници от страната и чужбина: лун (Гърция), Хрисанд Хрисандов

от Русе. Милена Тодорова-Станк- 
ова,от София, Соня Вукадинович 
от Ниш и Димитър Илиев от Ди
митровград.

Посочените художници оста
виха на домакина. Центъра за кул- 
тура-Градската галерия, около 20- 
ина ценни художествени творби.

Според оценките на компетен
тните. това бе един от най-успеш
ните пленери. Участниците в пле
нера останаха сдобри впечетелния 
и особено изразяваха възхищение
то си от красотата на стария ма
настир и природата, 
кържава.

Както и предишните пленери, 
и тазгодишният художествен пле
нер "Погановски манастир 2001” 
бе материално помогнат от ОС в 
Димитроввград, Министерството 

културата на Сърбия и редица 
спонсори.

\

В.Б.

ИЗЛОЖБА
ПЪРВИЯТ РУСКИНа 1 август, по повод за- :

почването на поредния пленер 
"Погановски манастир 2001”, 
в градската галерия в Димит
ровград бе открита изложба 
на дваестина димитровградски 
художници
ия” Царибродски художествен 
кръг”.

СВРЪХКОМПЮТЪР
Руски експерти приключиха проверките на първия собствен - 

свръхкомпютър, който ще прави изчисления, свързани с аероди- •
намиката и метеоритите.

Първият руски свръхкомпютър е съставен от 768 микропро- : 
цесора и е в състояние да направи около един трилион операции в ; 
секунда.

Подпредседателят на Руската академия на науките Владимир Фортов не посочи страната, от : 
която са внесени чиповете, но потвърди, че могъщият компютър е напълно руско изделие.

В света съществуват 28 суперкомпютри, за един от които писахме и в миналия брой, а този е ■ 
осмият в Европа. ;

от така наречен- хомптж\\
На изложбата, която откри 

председателят па Общинския 
д-р Симеон Басов, бяха 

представени творби на димит
ровградски художници, които 
са били участници в "Погапов- 
ския пленер” и тези, които тв
орят в Димитровград и навред 
в страната или съседна Бълга- 

А.Т.

която го об-съвет

НОВ АТОМЕН ЧАСОВНИК
ВЪЗМОЖНА ГРЕШКА - ЕДНА 
СЕКУНДА В 100 МИЛИОНА ГОДИНИ

II V Iкейнария. Б. Д. ШР11 :
Учените конструираха нов по-сигурен атомен часовник, почти 

хиляда пъти по-прецизен от сегашните. Опитите показват, че
/■ .у 1 4\

прцизиостта е една секунда отклонение в сто милиона години.
Новият часовник работи по същия принцип на микровълни, на : л-.. .

който се базират атомните часовници от средата на миналия век. . ^
Новият обаче използва видимата светлина, която има повече

:
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ 

ЧУЕ ИСТИНАТА
Този часовник ще има приложение в много области, вклю- » . 

чително и В Интернет, навигация с помощта на,спътници и раз- Д.-::5': ;' • ; . 
пределяне на електрически ток. което зависи отточното мерене -Т-'-,'даЛ а.:, ос*.шя

ШШ
честоти и е много по-прецизен.

В последния брой на вестник "Братство започна да
в Дпмитровград-

излиза

:поредица за най-ревностните кръводарители

# ;ско. авторът на поредицата на времето.
Едвам атомните часовници откриха възможност за точно мер

ене и описване на интервалите от време. През 1967 година уче- 
уточниха, че една секунда е времето, което отговаря на 9 192

НаЙ-напред искам да изтъкна, че 
Бобан Димитров е първият журналист, който ме споменава .

на нашия вестник като кръводарител. Разбира сс, 
кръв давам не затова вестниците да пишат за мен, но когато 
по-рано се пишеше за крз,подаряването и кръводарителите 
случайно или нарочно моето име редовно сс изоставяше. 

Затова основното правило за всички журналисти трябва Ш 
пишат само истината, реално да о!разяв«п 

никого да не пренебрегват.

на

страниците ните
631 770 цикъла в преминаването на атома на цезий между две 
енергийни нива. Тези преминавания стават на микровълнова

. :ПЛОСКОСТ.
Технологията на новия часовник се базира върху оптическата 

честота на йона на живак, свързан с лазерен осцилатор, който 
създава "ипмулсите”. Този часовник "удря” 1964 пъти в секунда.

1
бъде* винаги да
действителността и \Ч"': :

Васил Каменов 
Димитровград ;Ай*»?:
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ДИМИТРОВГРАД

Редица
екологични

манифестации

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

КАФЯВАТА ТЕТРАДКА 

НА СИМО ПРОДАВАЧА
Симеон Симо», продавач в ма- се отнася до Симеонови» баща 

газииа па "Търгокооп” а село Любомир. Носи название "Бра- 
Желюша, е от село Трънски но, Симов!” Ето, извадка от нея: 
Одоровци. Ма 50-годпшна въз- ”...Любомир Симов, работник в 
расте. Сега си живее в Желюша. "Геосомда” от Белград, след ка- 
Озовавайки се неотдавна в това то узнал от "Братство” за жела- 
село, се отбихме в магазина, но- името на своите съселяни отТр-

Международното колоез
дачно турне под название 
"Бапкгур 2001” гази година 
мина и през Димитровград. 
Това използва неп
равителствената организация 
"Крсатииен център Цари
брод” за да организира, заедно 
със Соколското дружество, ре
дица акции на екологични 
теми. Цел та на цялата акция е 
промоция на, от екологична 
гледна точка, по-подходящ 
превоз, в случая колело, гра
дове без автомобили, подкрепа 
на екологични организации и 
подобно.

Акциите се проведоха от 15 
до 18 август и започнаха с от
криване па фото-изложба на 
Милс Антов и креативна рабо
тилница на млади художници. 
Бе организирана и вечер на пое
зия на млади поети в двора на 
Народната библиотека, а люби
телите па небесните тела имаха 
възможност да наблюдават зве
здите с-помощта на телескоп, 
конто на гимназията неотдавна 
подари един наш съгражданин. 
Любителите на театралното из
куство можаха да видят 'театра
лната изява на студентите от 
Ниш с представлението "Мурл- 
пн Мурло”, а за мал ките театра
лни привърженици кран Мапас- 
тпрчето бяха изиграни "Ловдж
ийски приказки” в постановка 
На Борис Лазаров. Беше орга
низирам п маскенбал за деца, ве-

11 щ местен в тамошния Културен ънскн Одоровци да доведат ток, 
дом, в кой то рабо ти Симо. посетил родното си село и пре- 

Горещ е летен ден, разхлаж- доставил на Комитета за елек- 
даме се с бира. Потече п разго- трифпкацпя 300 хиляди стари ди- 
вор. Дума след дума и: нара във вид на подарък...”

Симеон Симов пред магазина 
на "Търгокост" в Желюша

Кафявата тетрадка

В тетрадката забелязваме множество пожълтели изрезки па- А-а-а, аз съм ревностен чи
тател на "Братство”. Впе няколко пъти сте писали за мои. Ма, сега текстове от детското списание "Другарче". Разглеждаме вни

мателно и... ма, това са прозаични и поетически творби на Симеон, 
публикувани в списанието преди около 4 десетилетия, 
авторът им се учел в основното училище в Трънски Одоровци. Ето

ще ви покажа нещо, каза Симо п от помощното помещение на 
магазина изнесе една тетрадка с твърди кафяви корици. - Ето, в 
з*ази тетрадка съм записвал статии, в които сте писали за мен или 
сте споменавали моето пме в различни контексти. Позитивни, раз- едно 
бира се! Има тук п други неща. Погледнете!

1 Разглеждаме. Първата

когато

негово стихотворение:

Пръснал сиво стадо 
по широката ливада, 
па взима меден кавал, 
стария овчар.
Чудно свири, па и пее, 
та гората се люлее, 
а стадото хруска трева 
и пие хладна вода.

ЗАЛЕПЕНА ИЗРЕЗКА ОТ в. "БРАТСТВО"
Живописта е влечение' К 
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Кой бп казал - Симо продавача поет! 
Едно от множеството:г2'й;

КРАТКИ ПРОЗАИЧНИ ТВОРБИ НА СИМО
публикувани в "Другарче” преди 
чудесното описание: "Слънцето хвърля последни лъчи и обагря в 
червено далечния хоризонт. С могъщите си безбройни пипала нощ
та-се спуска над селото."

Като ученик продавачът Симеон е бил кореспондент на "Дру
гарче” от Трънски Одоровци. За това свидетелстват неговите тек
стове, озовали се в тетрадката: "Художествено-забавна програма”, 
"Подготовки па стрелческо дружество” и други.

Прелиствайки тетрадката, съзираме и няколко статии, изрязани 
от "Братство”, в конто се говори за желюшката организация на 
СУБНОР. чпйто председател от години е Симеон Симов. Има в 
тетрадката и статии от други вестници и списания, не само от 
"Братство” и "Другарче". За Симеон Симов, докато бил в казар
мата, е, писало и едно военно списание. Представили са го като 
примерен войник. И снимка негова има.

Лепил е Симо в тетрадката и статии, конто са се отнасяли до 
неговото родно село Трънски Одоровци, ала и до Желюша. Лепил 
е и статии, конто, ето така, просто са му допаднали.

Изпихме бирата и затворихме тетрадката. И после ни хрумна да 
напишем статия за нея. Статия, която със сигурност ще стане из
резка и ще намери място в тетрадката с твърдите кафяви корици. 

Боже, какъв ентусиазъм! И това в днешното шугаво време! Ама 
изненада приятно Симо продавача!

няколко десетилетия, започва с

Част от залепените изрезки в тетрадката чер на джазова музика с участие 
на музикантите от бенда на Ан
гел Забевски от София, а пос
ледната вечер може би бе най- 
интересна. Именно, на ливадите
край Манастирчето в късните 
вечерни часове бе организиран 

"У ЕБАНкупон под название 
ПАРТИ" с участие на известния 
ДИДЖЕЙ Илко от София.

Освен Креативния център 
Цариброд н Соколското друже
ство, в акцията активно участ
ваха п Центърът за културна - 
афпрмацпя па младите. Центъ
рът за култура. Народната биб
лиотека п КИЦ "Цариброд”. 
Генерален спонсор бе Общин
ската скупщина (Общинския се- 
вет) и РТВ Цариброд.Текст и снимки: 

Б. ДимитровСъдържанието на тетрадката могат да разглеждат и 
заинтересованите

А.т.

НАЙ-РЕВНОСТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАДСКО (2)
Ш'«ВАНЧА ПЕТРОВ: КРЪВОДАРЯВАНЕТО НЕ ВРЕДИ

НА ЗДРАВЕТО
призив на спешните медицинс- на човешкото здраве. Това е ед- не

ни голям хуманен жест, който Ванча се гордее, че като мно
гократен кръовдарител е иолу-

се уважава достатъчно.Димитровградчанинът Ван
ча Петров официално има 51 
кръводарявания. Както казва, 
има още няколко кръводарява
ния, които обаче никъде не са 
регистрирани.

За първи път кръв е дал през 
1969 година като гимназист в 
Бабушница, където се учел. 
Има кръвна група А-негативна, 
която сравнително рядко се 
среща. Кръвта е давал главно 

време на кръводарнтелски- 
те акции, организирани в Дими
тровград, но няколко пъти ПО

ки отделения е идвал да дава 
кръв в Пирот и Ниш.

- Аз просто имам навик да
спасява животи.

Петорв е роден през 1953 го- чил няколко награди от черве- 
давам кръв, казва Ванча и лро- дина. Работи в димитровградск- нокръсгката ограннзация, но 
дължава: Ще давам кръв все до- ата каучукова фабрика почти 
като мога, т.е. докато ме служи 30 години. Жена му също е кръ-

Кръвта не може да се водарител. Тя е дала кръв 13-14 Ванча, по-рано многократните 
пъти, докато бащата на Ванча кръводарители не трябваха да 
наброява над 40 кръводарява- плащат партиципация,

идваха при лекар, а сега трябва 
Говорейки за кръводарява- и те да плащат. Мисля, че това 

нето, Ванча все пак не може да не е коректно.

все пак го дразнят някои неща. 
- Ето например, казва

тази и другите нелогичности. 
Многократните кръводарите
ли със снгуност са заслужили 
много по-добър статут в обще
ството.

здравето, 
произвежда. Даването на кръв 

никакъв когатоне ми представлява 
проблем. Даже бих казал, че 
когато дам кръв се чувствам 
по-добре и във физическо, и в 
психическо състояние. Даване-

ния.

Б. Димитров
Остава ни да се надяваме, чепо О В следващия брой: 

Димитър Ставров
не изтъкне, че то в нашата 

то на кръв не боли, а ние вреди среда и страната ни като цяло. компетентните ще премахнат
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ДУХоЖрТеЖ

СЕЛСКАТА ДУХОВА МУЗИКА

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (10)

ДВЕ ГОДИНИ В 

ЯРЕШНИКДуховият оркестър на Царибродската на ТВ журнала Димитър Йотов и звукооформителят 
на Радио Ниш Василийе - Лале Маркович 
Спавиня да запишат на магнетофон славянския духов 
оркестър, в който свирели трима славинчани и двама 
от близкото село Йеловица, прочутия 
кларинетист Симо Бошков, тогава на 81-годишна 
възраст им разказал, че научил да свири през 1909 
година като войник в Румъния и че по-рано в Славиня 
особено била известна "Славянската деветка”-духов 
оркестър, съставен от девет музиканти.

СМИЛОВСКАТА МУЗИКА

гимназия
върху традицията, която'в духовата музика 

бяха създали самобитните музиканти по цариброд- 
ските села. Около столетие и половина в тези по 
онова време многолюдни селища самоуките 
музиканти - свирджиите, както тук им викаха, пред
ставляваха основната опора на духовния живот. Тра
диционните народни духови инструменти ръчна из
работка - гайдата, кавалът, цафарата, дуду 
дучето, наред със струнния инструмент 
която в Царибродско е известна като

настана
Военната си повинност отбих в казармата в Чаковец и на 18 октом

ври 1951 се завърнах в родното си село Гложйе. След една седмица 
почивка отидох в Околийския съвет в Босилеград, където ми връчиха 
решение за назначаване на учител в село Ярешник. Като опитен даскал 
бях назначен за главен учител в това село, което означаваше 280 динара 
фукционални добавъчни върху основната ми заплата от 3200 динара.

Рано сутринта на 31 октомври потеглих към Ярешник. Денят беше 
слънчев и приятен за пътуване. След два часа пристигнах на планина 
Църноок, на седловината Соборище, където всяка година на 
Павловден се провежда голям събор. На югозапад оттам се виждаха 
по-високите махали на село Назърица, включително и училището и 
общинската сграда.

Понеже Ярешник, заедно с Доганица влизаше в състава на община 
Назърица, налагаше се да отида там. Малко преди пладне пристигнах 
в общинската сграда в Назърица, където се запознах с председателя на 
общината Любе Иванов, секретаря Борис Младенов (и двамата от 
Назърица) и завеждащия гражданския регистър Борис Велинов от 
Доганица. На председателя Иванов връчих писмото от Околийския 
съвет, с което бях назначен за учител в Ярешник. От тях узнах, че 
учител в Назърица е Стоичко Ангелов от Дукат, а в Доганица Надежда 
Иванова от Ярешник. С моето идване всичките три училища в тази 
община започваха с работа, което явно зарадва общинските ръко
водители.

отишли в

селски славински

кът и ду- 
гъдулката,

кемене, към края на по-миналото и в 
началото на миналото столетие все 
по-масово се заместят с модерните 
фабрични инструменти, главно гер
манско производство - кларинета, 
флигорната, бас-флигорната и 
баса, придружвани от ударните ин
струменти тъпана и барабана. И 
докато свирджиите свиреха на 
народните инструменти самостоя
телно - соло тези на модерните 
фабрични духови инструменти бяха 
солисти само в началото, когато те- Щ
зи инструменти бяха малко. По-къ
сно те вече създаваха свои групи и 
ставаха оркестри, които в местния 
говор се назоваваха музика, свир- 
джии, а от някъде беше проникнало 
и названието "банда”, което във въ- 
трешноста на Сърбия е народен из
раз за военна музика 
английската дума "Ьапс1" с подобно 
значение, но при нас и със значение 
група злодеи и подобни обидителни 
значения, които селските музи
канти не заслужават.

Селските музиканти в Царибр
одско бяха музикално неграмотни, 
понеже не знаеха нито да пишат, 
нито да четат нотите и да свирят по _ ' 
тях. Но затова пък бяха надарени с 
природна музикална дарба, имаха 
слух за музиката - способност да за- 
помнят музиката, която чуят и да я 
репродуцират. Наричаха ги слухи- г*| 
сти, понеже те овладяваха мелоди
ите "на слух”, което ще рече, 
духайки в инструмента ” 
мелодията, която са запомнили 
постепенно я "улучават" и овладя
ват. С време и упорита работа те 
стават почти автомати - пръстите 
"сами” намират съответната нота 
на инструмента и те вече можеха да 
свирят всяка мелодия, която чуят.
За музикантите, които бяха достиг
нали тази .степен просто беше

от

а Училището в Ярешник

УЧИЛИЩЕ ОТ ПРЕДИ II СВ.ВОЙНА
Преди да тръгнем към Ярешник отбих се в селския магазин, които 

беше много зле зареден. От продавача Кръсто Смилков узнах, че 
стоките се докарват чак от Босилеград и то с коне, понеже нямаше 
пътища.

Заедно с председателя и секретаря на общината отидохме в Яреш
ник, където ни посрещна училищния служител Китан Давитков. От 
него разбрах, че училището е направено през Кралство Югославия с 
доброволен труд на селяните. Учебната стая беше голяма и светла. 
Обзаведена беше с дървени чинове, черна дъска, карта на ФНРЮ, 
сметало и няколко рисунки като нагледни средства по естествознание. 
Почти подобна по големина имаше още една стая, предназначена за 
учителска канцелария и квартира, понеже освен маса и няколко стола 
имаше и два дървени кревата. Тук се намираше малка училищна биб
лиотека с десетки книги, както и шкаф с училищните документи, 
глобус, географски карти и някои други нагледни средства. Третата, 
по-малка стая служеше за училищна столова с печка за готвене, кух
ненски съдове, маса, пейки и столове.

В присъствие на общинските ръководители и служителя прегледа
хме инвентара и училищната документация и казах на служителя да 
осведоми родителите утре сутринта да изпратят децата 
а те да дойдат в 11 часа, за да се срещна и с тях.

тъ

Последните: Никола Каменов - флигорна, Стоил Маноилов - 
кларинет, Цветко Каменов - тъпан, Георги Христов и Никифор 

Изатовски - басфлигорни
неуместен въпросът дали знаят 
някоя песен или хоро - те знаеха да 
свирят всичко, което 
възможности на интструмента. Това е „и 
разлика между музикантите - "слухари” и музикан
тите - професионалисти. Една и съща мелодия и ед-

само ”на

Селската духова музика постепенно и тихо 
заглъхна - така, както постепенно и тихо загълхвахапозволяваха техническите
и царибродските села, в които тя през десетилетия 
разхубавяваше и развеселяваше тежкия и мъчителен 
селски живот. Последни се "предадоха смиловчани, 
където духовата музика беше иай-развита и наи-из- 
вестна. Вече остарелият оркестър тук просъщест
вува до преди двадесетина години. За щастие през 
1972 година вече споменатия, неотдавна починалия 
Лале Маркович от Радио Ниш ги увековечи, 
немайки ги на магнетофонна лента, от която след 

бяха направени стотици касетки, които и днес

основната

ните, и другите свирят също, но първите 
слух”, а вторите само по ноти.

Пълния състав на селските духови оркестри 
Царибродско правеха кларинетът, флигорната, бас- 
флигорната, басът, тъпанът и барабанът. Главни бя
ха кларинетът и флигорната, понеже те водеха ме
лодията, а тъпанът даваше такт и ритъм на музиката. 
Останалите инструменти им пригласяха, а бас-фли
горната не рядко превземаше ролята на флигорна.

Имаха твърде разнообразен репертоар от хора, 
приспособяваха към публи- 

На сватбите

си на училище,
в

НАРОДЕН ЧОВЕКзас-
Прнвечер ме заведоха у дома на Васил Иванов в махала Рамнище, 

един от най-заможните селяни в Ярешник, където трябваше да квар- 
туирувам, докато не подготвя стаята си в училището. Радушно ни 
посрещна среден на ръст 65-годишен човек с мустаци и кожен калпак 
на главата. С него живееха и двамата му синове - Огнян и Иван снахите 
му и внучетата, три от които следваше да са мои ученици. Внучките му 
Вроса (III) и Лиляна (II) - дъщери на по-възрастния му син Иван и 
Павлина (I клас) - на Огнян. Интересно ми беше да гледам внучките му 
как шепнеха нещо помежду си и сочеха с пръсти и очи към мен. Ясно 
ми беше, че говорят за мен и за това, че от утре ще тръгнат на училище.

това
увеселяват царибродчани навред из страната и в 
чужбина.

За селската духова музика в Царибродско тук 
дума, защото тя, заедно с духовия оркестър

който в
настанапесни и маршове, но го 

ката и събитията, на които свиреха.
които по онова време в Царибродско

пехотен полк, за25-ти драгомански
следващото продължение ще говорим по-обстойно^ 
беше главната инспирация 
първите генерации на духовия оркестър на Цари- 

влезнат в оркестъра и станат

например,
траеха потри дена, имаха съответни мелодии за опре- 

моменти и обичаи - при отиване за невеста, 
обядваха, "жалните

и мотив на мнозина от

делени
”уз совру” - когато гостите

даряваше и се прощаваше от ро- 
дителите си. когато се отиваше за кума, когато 
невестета се "води на воду ... В стаите, където яха 
сватбарите се свиреха главно ръченица или на 
саме”, а останалите хора се свираха, когато се излезе 

най-много се свиреха и 
два танца, пойдушката,

бродската гимназия да 
музиканти. Но значението йза музикалното изкуство 
и духовния живот в тоя район е толкова голямо, че 
заслужава да бъде тема за едно обстойно изследване, 
което трябва да обезпечи пълни и достоверни 
сведения, за да се напише и печата отделна публи
кация. Тази идея на инженер Ранко Василев Соколов, 
царибродчанин от София, един от първите музи- 

ученическата музика на Царибродската гим- 
споделяме. Самият той вече събра и

Село Ярешник е интересно и по това, че там вирее един 
автохтонен вариант на кримския черен бор. Първи 
научни сведения за него е дал руският емигрант Лав 
Раевски, известен ботаник, пенсионирал се като 
управител на острова - ботаническата градина Локрум 
недалеч от Дубровник._________________________

Синовете и снахите, управлявани от дядо Васе, се грижеха за 
къщата, добитъка и имота. Че наистина беше заможен селянин разбрах 
от това, че той имаше и двама измекяри - овчар и говедар, които пасеха 
80 овци и десетина говеда.

Наистина приятно ми беше в неговия дом. Оказа се, че дядо Васе 
познава родителите ми и много мои съседи и приятели. В истинския 
смисъл на думата той беше народен човек. Почти няма ден, през който 
да няма гости. Цели два месеца преди мен при него е живял един 
професор-етнолог от Белград, който събирал материали за ет- 
иологическия музей. Професорът се изненадал когато на тръгване 
дядо Васе не само отказал да вземе пари за квартируването и за яденето, 
а дори му наточил една бутилка ракия и му дал ядене за по път.

когато невестата

"на оро’. От хората 
играеха селското или на 
кукуньеща, елена, лила, жикино оро, у шесг.

У През петдесетте и шестдесетте години, когато 
царибродските села бяха най-многолюдни, 
духови оркестри имаше почти във всичките села, а в 
някои и по две и по три групи. През тоя период а 
деветте села на Забърдието, в които духовата музика 
била иай-развита, имало петнаестина оркестри с ок
оло 60 музиканти: в Смиловци и Брсбевница по три 
във Височки Одоровди и Легьрлаш п° ‘ 
останалите по един, с изключение иа ГУ“"°“«И'
където имало само един свирджия: Известни били и

във Висока, особено в Славиня,

навън
канти в
назия, напълно

предостави имената на музикантите от повечето 
села с бележки, в които с възторг и 

спомня за тези самобитни майстори
ниселски
царибродски 
вдъхновение си 
на духовата музика, като между другото казва и след
ното: "Ако някога в Цариброд в Парка се постави 
паметник на селския свирач, на него трябва да бъде 
образът на феноменалния флигорнист Геро Сунчин 
от Петърлаш, чичото на Мишо Киров, ръководителя 

на Гимназията след Шукарев”на духовия оркестър
Подготвил: Венко Димитров 

з в следващия брой: Духовия оркестър на 25 
драгомански полк

духовите оркестри 
Горни Криводол и Вълковия. 

Когато през 1972 година - Слегни -тогавашният редактор



да 24 август 2001 г.

ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (2)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
В навечерието на 

великото изпитание
преуспееш в стопанисването, Па- 
веле! - приобщиха се към честит
ките насъбралите се угринчани.

- Да е жив и здрав младенеца! 
Кое име ще му дадете?

- Ами... ще го викаме старо-

първият успех в живота ще ти дава 
сили да преодоляваш и други пре
пятствия, които дебнат всеки чо
век... Ето, твоят по-възрастен брат 
Мато. Прибрах го в Госпич, под- 
говтих го за служба в духови и че- 
ски сън и сега, я го виж! Не можеш 
да го познаеш!

Предвижданията и очаквания
та на чичо Гъргур не се провалиха. 
Йосип прояви образцова рсвниво- 
ст в първоначалното училище. Гъ
ргур изпълни обещанието си - за
писа го в гимназията в РиПскп. И 
там момчето Йозеф редеше висо
ки бележки, награди за гордост на 
своя чичо-мецена.

През средата па април 1829 го
дина Йозеф напълни петнадесета
та и пожела да чества рождения си 
ден в присъствие на Съученици и 
другари. Бе неделя, единадесетия 
ден от месеца, обстановка сътво
рена за празнуване. Гъргур подк-

Спазвайки древните битови 
обичаи, хазяите се въздржаха да 
обезпокояват професора и да го 
подсещат, че нощта отминава. Тъ- заветно - Йосип!

- Да бъде чевръст и непокла
тим подобно скалите на Велебит! -

рпеливо изчакваха той самият да 
се обади, та след младите и него да 
изпратят на почивка. Като на най- 
почнтан гостенин бяха му предна
значили отделна приветлива одая, 
постлана с килими, украсена с ик- са едно. действителният живот др- 
онм и

здрависаха развеселените съселя
ни, поканени на черпушка.

Благопожеланията на хората

Отвесни велебитски канари и карстови облици, наречени "Горна 
страна", надвиснали над Угрине

ненатрапчиво благоухаеща уго. На третата година невръстния 
от миризмите на изсъхнали лнвад- отрок Йосип се разболя от едра 
ни билки. Обстановка, на която шарка. Болестта бе опасна ала де- 
трудно се устоява, която измамва.
Панчпч не хаеше, продължаваше

репи желанието на Йозеф. Харно 
настроени, Панчич и четирма не- Щрох, минавайки край разгалена- 
гови най-отдадени му палави връ- та дружина... 
стници тръгнаха на разходка. По

- Не ми харесва! - просъскатето устоя на първото жизнено из
кушение. Но, не мина без послед
ствие - лицето остана рошаво.да седи навън, сякаш прикован за 

пейката, обърната към Склопове- 
те. До съмване п окончателно раз
решение на дилемата - съществува 
ли Омориката или е мираж, го де- 
леха няколко бавно изминаващи 
часове залъгване, колебания, раз
мишления и интимни отчети...

- Ах, приятели - обърна се Пан
чич към бодруващите домакини - 
прощавайте, занесох се в мисли. 
Моля. недейте зарад мен да се ли
шавате от постеля. Аз се чувствам 
отлично и ако не ви пречи позво
лете да изкарам по-продължител
на поседушка за собствен кеф. Не 
обърщайте внимание на моето по
ведение!

Остана Панчич под навеса в

Протоко(ко)лирал: С. К.
пътя случайно срещнаха гимназ- О в следващия брой: Стремеж 
иалния преподавател Франьо Щр-

Пубертетски 
приключения и 

съзряване в личност
Разбира се, Йосип непосредст

вено не е можал да запомни пър
вото жизнено страдание. Възпо
минанията за тогава надвисналата 
беда п породените родителски тре
воги узна по-късно. Друга случка 
се бе направо врязала в съзнание
то му - деня, когато на посещение 
у Павел пристигна брат му Гъргур, 
чичо на Йосип, многоуважаем жу- 
пник в Госпич. Фра Гъргур погали 
Йосип по главата:

- Хей, момък, имам намерение 
да те открадна от Маргарета и Па
вел. Ще те избавя от говедарлък, 
от грижи за добитък и обработка 
на ниви. Най-напред при мен в Го
спич ще изкараш основно учили
ще. Проявиш ли се като добър уче
ник, ще те запиша в рийечката ше- 
стокласна гимназия. Там ще про
дължиш образованието на латин
ски език, ще научиш и немски, ще 
овладееш и редица други науки. 
Името ти от Йосип ще прекръстим 
в Йозеф, че по-добре отговаря на 
хебрейските източници... Хайде, 
поплачи колкото е ред, що от ща
стие, що от мъка, че напускаш бли
зките си. Вярвам, че ще успеем, 
което е много важно, защото

да се досегнат височините 
на наукатаох, отколе познат по неприязнено- 

ст и зъл характер.

шть тггт тктщ Първите 

цивилни 

•?< управители в 

" Царибродско 

след Ньой

I г...
м I

й-г,-
'Ч ь, Ч. шшш У

компания с разглезения къщен ко
тарак. който най-напред се галеше 
около нозете му, а сетне, без ре
спект към званията на непознатия 
се вмъкна в неговите скути. За
преде умилно и Панчич се върна в 
далечното минало. И в ранно дет
ство юношата Йосип другаруваше 
с котенца, тичащи насам-натам по 
родния двор. Спомените потекоха 
подобно на порои от пролетен дъ
жд. подобно на вълните на неда
лечното Адриатическо море, гоне
щи едина друга в заник слънце.

; След приобщаването на
Ш Царибродско и Босилеградско 
ГДу, към Кралство СХС па основата 

на Ньойския договор от 1919 ?. 
властта била в ръцете на 
военни управители.

На частично ощетената 
снимка са съдействащите в 
първата гражданска власт от 

- Царибродско, управлявали между 1923 и 1926 година: председателят на община Цариброд, селските 
■ кметове, счетоводителят, касиерът, писари и отбор ници. Абе елегантни дами между пъстро облечени 

мъже.

Г

М-" ?!•;“ / , -

Ляво в края на първия ред е седнал Нака Соколов, дядо на Емил Соколов; на десния край стои Боян 
' Трънете, търговец; пад него е Йоско от Бачево, баща на просветния работник Тота " Гуливър". Пре- 
I доставяме на читателите да идентифицират останалите лица от тази историческа снимка.

:
Първото

стълкновение със 
съдбата

Б. П.

В подножието на северните ус- 
ои на далматинската планина Ве- 
лебнт, господарещо издигната над 
Приморието, се протягаше доли
ната на ручея Рийечина, чиито ст
руйки варкаха да се слеят с морето. 
Тук. под стръмен склон на веле- 
битската каменна пустиня бе раз
положено малкото селце Угрине. 
Заедно с другите тринадесет сели
ща образуваше община Брибир в 
близост на Виндол.

Жителите от Брибирско се за
нимаваха със земеделие и ското-

КРЪСТОСЛОВИЦА 78
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1Водоравно: 1. Търговец с цен
им книжа. 5. Уреди за комуни
кация. 12. Европейски съюз (съкр.). 
13. Подземен прокоп. 15. Амери
канско животно от рода на коля. 
16. Мъжко име. 17. Равно място с 
малка надморска височина. 18. 
Приятно благоухание. 20. Дворец 
(син.). 21. Брой на отпечатани ек
земпляри от книга, вестник и под. 
22. Подземна част на дърво или 
растение. 23. Втората нота. 24. Ез
еро в Турция. 25. Вид змия. 26. 
Термо—електирческа 
(съкр.). 27. Разказ от Елин Пелин. 
28. Начин на работа. 29. Силен 

30. Марка руски самолети. 31. 
Вграден в стена шкаф. 32. Индий- 

фокусник аскет. 34. Част от 
35. Малкото име на ак-

12

1716

201918
въдство и току с непосилен труд 
успяваха да обезпечат препитание, 
защото околността бе покрита с 
неплодороден суров карстов нав
лек. Жизнената обстановка прину
ждаваше брибирците по-дълбоко 
и философски наситено да проу
мяват зависимостта на хората от 
природата. Тази черта на брибир
ците ще е присъща и на Панчич. И 
другите отличия на всеотдайни на 
планината и полето хора - чест
ност, трудолюбие, човеколюбив, 
семейна привърженост - бяха до
стойнство на Панчич, даже и ко
гато ветровете на Орисията го от-

22 2321

25 2624
зезецентрала

28 2927
3§3€

плач. 323130
3€3€

ски
машина, 
тьора Шариф. 36. Град в Сърбия. 
37. Италиански футболен отбор.

3433
3€3€3€

373635влекоха далеч от родния кът.
На 11 април 1814 година, по 

времето на Наполеоновото върлу- 
из Евроафрика, в семейство

то на сиромашння угрински сто
панин Павел Панчич очакваха че
твърта рожба.

- Павел, бъди благословен от 
Мария Богородица. По нейна воля 
жена ти Маргарета изтърси 
ко дете! - съобщиха помагащите 
на бремената съседки тържестве- 

двора

3€3§
Отвесно: 1. Горна камара в 

някои парламенти. 2. Първенец 
(син.). 3. Казашки главатар. 4. Хра- 

добитък. 5. Цвят на кожата. 
6. Френско модно списание. 7. Не
наситен въглеводород — горлив газ. 
8. Красива птица. 9. Експеримент 
(син.). 10. Белградски седмичник. 
11. Жител на Иран. 14. Вид къс 
гвоздей, който се вкарва в дупки и 
се закачва, та съединява метални

впне
пластинки. 16. Етическо поведен- мпийски комитет (съкр.). 29. Сто- (син.). 32. Вечерна танцова забава, 
ие. 17. Нация (син.). 19. Съперник. лицата на Латвия. 31. Подарък 33. Четвъртата нота.
20. Голямо наводнение. 22. Стру
нен музикален инструмент (мн.ч.).
23. Част от дреха (мн.ч.). 25. Го
рчиво растение. 26. Една зодия 
хороскопа. 27. Зала за прожекция 
на филми. 28. Международен оли-

на за

Решение на кръстословицата 77: Водоравно: 1. Апел. 4. 
Жакет. 8. Тен. 10. Тал. 11. Динар. 12. Рас. 13. Ал. 14. Таван. 15. Балет. 
17. Капитан. 19. Новини. 20. "Атомик”. 21. Чехия. 22. Лов. 23. Шопеи. 
24. Си. 25. Обир. 27. Салам. 28. Мак. 29. Рат. 30. "Мерил", 31. Пита. 
32. Елит. 34. Мач. 35. Дирек. 36. Хакинен. 37. Корона.

мъж
ка

вест на изчакващияна та
баща.

- Богтп подари мъжки ръце,та да



ВЛАДИМИРОВА ЩЕ 
УЧАСТВА НА ОТКРИТОТО БЕЗ ПЛАЖ

Непоносимите горещини пр-
АТЛЕТИЧЕСКО ез това лято вече минаха (мина 

и Преображение, биха казали
ПЪРВЕНСТВО НА УНГАРИЯ рите), а царибродчани 

"минаха” без
по-ста

плаж.
Най-добрата димитровградска лекоатлетка Ивана 
Владимирова в началото на

Соколското дружество тази
година не направи плажа, така 
че "официален" плаж нямаше. Воктомври ще участва на 

ОТК2И7ч?,ТО пъРвествно на Унгария, оповестиха от нейния 
клуб Железничар". 4 дружеството изтъкват, че това

не е поради недостиг на пари, а
Членове на посочения клуб се готвят за участието на 
сениорското първенство по атлетика, което ще се 
проведе на 25 и 26 август в Крагуевац, както 
състезанието за югославската купа по атлетика, което 
ще се проведе на 1 и 2 септември също в Крагуевац.

просто поради ниското ниво и
състоянието на водата в реката, която на пръв поглед хич не вдъхва доверие човек да влезе и да се 
разхлади, макар че официалните данни показват годност на водата за къпане.

И през това лято царибродчани използваха "алтернативни плажове", най-често край Ерма. 
Смиловското езеро и в Звонска баня. Долината на Ерма това лято, свободно може да се каже, беше 
истински

и за

къмпинг. Многобройни палатки, каравани на царибродчани, пиротчанци, белградчани, дори 
и чужденци можеха ежедневно да се видят покрай реката. През уикенда пък ако не се отидеше по-рано, 
едва ли имаше място за паркиране на колата.

Д. С.
А.Т.

ФУТБОЛ: 1 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ БОСИЛЕГРАД 

Ток повредил
Електроразпределително са "чули" за 
случилото се, но казват, че вината не 
била тяхна, а на "Електроизток". 
Новица Божилов, временен началник 
:а стопанство и финанси в ОС, казва, 
че службата им ще сформира комисия, 
която да прецени щетите и да помогне 
на хората да осъществят правата си.
- За да направим това, потърпевшите 
трябва да направят заявка в службата 
за стопанство и финанси, каза той.

ПОРАЖЕНИЕ НА 

СТАРТА
електроуреди
Ток с неконтролирано' напрежение 
преди седмица повредил електроуреди 
в някои домакинства в Босилеград. 
Хората, претърпели щета, негодуват, 
оплакват се на служби и органи, за 
които смятат, че могат да им помогнат. 
В клона на лесковашкото

ФК ” Раднички” (Трупале) - ФК ” Балкански” 3 :1 (1 : 0)

ТруГтле, 19 август 2001 година. Игрището, па ”Раднички”, 
зрители — около 200, теренът — тревист, времето — топло. 
Гдавен съдия БоСшн Стефанович от Мерошпна — твърде слаб.

Голмайстори: Иванович в 5, Тошнч в 67 и Вукадинович в 70 (от 
дузпа) за "Раднички”, а Е. Иванов в 89 минута за "Балкански”. 
Жълти картони: Станкович и Йованович от "Раднички", а М. 
Пейчев, Митов и Стоянов от "Балкански". Червен картон - Стоя
нов от "Балкански".

В първия си мач в новия сезон отборът на "Балкански” пре
търпя незаслужено поражение в Трупале. Не боли толкова по
ражението на димитровградачните, колкото болят неправдите, 
които на гостите причини главният съдия на мача Бобан Сте- 
фанович. С лека ръка той показваше на димитровградските фут
болисти жълти картони. Дори и когато те бяха обектът на 
нарушенията, съдията ги наказваше с картони. За домакините 
Стефанович свири една несъществуваща дузпа, тъй като нару
шението срещу потърпевшия играч на гостите се случи 2 метра

В. Б.

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

ИВАН АНТАНАСОВ - 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. I 
Времето минава, но никога няма да ® 
заличи спомена за твоята топла усмивка и благордна душа.

Дълбок поклон пред светлата Ти памет!

Твоите: Гица, Милан, Георги, Мина, Верица, Марян и Милош

_г1^1 Л, рц-Щ а
След лятната пауза днес 

в рамките на димитровград
ския Здравен дом 
продължава работата си 
Педагогическата стая за 
болните от диабет. Както п 
досега, всеки петък стаята 
ще дава съвети на 
страдащите от тази болест.

В общината в момента 
има около 300 болни от диа- 

. бет, научихме от компетент
ните в посоченото ведом
ство.

извън линията на наказателното поле.
Както узнаваме, срамното съдийство на Стефанович "Балкан

ски” вече е обжалвал пред компетентните футболни органи.
Да отбележим и това, че по време на домакините се чуваха и 

обиди на национална основа.
Непременно трябва да се упрекнат и футболистите на Балкан

ски”, защото не съумяха да използват няколко стопроцентови 
положения за отбелязване на голове.

Във втория мач от първенството на НФЗ на 25 август Балкан
ски” ще посрещне на своя терен отбора на Йединство ог Бела 
паланка. Мачът започва в 16: 30 часа в СЦ ’ Парк .

На 17 август 2001 г. ненадейно по
чина нашият мил баща, дядо и тъст

АСПАРУХ ЙОТЕВ 
просветен работник в пенсия от 

Димитровград

Ще го помним не само ние, неговите 
блиски, но и генерациите ученици, на 
които преподаваше.

Опечалени: син Небойша, дъщеря Татяна, 
внук Иван, внучка Мария и зет Драган

Димитровградчанииът 
Слободан Алскснч неот
давна бе назначен за 
управител па Ппротския 
народен театър.

Алскснч дълги години 
оглавяваше самодейния 
театър п Димитровград.

Б. Д.Д. с.

11 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
ЛЯТНАТА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА 

НИШ
ТЪЖЕН ПОМЕНФЕНОВЕ НА "ЛЕВСКИ" ОТ 

ДИМИТРОВГРАД В СОФИЯ

НАБЛЮДАВАХА 
МАЧА "ЛЕВСКИ”

" | На 30 август 2001 г. се навършват 2 
БОЛНИ ГОДИНИ от убийството на на- 

дИЬ шата мила баба 
Ш ВИКТОРИЯ ТАШКОВА
нН от Димитровград
ц^ЙЬ| Мила бабо, Твоето сърце туптеше са- 

I мо за нас, затуй то беше почти забра- 
вило теб и затова си, мила бабо, и сега 
при нас.

Твоите най-мили: внучка Нина и внуци Бубето и Гага

ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ
НА

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
ГАЛАТАСАРАЙ”УУ БК "Димитровгряд-БК "Озрен” (Соко баня) - 

Милшпед” 108 :71по-Около стотина димитровградчани,
футбола, наблюдаваха през 

средата на тази седмица в София квалифи 
кационната среща за европейската шам 
пионска лига между домакина Левски и 

"Гзлатасарай”. „
"синия отбор 

- мача благодарение

Соко Пана, IX август 2001 гадшис
читатели на В дерби срещата на 11-ия кръг от първенството 

Лятната баскетболна лига на нодрегиона 7 Ниш 
отборът на "Димитровград-Милшпед” претърпя ви- 

(71:108) от лидера на таблицата БК

ТЪЖЕН ПОМЕН
на На 9 август 2001 г. се навършиха 

ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от преждевре
менната смърт на нашия любим съпруг, 
баща, тъст и дядо

ИЛИЯ ПЕТРОВ-ЛИКА 
от Димитровград, 

бивш директор на "Балкан" 
Завинаги ще помним твоя благоро

ден лик, а твоето великодушно сърце

ажеииесоко пор
"Озрен” от Соко баня.

Освен фланговия играч Андреевич, кой го 
беляза 28 точки, останалите димитровградски бас
кетболисти в този мач играха лошо.

Стова поражение БК "Димитровград-Милшпед 
степен намали шансовете си да спечели

турския
Едната група фенове на от-нанаприсъстваха 

КИЦ "Цариброд”, Софийския общински 
съвет и ФК "Желюша”, а другата - благо
дарение на фенклуба "Левски в Димит
ровград. Феновете от първата група по 
лучиха безплатни билети за мача, а си пла
тиха билетите за рейса, докато Фоновете 
от другата група отделиха по 10 ДМ з< 
пътуването и обезпечаването на биле ги за

до голяма
титлата, която печелеше няколко поредни години.

В следващия кръг от първенството БК 
"Димитровград-Милшпед” ще домакинства на от
бора "Рътан” от Болевац. Мачът ще се играе на 25 
август в СЦ "Парк” от 18 часа.

ще носим в нашите сърца.
Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпруга Оливера, дъщери Любица и Биргида, зет 

Веселин, внуци Деян, Асен и Илия и внучка Валентинамача. ДС.Д. С.



БОГ ЙЕ ВИСОКО, 
АМА НЕЙЕ ДААЕКО

Ка чу дека децата пак че се уче у школьете 
на веру стану ми арно. Оно истина може да се. 
рече дека су и без това млого натоварена с 
кньигье, ама баш ли верата да йе повече!?

Елем, сечам се ко беше у наше младе године, 
ка се знайеше и за Бога и за църкву, ка верата 
не беше мода, нело нещо секидневно, ка не 
мораомо да гледамо у календарче . за 
празницити. Сви су знаяли кига кво се пе 
работи, ка су големи, а ка мънечкьи пости. До 
педесе и некою годину водео и децата у църкву 
ама ка пойдоше на училище даскалът рекъл да 
нече да гьи види тамо и манумо се. Несъм га 
одма послушал. Я упорит, он повече и ка 
разбра дека за това може да ньи намали 
поведенийето или некою белешку попущи, 
кво да прайим.

Е, затова ми йе са мило баш при даскалйете 
да се учи верата, децата да знаю за Бога и за 
некикъВ ред. А на нас старити кико ни дава 
Господ!

Немой да мислите дека само комунистити 
су криви що беомо зарезали и веруту и 
църквуту. Мойти наборлийе се сечаю дека 
клеветницити беоше по-опасни от комунис
тити. Ако те види да улазиш у ц>ркву одма 
търчи да яви на кога требе. Ако на празник 
замирише тамян и босиляк из твойту ижу пак 
че търчи, нали тъгайе немаше теливони. А 
помислете си са ка би било тека, само би 
дърнкал апаратът у полициюту, опщинуту и 
комитетат или са ко се ока това. Тека малко 
от стра а повече от немарност манумо све 
живо. Дали некой йе .бранил на Покладе да се 
люляш, на Младенци да търкаляш туртетия по 
ягнища, на Покладе да оратуйеш. Това су све 
убаве и интересне работе, ама гьи манумо 
затова що смо теквия, а може и заради новото 
време. Например са ако речеш на некойе дете 
дека йе интересно да латйка яйца оно че те 
погледа ко да си падъл от Марс. Оно се игра с 
копютери и пак му досадно, а ти да га 
залъгуйеш с ламканье или оратуванье. Що не 
иде не иде.

Ама за веруту йе арно, нарочно ако не юре 
децата на силу. Оно истина Бог йе високо ама 
нейе далеко. Нали йе у сърцето и душуту на 
човека.

,У,ашешшишшкимоля, Иронии
Кош и бучка

3 *Властта има два 
вида врагове. Недо
волните и презадо- 
волените от нея.

3 *Никой не опровер
гава лъжа, която 
му е необходима.

3 *Не унищожавай 
противника си 
докрай. Ще ти 
потрябва да 
разтовариш и ви
ната си.

Навремето някой си дядо 
Гено от село Горна 
Лисина бил на печалба 
във вътрешността на 
Сърбия. Вечерно време, 
когато си почивали, 
приказвали за разни 
неща. Но имало и такива, 
които се хвалили, че у 
дома имали какво ли не. 
Като мъдър лисинец 
дядо Гено повечето 
слушал, отколкото 
приказвал. Веднъж 
колегата му, сърбин, 
казал:
- Ла куЬи имам пун кош 
жита!
- А я па имам пуну бучку!
- казал дядо Гено.
- Шта ]е то бучка? - 
учудено попитал 
колегата.
- Ваш кош - наша бучка! - 
с голямо самочувствие 
отговорл дядо Гено.

Записала Миланка Зарева

ПЕЧЕЛИВШ
, Известната народна 
поговорка "двама се 
карат - трети печели" 
сега гласи: "Двама 
царибродчани се карат 
- печели Пирот".

ЕДНАКВИ
За да премахне 
разногласията в 
ОТПОР в 
Димитровград, 
Сърджан Миливоевич, 
активист на ОТПОР от 
Крушевац, реши да 
премахне функц 
"повереник"и в 
Димитровград да 
остане само 
канцелария. Така 
всички ще са еднакви. 
Добре, ама ключът си 
остана пак само при 
едните!

3 *Ако искаш да 
научиш слабостите 
си, направи враг 
един от приятелите

ията

си.

3 *Силните на деня 
имат силата да 
изнасилят и ми
налото, и 
бъдъщето.

А.Т. Стоян Стоянов
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