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СРЕЩА НА КОЩУНИЦА И ДЖУКАНОВИЧ

УСКОРЕН ДИАЛОГ ДЖИНДЖИЧ ЩЕ 

ПОСЕТИ
ДИМИТРОВГРАД ?

- Съгласни сме, че отношени- 
между Черна гора и Сърбия 

не са добри и че трябва да се 
подобряват. Държа вно-пр 
вият статут на Черна гора е най- 
важният въпрос, който трябва 
да се решава демократически и 
ускорено.

Това беше съвместна

гора и този със Сърбия могат да 
се провеждат паралелно, а об
щия резултат трябва да бъде ук
репването на стабилността 
тези простори и на интеграция
та в света.

Президентите Кощуница и 
Джуканович повториха и взаим
ните си разлики - докато юго
славският президент настоява за 
съвместната държава, президе
нтът на Черна гора и този път 
повтори, че той дава подкрепа 
на самостоятелността, която не 
изключва и взаимен съюз...

Платформата, която днес пр
ие Правителството на Сърбия 
не е Свято писмо, че да не може 
да се променя, каза Кощуница.

ята

аво- Председателят на Общинския отбор на Демократичната партия 
Димитровград Зоран Петров на първи и втори септември т.г. 

присъства на заседанието на Главния отбор на партията, което се 
проведе на Копаоник.

Както ни осведоми Петров, на заседанието е договорено през 
септември някой от министрите из редовете на Демократичната 
партия да посети Димитровград. Почти е сигурно, че това ще 
направи г-н Чедомир Йованович, който е председател на изби
рателния щаб на партията за преждевременните избори в 18 об
щини, които ще се проведат на 4 ноември. Оповестено е и по
сещението на премиера Зоран Джинджич, доколкото се намери 
подходящ термин за това. Целта на тези посещения, изтъква Пет
ров, е запознаване с положението в общината и намиране начини 
за подпомагане в разрешаването на икономическите проблеми в 
общината.

На заседанието на Главния отбор е разисквано по отчета на пред
седателя на партията г-н Зоран Джинджич за работата на Главния 
отбор между две заседания, за подготовките за Скупщината на пар
тията, насрочена за 5 и 6 октомври, а обсъждан е и съставът на отделни 
общински отбори, съгласно новия устав на партията. Обсъждани са 
проекто-законите за децентрализация на Сърбия и локалната самоу-

на
в

оценка
Воислав Кощуница и Мило 

Джуканович, която те изнесоха
на

пред журналистите след среща
та си в Подгорица във вторник.

- Двете платформи - тази на 
черногорското правителство и 
онази, която се подкрепя от 
Правителството на Сърбия - са 
добра основа за диалог, каза Дж
уканович. И диалогът в Черна

Имаме шанс да започнем разго
вори, да ги ускорим и интензиви- 
цираме, добави той.

Джуканович каза, че не са ре
ални очакванията само в един 
разговор да бъдат преодоляни 
разликите.

СЪОБЩЕНИЕ СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ЗА ОТ
БРАНА В ПОДГОРИЦА права.

Що се отнася до критиките, които ДСС постоянно отправя към 
Правителството и ДС, Петров изтъква, че Главният отбор и Джин
джич са на становище, че на това не трябва да се прахосва енергията 
на членовете. По-добре е тя да се насочи към реализацията на про
грамите на Правителството, провеждането на реформите и повишава-

А.Т.

ДА СЕ ПАЗЯТ ГРАНИЦИТЕ
* Придружаването към Партньорството за мир и трансформацията на войската едвам след решаване 
на отношенията между Сърбия и Черна гора нето на стандарта на населението.

Направен беше анализ на опаз- КФОР, съобщи военният кабинетВъв вторник в Подгорица се
проведе Трето заседание на Върх- ването на държавната граница, на югославския президент, 
овния съвет за отбрана, което се при което особено ударение е сло- 
председателстваше от президента жено върху границата към Маке- обсъди и инициативата за тренс- 
Воислав Кощуница.

Съветът обсъди актуалната ната линия с Космет. Приети са ка и включването в програмата 
политическо-сигурностна обета- мерки и задачи за по-добро пазене Партньорство за мир и прецени, че 
новка в страната и обкръжаващи- на границата и за сътрудничество компетентните институции биха 
те ни‘страни и развойните й тен- с вътрешните министерства в Съ- могли да вземат такова решение

' рбия и Черна гора и с войските на едвам след демократическото ре
шение на въпроса за бъдещите от
ношения между Сърбия и Черна 
гора. До тогава ще се провежда 
рационализация на Югославската 
войска и то в съзвучие със сте-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ЦХФ В ДИМИТРОВГРАД, 
ЛУКАВИЦА И 

СМИЛОВЦИ

Върховният съвет за отбрана

дония и Албания и административ- формация на Югославската войс-

денции.

На 5 септември т.г. в Димитровград пребиваваха представители на 
донорската организация ЦХФ, начело с г-жа Вети Поинтер. Г-жа 
Поинтер и нейните сътрудници най-напред прие председателят на 
Общинския съвет д-р Симеон Васов, който ги запозна с проектите, 
които общината предлага да бъдат финансирани със средстава на 
ЦХФ. Това са проект за водоснабдяването на село Лукавица, проект за 
реконструкция на покрива на Народната библиотека, набавка на един 
микробус за превозване на учениците от околните села до село 
Смиловцн и асфалтиране на стария път, който минава покрай двете 
езера в Смиловско поле.

След разговорите с председателя на Временния общински съвет 
гостите посетиха село Лукавица, където с местните жители водиха 
разговор за проблемите на селото, преди всичко за недостига на 
питейна вода и за канализация. Тук бяха и представители на местните 
общности Белеш и Желюша, които имат същите проблеми. Понеже с 
кредит от общината Лукавица вече е започнала определени работи за 
разрешаване на проблема с водоснабдяването гостите обиколиха^ 
мястото, където са направени сондажи за изследване на водата.

АМЕРИКАНСКИЯТ 

ЧЕРЕН ВТОРНИК
пента на застрашеност на сигур
ността без да се нарушават нивото 
на бойната готовност и изпълнява
нето на задачите на ЮВ.

Освен членовете на Върховн
ия съвет за отбрана - президентите 
на Сърбия и Черна гора - Милан 
Милутинович и Мило Джуканов
ич, на заседанието участваха и съ
юзният премиер Драгиша Пешич, 
министърът на отбраната Слобо- 
дан Крапович, началникът на ГЩ 
на ЮВ генерал Небойша Павк- 
ович и новоназначеният секретар 
на Върховния съвет за отбрана 
контраадмиралът Душан Стаич.

* Два отвлечени пътнически самолета се блъснали о двете най- 
соки сгради ” близначки” на Световния търговски център в Ню 
Йорк, а трет паднал върху Пентагон във Вашингтон * Евакуация 
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т ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ ПРОЕКТОЗАКОНА 
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

ЗА РЕШЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ 

ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ И РАЗВИТИЕ

Шшк й
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I В проекта, който изготви Съюзното министер- След като подчертаха, че предложеният проек- 
ство за национални малцинства н етнически об- тозакон за защита на националните малцинства пред- 
щности, се посочва, че с тоя документ ще се регули- ставлява твърде значителен проект, особено ако се 
рат отделните права и свободи на националните мал- има предвид, че такъв в страната се предлага за пръв 
цинства, които ще им гарантират пълно равно- път, членовете на Общинският съвет в Босилеград 
правие,запазване, укрепване и защита на културните направиха няколко предложения и забележки, 
традиции и религиозни особености, като и защита на 
икономическите им права.

ЙШ8Г
(На 3 стр.)
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” ЛЕКАРИ НА

СВЕТА” В 
даМИГРОВГРАД

ЮГОСЛАВИЯ НАЙ-СЕТНЕ БЕЗ САНКЦИИПОРАДИ ПРОМЕНЕНАТА МЕЖДУ
НАРОДНА ОБСТАНОВКА ОТМЕНЕНО Е И 

ЕМБАРГОТО ВЪРХУ 

ВНОСА НА ОРЪЖИЕ
ОТЛАГА СЕ 

ПОСЕЩЕНИЕТО НА 

ШИРАК В ЮГОСЛАВИЯ

Преди една седмица димит
ровградския Здравен дом отново 
посетиха лекари от организация
та "Лекари на света - Гърция", 
които донесоха известно количес
тво ампулирани лекарства, дефи
цитни за определен брой болни в 
общината. С лекарите този път 
бяха и инженери, които най-ща- 
телно заснеха Здравния дом, по
точно равния му покрив. Пролив
ният дъжд като че ли бе по по
ръчка, за да се види колко е про
паднал покривът и какви щети 
прави не само по коридорите, но и 

зрдинациите. "Лекарите
Гърция ще помогнат с 

донорство покрива да се поправи, 
понеже средствата от местното 
самооблагане, предназначени за 
тази цел, са наистина минимални. 
Също така и мокрите възел и в 
Здравния дом, които в момента са 
почти неупотребими. Поради чия 
вина, дали
посетителите или пък на заетите 
в дома, друг е въпрос.

Според управителя на Здрав
ния дом в Димитровград д-р Ми
лан Йовичич. гостите от Гърция 
са оповестили след около две сед
мици да бъдат готови проектите 
за поправка на покрива и оста
налото.

* Съветът за сигурност прие решението единодушно
Съветът за сигурност на ООН реши единодушно в понедел- 

ник ДП се отмени ембаргото върху продажбата на оръжие на 
СР Югославия. Това ембарго беше установено през март 1998

Кабинетът на югославския президент Воислав Ко- 
щуница потвърди в сряда, ме се отлага посещението ма 
френския президент Жак Шмрак в Югославия, което 
беше запланувано за днес и утре.

В съобщението се подчертава, мс президентите Ко- 
щунпца и Ширак се договорили по телефона посеще
нието на френския държавен глава ”да се отсрочи за 
известен период, поради променените международни об
стоятелства, предизвикани от терористическите напа
дения в САЩ”.

'Съгласно постигнатият договор на двамата държа
вници, посещението на френския президент ще бъде 
организирано веднага щом това допуснат обстоятелст
вата', се посочва в съобщението.

Президентът Ширак също така отложи и посеще
нията си в Загреб и Ню Йорк.

година.
Стопа решение е отменена и последната санкция на ООН 

срещу Югославия. В резолюцията за отменянето на ембаргото 
се уточнява, че
НАТО ще продължат да прилагат строг контрол върху 
сяното, изнасяното и разнасяното на оръжието на територията 
на Косово.

войските на КФОР под ръководството на
вна- на све-в о

та от

на Съвета за си-След заседанието актуалният председател 
гурност французинът Левит каза пред журналистите, че меж
ду СР Югославия и международната общност се води 
жителеи диалог, чиято цел е да се стигне до мир, стабилност и

поло-

помирение в Югоизточна Европа.
на пациентите и

СРЮ - ХЪРВАТСКА

ПИЦУЛА: ВРЕМЕ Е ДА 
РАЗМЕНИМ ПОСЛАНИЦИ

ТЕРОРИСТИЧЕСКИ НАПАДЕНИЯ В САЩ
•‘в

Хърватският министър на външните работи Тонино 
Пицула тези дни заявил, че е дошло време Хърватска да 
назначи посланик в Белград и изразил надежда, че СРЮ наск
оро ще изпрати свой посланик в Загреб.

В интервю за сплитска "Слободна Далмация” Пицула обаче 
допълнил, че проблематиката на отношенията между Загреб 
и Белград не може да се сведе само до въпроса за размяната на 
посланици.

"Де и късмет това да беше единственият нерешен въпрос 
между двете страни. Мисля, че с Югославия имаме дълга листа 
въпроси, които трябва да обсъдим и преди всичко да 
извършим добра подготовка за тяхното решаване”, уточнил 
Пицула.

А.Т.

ПО повод
ПРАЗНИКА НА 

ДРАГОМАН

ИЗЛОЖБА
И

КОНЦЕРТ
ПЕНТАГОН: Символът на американската военна сила гори НА

ДИМИТРОВ-
ГРАДЧАНИАМЕРИКАНСКИЯТ ЧЕРЕН ВТОРНИК

* Два отвлечени пътнически самолета се блъснали о двете най-високи сгради ”блнзначки” на Световния търговски център в Ню Йорк, 
а трет паднал върху Пентагон във Вашингтон ф Евакуация на Белия дом и седалището на ООН, спрени са всички полети в Америка и 
затворени границите * Светът се паникьоса _____________________________

Около 9 часа сутринта амери
канско време (15 часа югославско) 
голяма катастрофа сполетя Аме
рика. В срок от около 18 минути в 
последствие на терористи чески 
нападения беше разрушен Светов
ният търговски център в Ню Йо
рк, а пострада и Петнагон - цен
търът на американската военна и 
политическа сила.

Такъв сценарий трудно биха 
направили дори експертите от Хо
ливуд: за само петнаестина минути 
два отвлечени пътнически самоле
ти разбиха сърцето на Ню Йорк - 
"близначките" на Световния тър
говски център, в които работят ок
оло 50 000 души. Малко по-късно 
пламна и Пентагон, символът на 
американската военна сила, на ко
йто падна трет самолет. Разруше
ни са пет етажа на американското 
военно министерство.

По повод 29 август, официал
ния празник на община Драгоман, 
на 1 септември в този съседен на 
Димитровград град отвъд грани
цата бе организирано тържество, 
в което участваха п представители 
на Димитровградска община. От 
името на общината присъства д-р 
Симеон Басов със сътрудниците 
си, както и д-р Алекса Радев от 
името на Центъра за култура.

Съгласно неотдавна подписа
ния договор между двата града 
сътрудничеството все повече по
лучава размах, за което свидетел
ства и посоченото посещение по 
повод празника. Освен официал
ните представители на властта и 
културните институции, на 1 сеп
тември в Драгоман се представиха 
и петнаестина художници от Ди
митровград и Културно художе
ственото дружество. Художни
ците от Димитровград се предста
виха със съвместна изложба с 
художниците от Драгоман в сгра
дата на общината.

Истинско събитие обаче бе 
съвместната изява на култур 
художествените дружества "Дра- 
гоманче” от Драгоман и на Цен
търа за култура от Димитров
град. Пред повече от хиляда 
зрители от Драгоман и околията 
му самодейците от двата града се 
представиха с концерт, който ще 
се помни.Особено димитровград- 
чани, които за пръв път се пред
ставиха с нова хореография на ма
кедонски женски хора от Повар- 
дарието и хорото Беровка. Хорео
граф е Славиша Йованович, а 
корепетитор Шпира Тричков.

ПАНИКА В 
СВЕТА

Поредицата 
терористически 
нападения паникьоса 
американците. 
Евакуирани бяха хората 
от Белия дом и от всички 
други правителствени 
сгради - Стейт 
департамента и сградата 
на Конгреса във 
Вашингтон, както и от 
седалището на ООН в Ню 
Йорк.

РИМ: Военните бази в 
Италия са с повишена 
боева готовност. 
Италианският премиер 
Берлускони се завърна 
спешно в Рим от Милано. 
ПАРИЖ: Компанията "Ер 
Франс" отказа полетите 
си към Америка. 
ВАРШАВА: Два полски 
самолета са върнати, 
макар че били изминали 
половината път до САЩ. 
ЕРУСАЛИМ: Израел 
повиши максимално 
охраната на 
дипломатическите си 
представителства в 
света, а от някои изтегли 
служителите си. 
БРЮКСЕЛ: Генсекът на 
НАТО Джордж Робертсон 
заповяда на всички 
заети, чието присъствие 
не е необходимо да 
напуснат Главната 
квартира на Алианса. 
МОСКВА: Руските 
противовъздушни 
войски повишиха 
бдителността и 
готовността си за 
антитерористическа 
акция.

Обща паника се разля след 
взривяването на автомобила-бом
ба в гаража на американското вън
шно министерство - Стейт депар
тамента. Един друг отвлечен са
молет падна в западната част на 
щата Пенсилвания.

Удрянето на втория пътниче
ски самолет о сградата на Светов-

Американският президент 
Джордж Буш заяви, че 

нападенията в Ню Йорк и 
Вашингтон са национална 

трагедия за САЩ, уточнявайки, 
че става дума за очевидно 

терористическо нападение. 
-Аз заповядах широко 

следствие, каза Буш и добави:
- Няма толеранция към 

тероризма срещу нашата нация!

ния търговски център видяха ТВ- 
зрителите от целия свят. Експлоз
ията направи огромна дупка, а 
пламъкът и димът можеха да се 
видят от най-отдалечените квар
тали в Ню Йорк. След около един 
час рухнаха и двете кули на този 
бизнесцентър, които бяха трети по 
височина в света.

Всички полети

но-

Градоначаникът на Ню 
Йорк Рудолф Джулиани 
заяви,че в нападението 
срещу Световния 
бизнесцентър са 
пострадали огромен 
брой хора.

в страната са 
прекратени, а от чужбина са пре
насочени към Канада. Военно- 
въздушните сили изпратиха два 
изтребителя, за да осуетят евенту
алните бъдещи нападения. В по-
тушването на пожарите; са анга
жирани 40 000 пожарникари.

А.Т.
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ ПРОЕКТОЗАКОНА 
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

ЗА РЕШЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ 
ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ И РАЗВИТИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ЦХФ В ДИМИТРОВГРАД... *

В проекта, който изготви Съ-„ Улиците се пишат на езика на на- преброяване, въз основа на ре-
о министерство за нацио- ционалното малцинство. шение на местното самоуправ-

я малцинства и етнически Когато става дума за обуче- ление националните символи на 
оощности, се посочва, че с тоя нието на майчин език 
документ ще се регулират от
делните права и свободи на

в предучи- малцинството могат да се полз- 
лищните заведения, основните и ват в сградите и помещенията на 
средни училища членовете нана- местното самоуправление и

ционалните малцинства, които съвета смятат, че "доколкото до 
ще им гарантират пълно равно- момента на приемането на зак- 
правие, запазване, укрепване и она не 
защита на културните традиции майчин 
и религиозни особености, като и

явните предприятия и учрежде
ния, чийто основател е то, по 

съществува обучение на време на държавни празници и 
език на националното празници на малцинството”, 

малцинство, държавата е длъж- Членовете на Общинакия съ-
защитата на икономическите им 
права.

След като подчертаха, че 
дложеният проектозакон за за
щита на националните малцин-

на да създаде условия за ор- вет подкрепиха предложението 
ганизиране на обучение на ез- в проекта, според което ”изби- 

пре- ика на малцинството”. Предла- рателните закони ще осигурят 
гат в закона да не се определя на националното малцинство да 
минимален брой на ученици за се представи в скупщините - 

ства представлява твърде зна- малцинствата, които на опре- съюзната, републиканските и 
чителен проект, особено ако се

ьети Принтер посети училището в Смиловци

Бети Поинтер със сътрудниците си посети и училището в Сми
ловци, където директорът на Основното училище от Димитровград 
запозна с необходимостта за учениците-пешеходци от съседните села 
да се набави микробус, който да ги превозва до училището и назад. 
Микробусът би се ползвал и за други неща, примерно за спешно превоз
ване на болни хора до Димитровград. Собственик би била общината, 
която би обезпечавала гориво и водач.

След Смиловци представителите на ЦХФ посетиха и сградата на 
училището в Пъртопопинци, за която младите от неправителствената 
организация 'Креативен център Цариброд” предлагат да бъде 
превърната в лятна школа в природата за млади от всички балкански 
страни.

делена територия представля- автономните покрайнини”. За 
има предвид, че такъв в страната ват 90 на сто от общия брой да осъществяват 
се предлага за пръв път, чле
новете на Общинският съвет в 
Босилеград направиха 
предложения и забележки.

Членовете на съвета заста-

пълното си
жители. равноправие, на малцинствата 

На националните малцинства се гарантира правото да бъдат 
документът гарантира свободна застъпени в явните служби, ор- 
употреба на националните им ганите на държавната и местна 
символи, което подразбира и власт, включително и в поли- 

наха на становище, че в проек- свободно решаване за тях. Чле- цията. В проекта се подчертава, 
тозакона трябва да се приеме

няколко

новете на съвета по тоя повод че при постъпването на работа в 
алтернативата, според която за смятат, че трявба да се приеме органите 
нацоинални малцинства се следното: ” В средите, в които 
смятат: албанци, ашкалии, бош-

на държавната и 
местна власт, в явните служби и 

езикът на националното мал- в местното самоуправление обе- 
няци, българи, буневци, власи, цинство е в служебна употреба зателно ще се води сметка за на- 
горанци, евреи, унгарци, маке- или пък то представлява 20 на ционалния 
донци, мюсюлмани, германци, сто от общия брой жители от лението и за необходимостта от 
роми, румънци, руси, русини, последното преброяване, или познаване на езика, на който 
словаци, турци, хървати, чехи, пък броят на числящите се към там се говори, 
украинци. Когато става дума за малцинството възлиза на 5000 
езика, те подчертаха, че трябва души, пак според последното 
да се приеме алтернативата, 
според която "местното самоу
правление обезателно ще въ-

Говорейки за впечатленията си след посещението, г-жа Поинтер 
изтъкна своето въодушевление от факта, че хората тук 
активно да се включат в разрешаването на проблемите, което е много 
важно при разглеждане на проектите от името на ЦХФ. "Сега сме само 
на обиколка, за да се запознаем какво бихме могли да финансираме, а 
след като обиколим и останалите общини в Пиротски окръг, тогава ще 
решим кой проект ще финансираме. Но вие имате добър шанс да 
спечелите”, изтъкна г-жа Поинтер.

Що се отнася до ЦХФ, нейната основна

са готови

състав на насе-

В.Б.задача е да подпомага 
провеждането на дългосрочни положителни промени в обществата в 
прехода и в общностите с малки и средни доходи. Помощта се състои в 
подобряване условията за живеене, подобряване на икономическите 
условия и прочие. От 1952 г. ЦХФ е работела и подпомагала различни 
проекти в около 100 държави. От декември 2000 г. имат канцелария и 
в Белград, а в ход са подготовките за откриване на канцеларии в още 
няколко градове в СРЮ. Донорската организация финансира главно 
проекти до 30 хиляди долара и то такива, чиято реализация става бързо 
със също така бързо видими ефекти. От тази гледна точка с най-добри 
шансове да спечелят доверието на ЦХФ са покривът на библиотеката 
и микробусът.

НА 17 СЕПТЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАД
веде езика и писмото на национ
алното малцинство в равно
правна служебна употреба, док- 
олкото според последното пре
брояване процентът на неговия 
брой в общия брой жители на 
нейната територия надвишава 5 дание на Временния общински съвет б" Димитровград. Както 
на сто”. Под служебна употреба узнаваме, между дваестината точки от дневния ред ще бъдат и 
на езика се подразбира полз- ребалансът на общинския бюджет и назначаване на общинска 
ване на езика на националното избирателна комисия . 
малцинство в съдебната и упра
вителна процедура, в комуници- върнаха мандатите, Правителството на Сърбия назначи Зременен 
рането на обществените органи общински съвет с компетенции на Общинската скупщина. Такива 
с гражданите, издаване на офи- съвети са назначени в общо 18 общини в Сърбия. Тъй като това 
циални документи, за печатане не е редовна обстановка, председателят на Републиканската 
на бюлетини за гласуване. При скупщина насрочи за 4 ноември избори в посочените 18 общини, 
това имената на обществените След демократичните промени е нормално и да се назначи нова 
органи единиците на местното избирателна комисия на мястото на старата, назначена от 
самоуправление, селищата и предишния режим.

ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

За понеделник , 17 септември т.гУ© насрочено поредното засе-
А.Т.

СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД Както е известно, след като отборниците от лявата коалиция

ЧЛ. 6 ИЗХВЪРЛЕН ОТ 

СТАТУТА НА 

ОБЩИНАТА
Неприемлива е предложената районизация на здравната служоа в 
Сърбия

А.Т.

от СВОЙ ъгълспешноНа 6 септември т.г. в Димитровград се проведе редовно, 
свикано заседание на Временния общински съвет. На дневен ред бяха 
само две точки: въпросът за празника на общината и предложения 
проектозакон за рационализация и реорганизация на здравната служ а 
в Сърбия. - 0

Почти 50 години официален празник на Димитровград беше й 
тември. В Статута на общината, в член 6, е записано, че общината има 
свой празник. Празник на общината е 8 септември - Ден на осво
бождението от фашизма”. След късо разискване членовете на Съвета 
единодушно решйхо член шести дп се изхвърли. Що се отнася до ус
тановяване на нов празник, пак единодушно бе прието решение 
да се определят отборниците на скупщината след изборите на 4 ноем- 
ври.

РАЖДАНЕТО НА ЧОВЕКА
нека някой друг, или трет ако щете, да си блъска 
главата с нея! И едновременно с това часове, дни и 
години харчим, за да доумеем кой е виновникът за 
разпокъсването ни на дребни не части, а на частици 
дори! А разделя се и къса всичко: земята - като 
територия, хората - убийци, самоубийци, благо
родни и престъпници, герои и предатели, народите 
- на кооперативни (чети послушни) и бунтовници, 
геноцидни, на вярващи и безбожници, от един (сла
вянски) народ тя, политиката, прави цяло множес
тво нации, народности, малцинства и етнически 
групи и в подкрепа на това, на един език се дават 
безчет имена... "Откриват се или създават' 
сатели и поети, творящи на тези езици’, раждат се 
"литератури”, така че освен "свой” политик, всяко 
село да има и "свой писател”, който с перото си ще 
се бори за ползването на "неотчуждимите права”!

Политиката е единствената работа, с която не 
умея да се занимавам. Не заради това, че според 
народа тя е проститутка от най-долния тип, а за- 
щото никога не ни е донесла нищо хубаво и здраво. 
Напротив. Тя, политиката, унищожава всичко, до 
което се докосне, разорява дори биологическата 
ни и духовна тъкан, кара ни да се харчим до са
моунищожение и винаги прехвърля вината си към 
другите, по системата: ”не в моя гръм лежи 
заекът”.

За голямо съжаление обаче тя ни съпътства на 
всяка крачка, навряла се е във всички, дори и в 
най-малките пори на личния ни и обществен живот. 
Нищо, ама баш нищо не става без нейното ве
личество ПОЛИТИКАТА! Преди да сме се родили 
още натъкнали сме се на демографска политика, 
при тръгване на училище се изправяме пред прос
ветна политика, обикновената неграмотна домак
иня се бори с икономическата политика - нали 
трябва да икономисва едно, друго, трето... , но тъй 
като все още имаме евтин хляб, а медиите, особено 
морето от частните електронни, са ни заляли с 
огромна вълна още по-евтина забава, ние мълчим 
и се преструваме на доволни,удовлетворени.

И в такъв захлас говорим с цял глас: по дя
волите и политиката, изобщо не ни интересува,

сеп-

за това

Бор както и пиротския здравен център. Същото е предвидено и за 
Бабушница и Бела паланка.

Това е извън всяка логика, имайки предвид преди 
пътни воъзки с района на Бор, а също така и традицията, 
оборудеността на здравните заведения а Бор, която в няког.случаи дори 
с по-слаба от тази в Пирот. Не само членовете на Съвета, но и при 
светващият управител на Здравния дом в Димитровград д-р Милан
йовичиТс! изказа против тоРва решение. Становищетоесъщоина

Здравния център в Пирот и Здравния дом в Димитровград. 
д" ще бъдат изпратени до здравното

и това

пи-

всичко лошите 
както и

При това се забравя само една дреболия: раж
дането на ЧОВЕКА! И ето, не удържах на обе
щанието си, дадено в началото, че няма да се зани
мавам с политика. Та нали и то, раждането, е ПО
ЛИТИКА?! Политика, която не дава плодове от 
мислене, а от работа!

колегиума в
Заключенията, обобщени в едно, - ппмигнп

бъдещата районизация
сред ползващите медицинските услуги.

Милка Станоевич
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД 
РАЗПИСАНИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИСЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНЯ СЪВЕТ 

НА ДСБЮ ЕДНИ - САМИ, ДРУГИ 

ЩЕ ПРАВЯТ 

КОАЛИЦИЯ

Сегашният председател на ДСБЮ Йовица Кос- 
роден 1963 година в село Паралово, Босиле-

женен
На заседанието на Главния съвет на Демок

ратичния съюз на българите в Югославия, което се
проведе на 07. 09. 2001 година в Босилеград, бяха градско, по професия е лесовъден инженер, 
разисквани организационните проблеми на пар- е. Член на ДСБЮ е от основаването му. 
тията след оставката на председателя на Главния С това приключи временната организационна 
съвет на ДСБЮ Арсо Тодоров. криза в ДСБЮ и сега партията отново може пъл но-

След изчерпателна тричасова дискусия ценно да работи. В дискусията всички членове на 
членовете на Главния съвет на ДСБЮ проявиха Главния съвет подчертаха, че ДСБЮ трябва да

продължи да се развива като партия, защитаваща

тов е

След като председателят на Народната скупщина на Сърбия 
насрочи за 4 ноември нови избори в 18 общини в републиката, 

решение на републиканското правителство бяха 
формирани общински съвети, партийните организации в 
Босилсградска община започнаха сериозни подготовки.

максимална политическа зрелост и единодушно 
избраха инж. Йовица Костов за председател на правата и интересите на българското малцинство

в Югославия.

в които по

Главния съвет на ДСБЮ. Също така, съставът на 
Главния съвет на ДСБЮ бе попълнен с двама нови 
членове д-р Ангел Йосифов и инж. Николайчо 
Манов, и двамата от Цариброд.

Главен съвет на Демократичния съюз на 
българите в Югославия 

Секретар Велин Стоичков
Общинските отбори на действащите тук политически пар

тии правят планове как и колко отборници ще вкарат в 
Общинската скупщина, в която има 31 места. Предлагат вече 
и кандидати, но кандидатурите им все още държат в гайност. 
Досега е известно кои партии самостоятелно ще излезнат на 
изборите, но не и какви евентуални коалиции ще се формират.

Разговори за коалиция се водят между общинските отбори 
ДС, ДСБЮ, ГСС, ДХСС, които заедно с отбора на 

Сръбското движение за обновление са в общинската коалиция 
на ДОС и от чиито представители е формиран сегашният 
Общински съвет. Председателят на избирателния щаб на ДС 
Воислав Божилов казва, че тяхната партия

местна коалиция да продължи да съществува.

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАД

ОЩЕ ЕДИН ИНИЦИАТИВЕН 

КОМИТЕТ
на

настоява
В Босилеград е формиран 

граждански инициативен комитет 
за. формиране на "Нашннец", 
движение, което като политическа 
сила покрай останалото ще се 
бори за ускореното развитие на 
общината. Д-р Драган Андонов, 
председател на комитета, казва, че 
”в него са постъпили повече авто
ритетни хора от Босилеград и 
босилеградската дпаспора”. Посо
чва имената на Бранко Митов и 
Христо Арсов от Ниш, Славчо 
Миланов от Белград, Жарко Спа
сов и Атанас Иванов от Скопие, 
Венцеслав Костадинов от Любля
на, Жаклина и Драголюб Иванчо- 
ви от Босилеград...

"Нашинец”, казва Андонов, 
настоява да се установи толерант
ност''меЖду'Хората без оглед на 
партийната им принадлежност, 
общината по-ускорено да се раз
вива във всички области, да се 
спазват правата на българското 
малцинство, да укрепва иконо
мическото и културно сътрудни
чество с бившите югорепублики, 
Босилеград да стане мост на 
сътрудничеството между Югосла
вия и България, да се установят 
контакти с босилеградчани в света 
на бизнеса и да се създаде "босиле- 
градски бизнес лоби” .

Андонов оповести, че инициа
тивният комитет на "Нашинец” на 
21 т.м. ще организира среща-сим
позиум "Босилеградска Бо
городица 2001”, на която ”ще се 
представят програмните цели, въз 
основа на които ще се изготвят 
определенията за бъдещото раз
витие на общината”.

досегашната
Владимир Захариев, председател на Общинския отбор на пар- 
тията на д-р Воислав Кощуница, казва, че са взели решение на 
изборите да излезнат самостоятелно. Не е известно обаче 
дали в евентуалната коалиция на ДОС ще влезнат и отборите 

останалите партии, които на републиканско равнище 
посочената коалиция, а на общинско действат самостоятелно. 

Нова Сърбия, Нова демокрация и Демок-

ПОКАНА
Инициативен граждански комитет "Нашинец" Ви 
кани на среща - симпозиум "Босилеградска 
Богородица 2001
Събитието ще се състои на 21 септември 2001 година 
в Центъра за култура в Босилеград.
На 21 септември т.г. (петък) е голям традиционен 
събор, на който се събират нашенци.
В 19 часа в Голямата зала на Културния център на 

пленарно заседание ще 
се представят 
програмните цели на 
срещата, с които ще се 
изготвят определенията 
за бъдещото развитие на 
Босилеградска община.
На 22 септември (събота) 
в 10 часа ще започне 
работата на експертни 
комисии. В 17 часа е 

.‘Щ»: заключително пленарно
заседание и приемане на 
основните документи: 
Програма и Устав на 

ЙЙ "Движение Нашинец от 
Я Босилеградско".

Работата на експертните 
Я комисии ще се проведе в 

Центъра за култура. В 20 
часа ще се организира 

коктейл в хотела в Босилеград за всички участници. 
Заинтересираните за активно участие на 
срещата-симпозиума могат да се обадят със своите 
предложения и идеи най-късно до 18 тоя месец.

Инициативен граждански комитет 
Председател, 

д-р Драган Андонов, Босилеград 
ул. "Магурка", тел.77-452

са вна

каквито са на 
ратична алтернатива.

Никола Крумов, председател на Общинския отбор на СПС, 
казва, че с никого няма да правят 
самостоятелно ще излезнат на изборите. На изборите ще 
излезне самостоятелно и отборът на СРС, казва председателят 
Иван Алексов, при условие, че такова решение вземат 
висшите партийни органи. Все още не е известно какво е 
състоянието в някогашния отбор на ЮЛ, от чието седалище 
нищо не се чува от 1 март, когато в общината официално 
започна с работа Общинският съвет.

коалиция и че

№ %
ж

В.Б.

?.з,-

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПЕНСИОНЕР- 
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

1 ОСМИ СЕПТЕМВРИ Е 

ВАЖНА ДАТА
В тържествената част на заседанието си, проведено на осми 

септември в Босилеград, Управителният съвет на пенсионерската 
организация почете досегашния общински празник - Деня на ос
вобождението от фашизма. За значението на тази дата най-напред 
говори председателят на УС Стоичко Ангелов, а след това двама 
членове на Съвета и участници в събитията през 1944 и 45 година 
евокираха спомените си.

Единодушно беше заключението, че не бива да се забравят, а 
още повече да се пренебрегват такива събития като антифашист
ката борба, защото нейните традиции се тачат от цялото свобо
долюбиво човечество.

Отправяйки критика към сегашното ръководство за прене
брегването на Деня на общината, пенсионерите подчертаха, че то 
отказва каквото и да било сътрудничество и помощ на органи
зацията на най-възрасните, които през целия си трудов век са 
полагали усилия за благоденствието на Босилеградско.

На заседанието присъства и председателят на Окръжния съвет 
на пенсионерската организация в Пчински окръг Мирослав Станк- 
ович, който упрекна премиера Зоран Джинджич за това, че от
казал да приеме пенсионерска делегация, която настоявала да се

В.Б.

ДОЛНАЛИСИНА

СВАЛЕНА СЕЛСКАТА ВЛАСТ
В местната общност в с. Долна Лисина 

през последния месец се избраха два състава 
на Съвета й и двама председатели.

Най-напред в местната общност в селото 
било избрано ръководство, което за предсе
дател избрало Манол Стоичков. Хора от 
селото смятали, че изборът не бил легити
мен, понеже на събранието, от около 300

писали 105 души. Преди около седмица организи
рали ново събрание, на което избрали нова сел
ска власт, като за свой председател избрали Гли- 
гор Миленкович.

Чухме мнението на няколко долнолисинчани, 
които казват, че председател им е Миленкович. 
Не успяхме обаче да контактираме със Стоич
ков.

разговаря за дълга на държавата към най-възрастните, останал от 
1994/95 година. Станкович посочи, че в резултат на постоянното 
покачване на цените на продоволствията все по-трудно се живее от 
пенсиите.- На заседанието, на което "избрали” Стоич

ков, са присъствали 18 души, което означава, че 
не са имали мнозинство. Бива ли по тоя начин да 
се избира власт, макар и селска. Нямаше много 
хора и когато мен ме избраха, но имаше поне 40 
пълнолетни жители. А защо хората не идват на 
събрания в местните общности ще поискате отго
вор от хора в Общинския съвет, казва Глигор 
Миленкович.

За смяната е осведомено и общинското управ
ление в Босилеград, където не искаха да комен
тират случая, понеже ”не са известни всички 
детайли”.

пълнолетни жители на селото, присъствали 
едвам двадесетина. Дотогавашният предсе
дател Глигор Миленкович, водач на автобус 
в босилеградски "Автотранспорт”, обаче не 
се съгласил да предаде печата 
воизбраната селска власт. По тоя случай 
Общинския съвет в Босилеград заявяваха, че 

инициатива за

Р. Карамфилов

(ДйЙГьйШЙС) из дейността на
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ спна но-

В края на миналата седмица в Димитровград пребивава 
десетчленна делегация на пенсионерската организация 
от град Годеч (Р България).

в

срещу него ще подемат 
образуване на углавно дело.

Понеже част от хората в селото не били до
волни от начина, по който станало избирането, 
"тръгнала” подписка. О г хора узнаваме, че я под-

Със своите домакини от димитровградския Съюз на 
пенсионерите годечаните посетиха мебелната фабрика 
"Циле-Украс", СЦ "Парк" и Градската галерия. 
Десетчленна делегация на димитровградския СП на 14

б. д.септември ще посети град Годеч.В.Б.
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ГИД ЗАДВИЖИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО
В ЦЕХА НА "ЗДРАВЙЕ" В БОСИЛЕГРАД

ИМА ДОСТАТЪЧНО 

РАБОТА

1

След повече
понеделник започна производството*Гнай- °безпечат сУР°вини и за по-нататъшно кон- 
голямата димитровградска фирма ГИП тинУиРано производство. Това е в унисон със

На работа първи се явиха заетите във Г”?™0 На ГлаВНИЯ °тб°Р На Демок' 
валярата, след тях в цеха за платна и гЬп ^ ШЗТа партия’ пРиеТ0 на проведеното на. =. нд. р,«„ГГ ГГо ГГ“
със съпътстващите ги служби тт възстановяване

Суцовините П»„т.г У Димитровградска община. Такива
суровините, каучукът преди всичко, вече тоянията на Правителството на Съпбия в 

са пристигнали от съюзните стокови запаси, рамките 1Равителството «а Сърбия, в 
Засега

В босилеградския цех на "Здравйе” от Лесковац в момента 
има достатъчно работа и мощностите са натоварени докрай. 
От 6 август, когато след няколкомесечен застой започна 
тазгодишният сезон, допреди няколко дни са изсушени 310 
тона кромид, като са получени 33 тона сухи изделия.

Целокупната продукция е предназначена за "Балканк- 
омерц” от Тръстеник, който от миналата година стана един от 
основните клиенти на босилеградския цех.

В цеха узнаваме, че на склада има суровини за тримесечно 
производство. Работи се на три смени, а покрай 90-те 
тоянно заети, на сезонна работа са ангажирани още около 70 
души.

ик-
на

са и нас-

сените 20 кЛоИетоСпВОТО 6 Т°На °Т ТЪр~ посе1Чение «"димитровград^а председателя 
сените 20, което по думите на изпълняващия на Правителството г-н Зоран Джинджич и
длъжността директорка ГИД Иван Марков, някои изтъкнати членове на ръководеното 
е достатъчно за континуирано производство на Демократичната партия 
от две седмици. Посоченото количество е Накрая, защо да не кажем, това е потвърж- 
обезпечено благодарение на най-директни- дение на практика, че актуалната общинска власт 
те настоявания на председателя на Общин- все пак се заема за раздвижване на производст- 

отбор на Демократичната партия в Ди- вото в ГИД, колкото някои и да твърдят обрат
ното. Заетите в ГИД пък трябва да запретнат 
ръкави и да дадат качествена продукция, която 
ще задоволи изискванията на купувачите и ще 
донесе определени средства, за да може колелото

пос-

В.Б.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАДския

митровград г—н Зоран Петров и предсе 
дателя на Общинския съвет Симеон Басов 
кабинета на г—н Миролюб Дабус. Оттам и 
обещание и гаранция, че ще бъдат доставени 
и останалите количества каучук от тези, кои
то са търсени, а ще се настоява да се

НОВИ КОЕФИЦИЕНТИ 

ЗА ЗАПЛАТИТЕ
15

да се задвижи с достатъчна сила.
Членовете на Общинския съвет в Босилеград взеха решение за 

нови, повишени коефициенти за заплатите на избраните и 
назначени лица, както и за заетите в органите на управлението на 
Общинската скупщина.

Според решението, секретарят на Общинския съвет ще има 
коефициент 14,22, общинският правозащитник 12,24, директорът 
на Дирекцията за строителни площи и некатегоризирани пътища 
13, а началниците на службите на общинското управлеие по 11,47. 
Занапред коефициент 11,30 ще носят названията и работните 
места на самостоятелните професионални сътрудници, висшите 
професионални сътрудници ще имат 10,10, професионалните 
сътрудници 9,80, докато висшите сътрудници от 8,50 до 8,70, а 
"обикновените” сътрудници 8,40. Работниците с название висши 
референтчици и висококвалифицираните работници ще имат от 
8,30 до 8,40, референтчиците 8,20, квалифицираните работници и 
дактилографите по 7,50, а неквалифицираните работници по 6.

Коефициентите (за званията) се повишават с още по половин 
коефициент на ръководители на групи, а на инспекторите могат да 
се увеличат до 15 на сто.

В решението е записано, че председателят на Общинския съвет 
при изчисляването на заплатата ще има коефициент 7,74. За 
разлика от останалите тоя коефициент е по-низък, но докато 
цената на труда за останалите е 706 динара, за него е 90 на сто от 
заплатата на депутат в Скупщината на Сърбия.

Върху тези коефициенти трябва да се добави и трудовият стаж. 
На заседанието на ОС беше подчертано, че топлата закуска няма 
отделно да се изчислява, понеже била засметната в коефициен
тите, в което твърдение се съмняваха някои от членовете му.

А.Т.

СТРОИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ" ИМАТ РАБОТА

БАВНО ПРИСТИГАТ ПАРИ
Работниците са ангажирани върху доизграждането на сградата на гимназията и подменянето на 

тръбите на водопровода от Извор към Босилеград. Други обекти, т.е. капиталовложения в общината 
засега няма

След няколкогодишни затруд- ети още 15 души, така че над 50 месец, по-голяма част от трасето е 
нения поради липса на работа, в строителите са ангажирани на два завършена, остава да се подменят 
момента всички работници на ст- обекта - ремонтирането на глав- тръби на още 400 метра. Наскоро, 
роителното предприятие "Изград- ния водопровод от село Извор към казва той, ще ги подменим, така 
ня” в Босилеград работят. Преди Босилеград и доизграждането и че поетата задача ще завършим 
известно време на работа са при- ремонтирането на сградата на гим- предсрочно.

назията в Босилеград.
Директорът на предприятието тръбите на част от водопровода - 

Митко Рангелов казва, че в момен- целокупната му дължина е 3620 
та имат работа, но че пари малко метра - на стойност от около 98000 
има, заработеното им се плаща със германски марки на общината по- 
закъснение и че със свои средства дсигури Европейската агенция за 
са принудени да финансират обек- реконструкция. В ОС полагат уси- 
тите, на които работят. При това лия да подсигурят средства от до- 
подчертава, че със сегашните ра- нори за подменяне на тръбите и на 
ботници би могли да поемат още останалата част. В тоя случай пре- 
някоя инвестиция. Такива в общи- дприятието ще има работа още 
ната засега няма, а е трудно и във няколко месеца, 
вътрешността, където разноските 
са далеч по-големи.

Средства за подменяне на

В.Б.
ГИМНАЗИЯТА - 

БАВНО И 
ЗАТРУДНЕНО

ДИМИТРОВГРАДВОДОПРОВОДЪТ- 
ПРЕДСРОЧНО ВАСОВ РАЗГРЪЩА 

ВЕРИГАТА ОТ РИБАРНИЦИ
"Изградня” започна доизграж- 

Директорът подчертава, че дането на 0ще един етаж и ремон- 
подменянето на тръбите на част от ТИрането на сградата на гимназ- 
водопровода, т.е. на дължина от ията още преди две години, но ра- 
около 1440 метра, тече без застой. ботата бавно върви. Вината за за- 
Според подписания договор също- бавянето не е до строителите, а до 
то трябва да прикючи след два ме- финансиерИТе. В случая инвести- 
сеца. Работите започнаха преди

Димитровградският бизнесмен, собственик 
фирма "Интерфиш”, Благой Басов, понастоящем живеещ в Бел
град, преди известно време откри рибарница в град Пирот. По този 
начин той разгърна веригата от специализирани магазини за 
продажба на риби и сега ги има общо 5. Освен в Пирот, Басов има 
рибарници още в Димитровград, Неготин и два в Белград.

Що се отнася до рибарницата на Басов в Димитровград, един
ствената такава в общината, тя, по думите на работещите в нея, 
работи добре. "Димитровградчаните обичат риба, 
подходяща”, изтъкват те.

В рибарницата се продават десетина видове риби, а най- 
търсените са: сарделите, копърките, мерлузата (ослич) и скум
рията.

на преуспяващата

тор е училището, но парите под
сигурява просветното министерст
во, чиито финансови възможности 
са ограничени.

- Завършихме доизграждане
то на етажа, сложихме дървената

ВЪВЕЖДАНЕТО НА
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЯ В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧВАТ РАБОТИТЕ В 
ПАРАЛОВО

а и цената им еконструкция и до няколко дни ще 
обекта, оповести Ран-покрием

гелов. Досега имахме големи за
труднения и бяхме принудени

средства да участваме във фи- 
Затова

със
свои Б. Д.местността Опальеница ще инвести-нансирането. 
торът до момента ни дължи 2 734 
000 динара.

За набавка и монтиране на

Тези дни в Паралово, в
започне изграждането на препредавателза 
приемане и препращане на сигнали за мобилна
телефония в Босилеградска община. Тази новина в
Босилеград пристигна от белградското предприятие 
Дедал' на което "Мобтел" поверил изграждането 

на контейнер за монтиране на съоръженията.
"Мобтел" от Компанията 11Братята^аР^" ИЗВЪирШИ 
необходимите проучвания и набави технически 

съоръжения. Наред с изграждането на 
необходимия антенски стълб ще се

Весна кобила и на Рамни

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ ГРАДИ ТРАФОПОСТдограма, за материал и за прокар
ване на електромрежата, както и 
за досегашния дълг "Изградня” е 
поискала от инвеститора още 9,8 
милиона динара. Но, дали минис
терството ще може веднага да от
пусне пари за ремонтирането и за 
завръшването на обекта в мо
мента не е известно. Министърът 
Гашо Кнежевич, който преди три 
седмици пребивава в Босилеград, 
заяви, че ще се положат усилия 
обектът да се завърши възможно 
по-рано.

Димитровградското електроразпределително наскоро ще за
почне да изгражда трафопост на улица "Бора Станкович’. Всич
ките необходими разрешения за изграждане на трафопоста са 
набавени. Средства за целта в размер на над 2, 5 милиона динара 
ще обезпечи димитровградският клон на електроразпредели
телното предприятие.

С изграждането на обекта ще се разтоварят съществуващите 
трафопостове на улица "Борческа", както и трафопостът в мазето 
на хотел "Балкан”.

В електроразпределителното 
фопост на улица "Бора Станкович" ще допринесе за по-сигурно и 

снабдяване с ток на централните части на града.
Б. Д.

апарати и 
къщичката и
монтират съоръжения на 
дел край Босилеград.

тегГефония 'ЖГраДИ -лиите
мобилна

изтъкват, че бъдещия тра-

сигнали ще 
му села. по-качествено

В.Б.В.Б.
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ИЗАТОВСКИЯТ 

МАНАСТИР 

СВ. АРХАНГЕЛ 

МИХАИЛ”

ЛУКАВИЦА 

ТЪРСИ 

ВОДА,»
Луковица е най-близкото село 

до Димитровград, но поради мес
тоположението си (зад Мъртви
цата) все още не е "вързано” за 
регионалния водопровод. А не
достигът на вода е вече хронична 
болка на лукавчанп.

Спазвайки обещанието, кое
то им даде председателят на Вре
менния общински съвет д-р 
Симеон Васов на събранието по 
повод разискванията за проблема 
с питейната вода, тези дни спе
циалистите от фирмата "Водоин- 
женеринг” от Белград направиха 
няколко пробни сондажа в непос
редствена близост до селото. 
Сондажите показаха присъствие 
на питейна вода, от химическа 
гледна точка годна за употреба. 
След тях на място бяха и специал
истите от "Геоинститута” от Бел
град, които проведоха определени 
измервания, за да определят 
мястото, където се срещат зем
ните масиви с различна структура. 
Както ни осведоми геофизикът от 
споменатия институт Зоран Ти- 
мотиевич, обикновено на тези 
места има големи количества во
да на по-голяма дълбочина. След 
като бъде определено мястото, 
специалистите пак ще направят 
сондажи. Този път и до 150 метра, 
които да потвърдят или опровер
гаят предположенията, че тук на 
определена дълбочина има езеро. 
Ако това излезе точно, тогава 
проблемът с питейна вода за село 
Луковица ще бъде напълно ре- 
шен. Освен това и Белеш, дори и 
Желюша ще разрешат същите 
проблеми.

В момента работите се финан
сират с кредит от общинския 
бюджет, а проектът за водоснаб
дяване на Луковица е представен 
и на донорската организация 
ЦХФ от САЩ, чиито представи
тели тези дни посетиха мястото 
на изследванията.

Тези дим във Висок се разказва и преразказва едно предаване 
на П протека та телевизия: как бе разрушен 
стир ”Св. Архангел Михаил”, защо 40 години за него нищо не се 
говореше, а сега разлйчни приказки... Някои обаче предлагат 
манастирът отново да се изгради.

Нищо чудно. Добре е известно, че в историята се е изграж
дало, рушило и отново се изграждало. През 4 и 5 век племето 
вандали нападнало Рим и разрушио много исторически памет
ници. Оттогава рушителите на исторически паметници нари
чали вандали, а подобни явления вандализъм.

В Рим вандалите дошли отвън. Манастира ”Св. Архангел 
Михаил” в Изатовци обаче разрушиха наши вандали.

Погледнете фотографията. Останала е само тя, благодарение 
на дядо Еленко Делчев от село Брайковци, който имал фото
графски апарат в началото на 20 век, заснел манастира и фото
графията бе предал на автора на тези редове да се запази поне 
споменът за ма нает*

изатовският мана-

Манастирът "Св. Архангел Михаил", заснет от Еленко Делчев 
Брайковци по време на едно манастирско празненство (1925 г.)

от с.

стълба достатъчно говорят за паметника. Трудно е да седвата
разгадае откъде и как са прекарани двата няколкометрови 
стълба и тук, в подножието на Видлич, поставени (1703) 
да говорят за нашето културно и историческо минало.

с векове

РУШИТЕЛИТЕ СА НАШИ ХОРА
и всички сме отговорни, защото мълчаливо гледахме, когато 
манастирът бе превърнат в овцеферма, а днес в нея и овце вече 
не блеят. Намираме оправдание, че такова било времето?!

Днес казват, че Стара планина от Княжевац до Ком е про
възгласена за екологическа област със съдействието на двете 
съседни държави Югославия и България. Тази част на Балкан- 

без изатовския манастир остава празна. Значи ние, които сме 
виновни за рушенето на манастира трябва и да го построим. Да 
го оставим на поколенията такъв, какъвто ни го предадоха ви- 
сочани през 1703 година. Ще имаме подкрепа от държавата, 
черквата. Нишкият владика господин Ириней скоро ще посети 
святото място, където беше манастирът. Инж. Иво Димов от с. 
Славния, спечелил конкурса за построяване на една черква в 
Ниш, се наема да направи въз основа на тази фотография ар
хитектурен проект за изграждането на манастира.

Използваме отново страниците на "Братство” и подканваме 
всички хора, предимно от нашия край и други, които имат опит 
при строенето на подобни паметници да помогнат. Надяваме се, 
че Заводът за защита на историческите паметници, министерт- 
ствата на културата и вероизповеданията на Сърбия и община 
Димитровград ще ни се притекат на помощ. Този исторически 
паметник има не само местно значение, той принадлежи към 
черковното строителство на Балканите от 17 и 18 век.

1ра.
Преди 40 години в. "Братство” (1961) реагира остро за случи

лото се във Висок. Читателите бяха запознати, че е разрушен 
манастирът и от камъка построена овцеферма на кооперация 
"Сточар” - Димитровград в близката околност на манастира. 
"Братство” реагира, но не получи нито подкрепа, нито критика 
за написаното... А след това настъпи мълчание по въпроса за 
манастира цели четиридесет години. Телевизионното предаване 
от Пирот събуди заспалата съвест на височани.

Погледнете фотографията!... От такъв хубав исторически 
паметник да се прави овцеферма - това наистина е страхотна 
гавра. Живи свидетели, проговорили след 40 години, събесед
ници на екипа на пиротската телевизия разказват как е било. 
Своите спомени разказаха Иван Арсов, Илия Алексов, Нацко 
Миланов, Милованка Тошева и свещеникът Александър 
Джорджевич от Димитровград

ите

МАНАСТИРЪТ ОСТАНАЛ НЕИЗСЛЕДВАН
Така е записано за него в "Прегледа на черковните памет

ници”, издание на САНУ, 1950 г. През тривековното си 
съществуване той е имал и други, по-малки разрушавания и е 
възобновен през 1839 година. В него е работило първото ки
лийно училище през 1830 година. Останали са няколко легенди и 
два стълба в близкия овчарник (също рухнал). Фотографията и

А.Т.
Богдан НИКОЛОВ

1 • • : . ; 1

НАШИ СЕЛа добрите години е имало по-малко от 200 жители. За 
последните 120'години броят на жителите на село 
Прача е бил следният:ПРАЧ^ го^ Ц?80 Ш7 1892 1900 1905 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981

ж. 1251 1381 143 140| 178 [ 19«| щ| 186 172 158 115 52 2
Село, което има повече букви в името си, отколкото 
жители Сега в Прача постоянно живеят само две семейства 

с по два члена и то: дядо Стойчо и жена му Боянка 
Село Прача е на 6-7 км южно от Димитровград и Еленкови (над 70 години) и Тодор Велев с бабата си 

граничи с Грапа, Борово, Лукавица и Желюша. Милка . иа 78 ГОдИни. В Личанска махала (Лице) 
Разположено е на 700 до 900 м надморска височина и 
заема площ от 5,47 км2. В мерата си няма по-голяма

самотен живее дядо Коца - 71-годишният Никола Ва- 
силов Панайотов. И това е всичко: 5-има старци, от 

рекичка, само две малки поточета, две чешми с корита КОито най-младият е над 70 години. До преди година 
за напояване на добитъка и няколко извора. Най- бяха само четирма, но дядо Коца се завърна в селото 
познати са Дедин кладенъц в едноименната местност, - си . да умре на бащиното си огнище.
Тошин кладенъц, извори в Бошкова и Янчина падина 
(последният е към Грапа и е култен, лековит, "лечи 
очи”) и др. В подножието на Корнет 
на пътя

През 1875 година Прача имала 5 махали и две япии 
(сами, отделени къщи) - Игина и Кирина япия (ижа). 

от лявата страна Най-голяма е била Ранесина махала с 3 къщи, след 
за Боровско поле се намира Славков бунар, Нея, с по 2 къщи, Каладжийска и Личанска, а Гьукина 

винаги пълен със студена, бистра вода. и Лазарева махала са имали по една къща.
По-големи местности в селото са: Китка, Корнет, Основателят на Ранесина махала бил Рана, който се 

клпТ’ К°рНЯрНИК’ З-бел. Мала Прача- Дедии Доселил в Прача от Царево село, Кюстендилско. Той 
кладенъц, Ристина, Лазарова, Цокьина, Янчина и имал двама синове - Кръсто и Милко, а те са имали по 
Бошкова падина, Станков, Мали и Големи рид, Грабов 4 сина. Синовете на Кръсто са: 1. Цветко, който имал 
дол, Каменова поята, Джукине градине, Прачка бара, си„ Глигор и внуци Петър и Яким, 2 Кирил_ отселил
Пра .ко или Лукавачко лице и други. Прачко лице е се в Цариброд, 3. Петър, нямал синове, призетнл Бог- 
променило името си в Лукавачко още в турско време. дан от с. Грапа и 4. давитк0| който имал 4 сн от 
В местността бил убит турчин и понеже „е се знаело които само Глигор останал да живее „ селото „ 
кои да плати откупа за него, турците решили да чакат Син Никола, докато останалите трима се отселили в 
утрото и в кое село запее първият петел това да даде София, където един от тях, Борис, бил сгазен от влак. 
100 кесии пари. Един прачки петел бил наи-ранобуден, Синовете „а Милко били: Виден, Алекси, Манол и 
пръв запял и прачани трябвало да дадат 
Понеже те не могли да съберат толкова пари,

Прачката чешма е построена 1926 година

имал един син, Джурджа, а той имал 3 сина - Стоян, 
който се отселил в с. Гоин дол, има син Манол, докато 
другите двама синове, Никола и Фердинанд, умрели в 
Прача като ергени. Спас нямал деца, умрял в Прача.

Дядо Рана имал още четирима братя, но техни 
наследници няма в Прача. Един от тях, Спас, се от
селил в Гоин дол, другият, Никола, в Желюша, а Тако 
и Димитър умрели в селото като ергени.

-Слес/ва-

имал

парите. Спас. Виден също имал 4 сина, от които Йован (имал 
син Сава), Рангел (имал стин Стойко) и Йоцо (загинал 

въпросната местност на лукавчани, а те дали на тур- 1915 год.) живеели в Прача, а чеТвъртият му син се
ците есии пари. отселил в Гиген, България. Алекси имал само един

син - Ценко, който се отселил в с. Грапа. Манол също

дали

Прача е малко селце, селце-джудже, което и в най- Цветко Иванов
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ОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА

113 УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА 

В СЕЛАТА
ДИПЛОМ ЗА БАНЕ 

БОШКОВИЧ
На професионалния димитровградски художник Бранислав 

Бане Бошкович нотдавна пристигна диплрм, който му бе изпратен 
от Художествената академия в италианския град Пиза.

Младият димитровградчанин получи признанието за пред
ставянето си на изложбата на миниатюри, която се проведе в Пиза 
през средата на настоящата година.

Освен на Бошкович, на реномираната международна изложба 
бяха експонирани миниатюри на още 12 живописци от Югославия. 
В проявата взеха участие художници от общо 36 страни.

Освен в нашата страна и Италия, Бошкович в досегашната си 
кариера е записал в актива си и участие в реномирани колективни 
изложби в САЩ, Канада и Гърция.

* В "етте таРалелки на четирикласното училище 
село Желюша, работещо в рамките на ОУ ”м"ша

с^Гт 0ВбГ84Ру?,ВеГа.ПР“ ~ ^
В училището в село Лукавица ще се учат 16 деца 

в училището в село Смиловци - 6, в училището в село 
Трънски Одоровци - 4, и в градинското училище - 3.

година. Причина за това е незавършената процедура 
във връзка с въвеждането на тези предмети, която 
трябва да се проведе от просветното републиканско 
министерество.

Във ведомствата 
работници, които 
предмети.

* В Рамките на димитровградското основно учи
лище Моша Пияде” и през тази учебна година ще 
работи обособената паралелка на алексинското муз
икално училище.

През средата на тази седмица професорите от 
музикалното училище се срещнаха с димитровград
ските деца, които през тази година 
часовете, както и с техните родители.

в

още не са определени просветни 
ще преподават алтернативните

През лятната пауза от всичките подведомствени 
училища в димитровградските села единствено учи 
лището в село Лукавица е частично ремонтирано. За 
ремонта на подовата настилка 
изразходвани 26 $00 динара.

* в Димитровградското основно училище "Моша 
Пияде и тукашната гимназия още не е проведена 
анкета сред учениците във връзка стова кой от двата 
алтернативни предмета ще учат през тази учебна

Ш ■ Щ 1 х . . ..........—

Б. Д.

в това училище са

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПОРЕДНАТА КНИЖКА НА 
"МОСТ"

” БЛЯН ЗА СВЕТОВНА 
ЛИТЕРАТУРА”

ще посещават

Б. Д.

ОТЗВУК
Поел въздух, "Мост” наваксва закъснението от няколко броя и 

зареден с нова енергия подарява на читателите си богати и интересни 
страници. С непубликувани до сега автори и заглавия двуброят ”МОСТ 
166/67” се явява пред читателите- си с едно ново графическо оформ
ление, направено по време на издаването на юбилейната книжка.

В редовните, традиционни рубрики са поместени нови текстове, 
сред които особен интерес предизвикват онези, посветени на 65 
годишнината от раждането на Детко Петров - интервю на Зилхад 
Ключанин с Детко, текста на Благой Димитров "Книгите на брат ми” 
и, особено стихотворението ”Блян за световна литература” от Абдулах 
Сидран, дългогодишен приятел на Детко и човек, който познава, 
уважава и тълкува делото на нашия автор. Като човек, който не е 
забравил Детко, Сидран, въпреки толкова години, които изминаха от 
смъртта на Детко и след всичко случило се след това, успя да ни подари 
това стихотворение, което сега за пръв път се намира на страниците на 
”Мост”.

С нови творби в този брой на ”Мост” се представят и Милорад 
Геров, Миле Николов Присойски, Момнр Тодоров, Емил Петров, Ник
олина Гюрова, Ясминка Янева. Д-р Джордже Игнатович пише за 
Любен Каравелов, докато в рубриката "Наследство” Весна Николова 
разглежда микротопонимията в Забърдието.

Дано тези и неспоменатите тук автори бъдат една от причините ”да 
четете и разпространявате” единственото наше списание за литера
тура, изкуство, наука и обществени въпроси.

ИЗРЕЧЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКО 

ЗНАЧЕНИЕ
Неотдавна в Босилеград пре

бивавал министърът на просве
тата на Република Сърбия г-н 
Гашо Кнежевич, който, слуша
йки изказванията на заседа
нието, накрая заявил: "Слушай-

има тук? Има. Голямо и същест
вено подобие. Сърбите тръсят да 
им се създаде възможност за 
връщане по домовете, на родните 
огнища, в своите села и градове, 
свободно движение по улиците, 
пътищата, полетата, училищата, 
искат пълна защита на живота си 
и свобода. Ние, българите в Югос
лавия имаме всичко това, но 
нямаме нещо друго, също така 
важно и съществено: нямаме и за
това искаме да ни се върне езикът 
в училищата, в детските градинки, 
на улицата, в Домовете на култу
рата, на заседанията и събранията, 
да ни се върне и вероизповеда
нието на роден български език. 
Искаме да сме си българи в пълния 
смисъл на думата.

Министърът това го каза и си 
замина, а на нас ни остава да се 
надяваме, че казаното ще се пре
върне в дело, че той лично с авто
ритета си и от поста, който заема 
ще вземе всички мерки за. връ
щане на несправедливо взетия ни 
роден език и подменен с друг, така 
че и ние по въпроса за езика да 
станем рамо до рамо с унгарците, 
русините, словаците, румънците... 
Запознат лично с проблемите на 
малцинството и слушайки думите 

изказванията

вече на всички е ясно, че няма ни
какви допитвания кой език ще е 
езикът на обучението на децата в 
училищата на нашата народност: 
за българчетата 
майчин език. За осъществяване на 
всичко това учебниците и препо
давателите не бива да бъдат 
съществена 
давателите са българи, а за из
вестно време и учебници могат да 
се напечатат. Думата имат мин
истърът и общините в нашите 
краища заедно с преподавателите.

български,

ки вас, като че ли слушам сър
бите в Косово”. А министърът 
внимателно е слушал изповеди
те на представителите на бъл
гарската народност за езиково
то положение на нашето малци
нство в Югославия. Има ли нещо 

по-топло,

Препо-спънка.

Александър Дънковпо-искрено, 
вешко от казаното с трептящ 
глас и дълбоко разбирателство 
за положението на българите в 
областта на езика и културата 
днес и години по-рано. До сега 
не се е намерил човек, който да 
е крачил в нашите краища като 
забележителна личност от ре
публиканското правителство да 
каже такава мисъл и да е имал 
такова разбирателство за наши
те езикови мъки. Трябваше да 
минат няколко десетилетия на 
мълчание, та от най-отговорно 
място да се каже истината, че 
българското 
оправдателно търси да се върне 
българският език в училищата и 
детските градинки и по този на
чин да се премахне една голяма 
неправда спрямо нашето насе
ление и децата ни.

по-чо-
м.в.

НА ДЕСЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ФИЛМ В БЕЛГРАД

ПРИЗ ЗА ” ВИСОК”
* На Десетия международен фестивал на екологическия филм, 
състоял се от 2 до 9 септември в Белград за най-добър аматьорски 
филм беше провъзгласен филмят ” Висок” на Владимир Манич

Учителят Владимир Манич от 
Ниш, автор на филма "Висок”, 
стана лауреат на наградата ”Про- 
хорският ангел”, която се присъж
да от организатора на фестивала - 
Етнографския музей в Белград.

Филмът "Висок” говори за жи
вота на старопланинските селяни- 
скотовъди, за обичаите им, сели
щата, черквите и манастирите.

- Наградената творба всъщно
ст е съкратена 30-минутна версия 
на филма "Висок”, чиято първо
начална дължина е 101 минута, 
казва Манич. Тази версия говори 
за природата и хората в Стара 
планина с основно ударение върху

екологията, докато в съкратената 
версия се дават само етнологичес- 
ките мотиви. Представени са ста
рите занаяти, традиционното пра
вене на кашкавал, разговори с 
остарели хора, чиито потомци са 
се преселили в градовете. Интер
есно е и това, че материалът за

на мнозинаималцинство присъстващи на събранието, като 
Новица Божилов, Димитър А. 
Димитров, Владимир Стоименов, 
Пене Димитров и гимназиалната 
преподавателка Еленка Владими- 

министърът разбрал, че 
е голяма, а за малцин-

Висок. Особено удоволствие ми 
филма е събиран цели десет Прави фактът, че Министерството

на просветата в Сърбия пре- 
- Това наистина е сравнително поръча този фИЛМ да 

дълъг период, но в случая имах обучението, подчерта Манич. 
голяма мотивировка. Аз съм ро
ден в този край, по-точно в село комплектни данни и рецензии за 
Изатовци, недалеч от Димит- филма, който да се използва в 
ровград. Оттук и името на филма, , обучението, подчертава доволен 
защото целия този край се нарича учителят Владимир Манич.

години.
рова, 
грешката 
ството съдбоносна и може да се

се използва в
Сега готвя компакт-диск сКолко искрено и топло звучи 

в Боси-
реши, като последователно се при
ложи конституционното право за 

малцинствата. Мисля, че
казаното от министъра 
леград и неговото сравнение със 
сърбите в Косово! Какво подобие

езика на

СЛЕД 83 ГОДИНИ 

ПРЕИЗДАДЕНО 
” КЮСТЕНДИЛСКО КРАЙЩЕ”

СТИВЪН ХОКИНГ ПРЕДУПРЕЖДАВА:

МАШИНИТЕ ЩЕ НИ ПРЕТЕКАТ
удвояват мощностите си след всеки 18 месеца, 
така че е реална опасността изкуствената ин
телигенция да завладее света, казва той.

Стивън Хокинг също така вярва, че трябва 
по-скоро да усъвършенстваме технологията, 
която да направи пряка вразка между мозъка и 
компютъра, за да могат изкуствените мозъци

човешката

"Подгответе се хора - идват машините!”
Това са думи на славния британски физик 

Стивън Хокинг, който смята, че хората ще 
трябва да се усъвършенстват чрез генетично 
инженерство, доколкото искат да се преборят с 
могъщата вълна от изкуствена интелигенция.

В разговор за списание "Фокус” той пояс
нява, че науката би могла да увеличи сложно
стта на ДНК и по този начин да направи човека 
по-съвършен. Хокинг призна, че това ще бъде 
дълъг процес, но при това е убеден, че ще "тря
бва да тръгнем по този път, ако искаме би
ологическите организми да останат супериорни 
в сравнение с електронните устройства".

За разлика от нашите мозъци, електронните

Сборникът "Кюстендилско крайще на Йордан Захари , 
което за пръв път излезнало от печат 1918 година в Соф™. неот
давна е преиздадено от кюстендилеца Иван Сапунджиев 
Преиздаването стана, понеже тази изключително значителна 
книга, навремето печатана в 200 екземпляра, все по-трудно се 
намираше В боеилеградеката библиотека от това издание има 
само един екземпляр.

да спомогнат развитието на 
интелигенция, вместо да се конфронтират с нея.

Авторът на 
времето” има запазено място в университета в 
Кембридж, където своевременно работеше и 
сър Исак Нютън. Тъй като е заболял от Лоу 
Геригова болест, той използва моторизиран 
стол с колслета» и компютърен синтетизатор.

или по-добре
каз^но^нгГбосилеградския^сюстендилец.е от огромно значение за

селищата, фолклора и обичаите в
бестселера "Кратка повест на

географията, населението
Кюстендилско и Босилеградско. „ Библиотеката в

Новата книга може да с^купи^ ^Р. е 40 дм или
Босилеград - лично или по 
12СХ) динара. В.Б.
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НАЙ-РЕВНОСТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В
ДИМИТРОВГРАДСКО (5)"на първия фестивал на балкан

ската КОМЕДИЯ ВЪВ ВИДИН

БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ 
ЗА ЗАЙЧАРЦИ

м-р МИХАИЛ ИВАНОВ:
ЖЕСТ, КОЙТО 

ПРЕДОСТАВЯ РАДОСТ"БабаНа импровизираната сцена в средновековната крепост 
Вида” в българския град Видин се състоя първият Международен 
фестивал на балканската комедия. Участваха театрални трупи от 
България, Югославия, Молдова и Румъния, а най-много гласове и 
най-бурни аплодисменти на публиката получиха 
театър ”Зоран Радмилович” от Зайчар, които 
"Женидба и удадба” от Йован Стерия Попович, постановка на 
Владимир. Лазич.

Зайчарските театрални дейци са любими гости на видинската 
публика! така че и за най-новото им представление бяха продадени 
всички билети.

От 1969 година до днес м-р дава все докато се чувства, че 
Михаил Иванов, дългогодиш- може да я дава и докато лека- 
ен директор на ГИД, а сега об- рите му позволяват това, 
щински реководител, кръв е 
дал 51 пъти.

членовете на 
изпълниха а на

онези хора, които са в състоя
ние да дадат кръв поръчва:

ГЕОРГИ ИВАНОВ - РЕКОРДЬОР СРЕД 
КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ

Със споменатата пиеса зайчарци преди това въодушевиха и 
публиката в Ужице, където бяха удостоени с шест награди на 
срещата на професионалните театри в Сърбия "Йоаким Вуич”.

да ме храни и школува пое 
държавата, 
предимно на нея завърших 
училище, настаних се на ра
бота, доселих се в Димит
ровград, направих къща, съз
дадох семейство и т.н. По- 

1 неже бе редно по някакъв на
чин да отблагодаря на об-

,1 - Давайки кръв, аз исках да 
отблагодаря на обществото, 
което е било солидарно, ху
манно към мен и беше редно 
и аз да бъда хуманен към 
него.

Така димитровградчанинът 
Георги Иванов обяснява на 
хората защо толкова много 
пъти (официално 69) е дал

I
Благодарение

КУЛТУРНО ЛЯТО В ЗВОНСКА БАНЯ

ФОТОГРАФИИОТ 
МАНАСТИРИТЕ 

”ХИЛАНДАР” И”КОРЕЯ”
(И** т

ществото, аз, ето, станах мно-
кръв. дд гократен кръводарител.

Николов е бивш работник Георги напомня за още два
на ГИД. От няколко години е в В^ИИИ мотива: - Аз имам кръвна гру-
пенсия. В каучуковата фаб- '■' ■ па АБ негативна, която отно-
рика е работил в цеха, където сително рядко се среща,
условията за работа са били Моята кръв е спасила живота
изключително тежки, но това хора. А когато
не му е попречило да бъде спасиш живот
ревностен кръводарител. тогава изпитваш едно чудес-

Димитровградските кръво- но чувство. Освен това, аз пр-
дарители предпочитат да го наричат - рек- осто съм свикнал да давам кръв. След всяко 
ордьор. От всички тях именно той най-много кръводаряване се чувствам по-добре и във 
пъти е дал червената течност, означаваща физическо, и в психическо отношение, 
живот. Георги има и няколко кръво- 
дарявания, които не са регистрирани, което още един път. Не заради това, че такова е 
ще рече, че кръв фактически е дал повече от желанието му, а заради факта, че наскоро ще 
70 пъти.

Към края на август в помещенията на хотел ”Мир” в Звонска баня 
бяха изложени фотографии на Милорад Янкович - Рота, учител, пре
подавател, журналист и фотограф от град Пирот.

С благословия на патриарх Павле и Нишкия владика Ириней той 
пребивавал в ”Хиландар” и ”Корея” и направил прекрасни снимки за 
духовния живот на сръбскя народ. Чрез тези снимки на посетителите е 
доближил чудесни неща. Особен интерес сред посетителите предизвика 
чудотворната винова лоза, която "дава” потомство и -на неплодни 
съпрузи. Рота е излагал снимките си в Белград, Ниш, Пирот и други 
градове, а фотографирането е изучил при прочутия фотограф от Пирот 
Никола Васич - Ниджа. С фотографиране се занимава вече 60 години.

Изложбата бе масово посетена от гостите и жителите на Звонски
край.

Георги Николов казва, че кръв ще даде самоЙ. Миланов

”РОМ ЦАРИБРОД” 
ОРГАНИЗИРА ПАНАИР

навърши 65 години, а лекарите казват, че след 
За мотивите си да дава кръв Георги тази възраст кръв не е желателно повече да се 

разказва: - Рано останах без майка. Грижата дава.

__
От 20 до 23 септември в Димитровград ще се проведе панаир, 

организатор на който ще е местното сдружение на ромите ”РОМ 
ЦАРИБРОД”.

С организирането на панаира в града продължава традицията 
на провеждането на такива манифестации, прекъсната преди 
много години (по-рано панаир се организираше на Цветница).

"Нарочно искахме времето на провеждането на панаира да 
съвпадне с отбелязването на Малка Богородица. Ще има вър
тележка, лунапарк, палатково кафене, музиканти и певици, и други 
неща, присъщи на всеки един панаир”, изтъкна пред "Братство” 
председателят на ”РОМ ЦАРИБРОД” Борис Адамов.

Панаирът ще се проведе във "Войнишките градини”. Пок
ровители и спомоществователи на панаира са ОС в Димитровград, 
Центърът за култура, ЯП "Комуналац” и още някои фирми в 
общината.

- На всички хора и особено на 
младите, които са здрави и ко
ито усещат, че са в състояние 
да дадат кръв, поръчвам да на
правят този хуманен и благо
роден жест, защото той може 
да помогне на някой нещастен 
човек даже и да спаси нечий 
живот.

По въпроса за статута на 
многократните кръводарите
ли у нас Иванов е на мнение, че

обществото трябва да се отна
ся по-хуманно към тях. Според 
него кръводарителите и осо
бено тези, които кръв са дали 
30 и повече пъти заслужават 
голяма благодарност, но те 
трябва да се възползват и от 
различни, предимно медицин
ски привилегии.

- Край -

- Това е един от най-хуман- 
ните жестове, които един чо
век може да направи спрямо 
друг човек - казва Иванов, го
ворейки за кръводаряването и 
добавят, - Това е жест, който 
предоставя радост на кръвода
рителя и неговото семейство, 
както и на хората, нуждаещи 
се от най-ценната течност, и на 
техните семейства.

Иванов изтъква, че кръв ще Бобан Димитров
Б. Д.

Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
БАЗАТА НА НАШИЯ ПСИХО-ИДЕНТИТЕТ
е характеристика на фрустрираните народи, т. е. на 
народите, чиято съдба и история са определяли други, 
по-силни от тях. Общоизвестен е фактът, че най- 
сложни ритуали, както и най-богати тържества с най- 
комплексна символика имат най-отдалечените от 
цивилизацията африкански племена. Обяснението за 
този факт се "крие” в тяхната система на мисленето, 
което е най-близо до т. нар. архаично, най-примитивно 
мислене, нямащо способността да използва потен
циалите на абстракцията, с която се отличава зрелото, 
развито мислене. Интересен е и феноменът, който 
можем да наречем механизъм за компенсиране на 
фрустрацията и в който може да се намери отговор на 
въпроса защо хората от тези пространства са силни в 
колективните и борчески спортове и кои са причините 
за поддържането на т. нар. борбен дух на нацията.

В християнството православието има по-сложни 
ритуали от католичеството и този факт оказва съ
ществено влияние върху колективното и семейно не
съзнателно. С него може да се обясни и трагичната 
съдба на народите от това вероизповедание, които по 
трагизма си са най-близо до евреите.

Конкретно в Сърбия най-сложни ритуали имат сър
бите от Космет, които напоследък почти са пропъдени от 
вековните си огнища, както и хората от южната и из
точната част на републиката. Отделен анализ заслужават 
т. нар. влашки краища, в коитб символите имат специ
фично, дори абсолютно влияние върху колективния и

индивидуален житейски стил на тамошните хора. Едно от 
обясненията за този факт са вече споменатите истори
чески обстоятелства, поради които тези хора са имали 
подчинена позиция и закъснела или непълна собствена 
(национална) афирмация. Когато вече споменаваме на
ционалната афирмация, нека да подчертаем, че тя е из
ключително голяма индивидуална и колективна потреб
ност на народите с хронична културна и икономическа 
инхибиция (инфериорност).

Миналия път подчертахме многократно обусловената 
близост на двата сродни национални ентитети в Югоиз
точна Сърбия, сръбския и българския, като същевре
менно изтъкнахме и релативността на границите и на т. 
нар. "национално битие”, разбира се, единствено от ас
пект на житейския стил и основните психологични харак
теристики. Вековете пред нас вероятно ще направят илю
зорен термина национално и ще "лоцират” хората в ре
гиони според икономическите, културни, лингвистични и 
други кохезионни фактори и общи потребности.

Какъв е всъщност психологичният профил и може ли 
да се говори за типични емоционални, характероложки и 
други особености на хората от българското малцинство в 
Югославия? Как промените в обществото, както и гло
балните процеси влияят върху населението в тези 
крайгранични краища? Коя психопатология е характерна 
за това население и как се модифицира тя през последните 
години? В следващите няколко броя на "Братство” ще се 
опитаме да дадем отговори на тези и други въпроси от 
аспект на професионалната ни позиция.

Може би е претенциозна тезата, че в началото на 
XXI век в нашите пространства буквално доминират 
влиянията на XVIII и XIX век, но ако се изхожда от 
характеристиките на психологичните профили, тази 
теза има реална основа. Дълготрайната доминация на 
потомците на Сулейман Величествени, след това ин- 
фериорната позиция на тукашното население в пре- 

4 ломните исторически моменти и процеси все до края 
на първата половина на XX век, както и 
нататъшната несигурна и от време на време неясно 
дефинирана корелация с най-близкото окръжение - 
това е базата на психо-идентитета на тукашната попу
лация.

Още Шапиро е посочвал съществуването на т. нар. 
рефернциална символика като съществен фактор 
колективното несъзнателно, т. е. на профилираната 
част от индивидуалната психа, която, намирайки опо
ра в митовете, символиката, епиката, обичаите, риту
алите, знамената, носиите и колективното всекидне
вие на етнически ограничената среда, съществено оп
ределя и управлява поведението не само на индиви
дите, но и на целия народ или части от народа.

В тези балкански пространства хората обичат да 
величаят юначеството (героизма), известна е тяхната 
склонност към митомания и идолопоклонство, което

по-

на

- Следва -
*
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БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (13)

ИНСТРУМИНТИТЕ ПРИСТИГАТ - 
ОРКЕСТЪРЪТ ЗАЖИВЯВА

Отчуенодо видено

АВТОРИТЕТНИ
ДОМАКИНИ

През учебната 1951/52 имах 31, а през следващата учебна година -33 
ученика. През първата учебна година класа повториха двама, а на 
следващата само един ученик, което говори за трудолюбието и 
любознателността

има
от многото поговорки, с които 
зяват прословутата си шопска 
дозрителност. Животът ги

много разлика” - една е
царибродчани изра- 

недоверчивост и

онова, което видят с оч™ ТпГнежГ“"'“ 
представители на властта са 
долини”. Затова

затова царибродчани е захванала тази еуфорична ат
мосфера около музиката, която днес по-младите, 
чиито радости и вълнения са за по други неща, може 
би чувстват и като прекадена.

А че
говори фактът, че

по- на децата от една и интереса на родителите децата 
им да се учат възможно по-добре от друга страна. Училището винаги 
беше отворено не само за родителите, които идваха редовно на учител
ско-родителските срещи, но и за всички други жители, които често се 
отбиваха при мен - на отиване в Бистър или Тлъмино, при тръгване на 
печалба във вътрешността на страната и особено когато през късна

не един път 
им обещавали "бърда и 

и този път когато била
атмосферата действително е била такава

веднага след пристигането на ин- 
струментите управата на Цариброд взела решение, с 
което министъра на народната просвета на България 
професор Борис Йоцов провъзгласява за почетен 
гражданин на Цариброд. На 13 декември 1943 година 
делегация на Цариброд, начало с кмета Кирил Ан- 
долийски

духова музика, в общата еуфория, 
града радостта и въодушелвението 
съмнението и

1:

есен се завръщаха от дюлгерството.
която захванала 
се смесвали със 

недоверието - няма ли пак да бъдат
и директора на гимназията Иван Григоров, 

отива при минситъра и му връчва специален про
токол. с който, зарад големите заслуги 
особено към просветното дело, 
почетен гражданин.

От този жест

излъгани.
Оказало се обаче, че този път съмненията и не

доверието не били оправдани. Първо затова, защото 
министърът като човек на висок пост, с титлата 
академичен професор, не давал празни обещания и 
второ, защото българската държава 
особено се

към града и 
го провъзгласява за

на царибродската управа следва 
изводът, че даряването на инструментите за учени
ческата духова музика е прието като най-голяма при
добивка за Цариброд по това време. Но тъй като 
инструментите сами не представляват нищо 
няма кои да духа, в Гимназията започнали

по това време 
стараела да спечели доверието и привър- 
населението от така наречените 

вободени краища. Училищата -
заността на новоос-

нарочно гимназиите, 
дори се ползвани с големи привилегии. Даряването 
на музикални инструменти на Царибродската 
назия

ако в тях
трескави

подготовки да се оформи оркестър. С тази трудна 
нагърбила гимназиалната учителка по 

пение Галина Нейкова. В сутерена на гимназията 
били приспособени помещения за кабинет по музика, 
където се пазели инструментите и провеждали уп
ражненията.

Галина Нейкова се ползвала

гим-
очевидно е била една от тези привилегии. Все 

пак главната заслуга за това се пада на самите
задача се

г цари-
ородчани - на онези от тях, които горещо желаели 
градът им отново да се радва на духовата музика и 
които избрали подходящ момент да повдигнат този с голям авторитет в 

гимназията. Красива, елегантно облечена дама, с вие
ше музикално образванне. със сво
ята упоритост, предприемчивост и 
организационни способности, тя ве
че била "първа дама” в музикалния 
живот на гимназията и града. Во
дела два хора - гимназиален и град
ски, с които постигала извънредни 
успехи.

На изпита през 1953 година присъства и един профссор-стнолог от 
Белград, конто тук събираше материали за етнологичсскня музей в 
столицата. След като се разотидоха хората той ми каза:
- Изминал съм цяла Югославия, но такова тържество не бях виждал. 
Въодушевен съм от гостоприемството и нростосърдсчпсто па тези 
горщаци.

въпрос.

**-ТГшт ш По това време твърде добре беше организирана и надзирателната 
служба в учебното дело. През първата година на моя даскалък в 
Ярешник околийски надзирател беше Лазар Стойнев, а на следващата 
- Боян Митрев. Те обикаляха училищата поне два пъти през учебната 
година - в началото и към края. При втория контрол те се придружаваха 
и от колегите ми в съседните села - Доганпца и Назърица, както и аз 
придружавах инспектора, когато той посещаваше колегите ми. 
Въпреки постоянния недоимък на нагледни средства и учебни пома
гала, оценките за моята работа винаги бяха положителни. Затова и 
краят на учебната година, която по традиция приключваше с търже
ството "изпит”, беше истински празник за тези добри хорица.

у
Във всяка работа, пък и в музи

ката началото е най-тежко. Така 
било и при създаването на оркестъ
ра. Учениците, които Нейкова под
брала за отделните инструменти, 
освен общото гимназиално музика
лно образование, нямали никакви

Ейвяа■-

знания и практика в духвоата муз
ика. Пък и специалността на Ней
кова било пианото, така че и тя, 
освен общите знания за духовата 
музика, които се получават в кон
серваторията, нямала по-широки 
знания и опит в тази област. Затова

и НАЙ-ПОЧИТАНИТЕ ХОРА В СЕЛОТО&".г:
В началото на петдесетте години в Ярешник имаше около 50 домак

инства с общо 320 жители, според което това село се числеше сред 
най-малките в тогавашна Босилеградска околия.

През двете години, прекарани на работа в ярешкишкото училище, 
успях да се запозная с почти всички хора в селото. По това време ние, 
учителите бяхме най-почитаните хора в селото, към които селяните 
можеха да се обърнат за помощ във всяко едно отношение, разбира се 
което е по силите и възможностите ни. Хората идваха при мен за да им 
напиша някое заявление или оплакване, да им помогна да си попълнят 
някакъв документ, служебно писмо и прочие. Освен възрастните, при 
мен идваха и учениците от прогимназията в Бистър, за да им помогна в 
овладяването на уроците по различни предмети. Почти няма къща в 
селото, в която да не съм гостувал и не съм бил посрещнат с най-голямо 
уважение.

Несъмнено най-авторитетен домакин в Ярешник беше дядо Васе от 
махала Рамнище. Почти наравно с него беше и съседът му Асен 
(Сенко).

Понеже тогава предимно се пътуваше пеша, на път за Босилеград 
или родното ми село Гложпе (и обратно), минавах през най-високата 
махала в Ярешник - Караджинцп, която се намира на 1420 метра над
морска височина - само 300 метра по-низко от върха на планината 
Църиоок. В тази махала имаше три къщи. в които живееха братята 
Георги и Пене и Стоян Караджови - син на третия им брат Иван. И те 
бяха заможни селяни, с много едър п дребен добитък, защото веднага 
над къщите им започваха безкрайните тучни ливади и пасищата в 
Църиоок. Макар и да бяха само три домакинства, махалата беше мно
голюдна - особено много деца и младежи имаше там. така че винаги ми 
беше приятно да поседя у тях.

Галина Нейкова, основател п първи ръководител на ученическата 
духова музика па Царибродската гимназия с група ученици от първия 
състав па оркестърът. Стоят отляво надясно: Васил Кирилов Тодоров, 
Георги Йорданов Соколов (Гьола), Тодор Горчсв Петров, Васил 
Милушев, Лазар Елснков, Атанас Стойков, Стефан Станков, Алек
сандър Елсиков Павлов, Александър Борисов Гигов (Санко) и Георги 
Кръстев Младенов. В средата: Петър Иванов Апостолов, Георги - 
ученик от София, Галина Нейкова, Йордан Григоров и Димитър Алек- 

Димитров (Митко). Долу: Илия Борисов Симов и още един ученик 
от София.
Снимката е заснета през средата па 1944 година, вероятно но желание 
на Галина Нейкова преди да напусне Цариброд. В състава ги няма един 
кларнпетнет и две кории, а Тодор Горчсв и Алсксанд'ьр Павлов 
били в състава па музиката.

и тя самата, заедно с учениците си, 
учела духовата музика. Отивала че
сто в София на консултации с ко
леги, чиято специалност била духо
вата музика, да се снабди с литера
тура от тази област и обезпечи нео
бходимите материали за музиката - 
партитури, нотни тетрадки и друго. 
Разучаването на партитурите и ме
лодиите било индивидуално - за все
ки инструмент поотделно. Първата 
мелодия, която музикантите по та
къв начин упражнявали, бил "Лов
джийският марш". Индивидуални
те упражнения продължили около 
един месец, след което следвало

сов

не са

И така, към края на-ноември 1943 година, две 
седмици след като делегацията на Гимназията се за
върнала от София, където министър Борис Йоцов й 
съобщил, че ще имат ученическа духова музика, при 

гимназията Иван Григоров пристиг-

обединяване на всичките инструменти в оркестър - 
момент, който се очаквал с нетърпение, но и с голямо 
опасение дали това ще успее. И станало чудо - вече 
при първото съвместно изпълнение всичките ин
струменти хармонично 
Оркестърът бил създаден! Неописуема радост за
хванала момчетата и учителката им Галина Нейкова. 
Всички скачали и се прегръщали. А само 
дена след това, когато оркестърът добре утвърдил 
мелодията, звуците на "Ловджийски марш" екнали из 
царибродската чаршия в първото му неофициално 
представяне пред царибродчани, които изнеидапн и 

за миг се слели по главната улица,

изпълнили мелодията.
директора на 
нало ново съобщение. Този път началникът на цари- 

че с влака от Софиябродската гара го осведомявал, няколко
за Гимназията - опаковани ве пристигнала пратка 

дървени сандъци музикални инструменти. м
И този път царибродското "Радио Милева за 

"чаршията” новата радостна 
само на онова,

миг распространило из 
вест. А понеже царибродчани вярват

мнозина от тях веднага се
развълнувани 
приветствайки го с бурни аплодисменти.

Изненадващо бързият успех окуражил музикан
тите и ръководителката им и ги насърчил към още 
по-усърдна работа. Пък и наближавали ученически
те тържества по случай 24 май - празника на Славян
ската писменост и култура. За това тържество ор
кестърът трескаво упражнявал възрожденската ода 
"Върви народе възродени". Целта била тази година 
собственият ученически духов оркестър да застане 
начело на ученическите колони по време на мани
фестациите. Така и станало. На 24 май 1944 год било 
първото официално представяне на духовия орке
стър на Гимназията пред царибродчани. Заедно със 
знаменосеца, оркестърът оглавявал ученическите 
колони, изпълнявайки одата "Върви народе възро
дени”, която пеели и учениците и насъбралата се 
публика от двете страни на главната улица.

Ученическият духов оркестър па Царибродската 
станал действителност, а 24 май

което видят с очите си, ЯРЕШНИШКИТЕ КАЛАЙДЖИИот там заедно с транспорта 
Гимназията. Тук, след

отправили към гарата, а 
на инструментите, в двора на 
внимантелна разпаковка, заблестели сияипо жълти
те, нови духови инструменти - 4 флигорни, 3 кла- 
ринета, 3 алти, 3 кории. 1 тромбон, 1басфлигорна 
баритон. 2 баса, тъпан, чинели и барбан. Сияйността 
на инструментите озарила лицата на насъбралите се 
ученици, учители, граждани. Техните лица сияе 
радост и въодушевление, изразени с УР Р 
лиска не. гръмко "ура" и възклицания. В ЦарибР™ 
настанало общо тържество - сякаш се празнувал.ня
кой голям празник. Това наистина бил празник- пра
зник на духовата музика и на музикалната култура 
изобщо.

Когото днес, 58 години от

Освен земеделци и строители в Ярешник имаше и добри майстори 
- калайджии! Такива бяха братята Кирил и Арсо Георгиеви от махала 
Катранджийска. Както и всички техни съселяни и те се занимаваха

калайджийството им беше семейна 
традиция. Най-много работа имаха през април и в началото на май, 
когато започваше интензивното пздояване на овцете. През този период 
овците от различни хазаи се събираха в "булюци” и се изкарваха на 
паша. За да се определи кой колко мляко трябва да издои се организ
ираше "премуз”, издояваха се овцете, млякото се премерваше и според 
известна на таях формула се изчисляваше кой колко дни ще издоява 
овцете от целия булюк. За събиране на млякото тогава трябваха чисти 
и калайдисани съдове.

За да се занимават допълнително с калайджийство, всяка година 
Кире и Арсо предварително получаваха разрешение от Данъчното 
управление в Босилеград и тръгваха от село в село, от къща на къща. 
След почти двумесечно бродене из Тлъминския район, а често пъти и 
в Търговищко и Кривопаланешко, калайджинте се завръщаха с

спокойно да се занимават с

със
земеделие и скотовъдство

началото на учени
ческата духова музика в Царибродската гимназия, 
обширно и с доста подробности описваме събитията, 
които са му предхождали, правиме ‘хо.
представим чувствата, радостите и в Цариброд
рата в малкия, провинциален, гРа страхът не- 
през тези бурни военни годими;(еКса‘остпв^и много

Може би тъкмо

смесена гимназия 
1944 година, когато той имал първото си официално 
преставяне, трябва да се вземе като дата 
създаване.

на неговото

понадути портмонета, за да продължат 
основния си поминък - земеделието. И да калайдисат своите и съдовете

Подготвил: Венко Димитров 
О В следващия брой: Първите състави и 

прояви на оркестъра на съседите си.
спокойството и неизвстността 
простор зя нещо хубаво и приятно.

- Следва -
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (5)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧАНА ОМОРИКА
В Белград е 
пристигнала 

съмнителна особа
Към края на май 1846 година 

Панчич, без много изканване, се 
прехвърли в Белград. На трона се 
намираше Александър Караджор- 
джевич, чиято свита ненавиждаше 
Вук, смятайки го наклонен към ди
настията Обреновичи. Затова Па
нчич - набит с ентусиазам и готов
ност да действа - вместо радост, 
претърпя разочарование. Препо
ръката на Вук нищо не струваше. 
Все пак, поддържаше надежда, че 
бързо ще го приемат на работа. 
Нали имаше звание лекар и вла
дееше редица езици, а Сърбия се 
нуждаеше от такива кадри. Отсед
на в гостилница и веднага написа 
молба до Попечителството на въ
трешните дела и лично попечите
ля Милутин Гарашанин, да го наз
начат на работа в Ужице...

Протоко(ко)лирал: С. К.

земя, провикна се Караджич.
За съжаление въодушевле

нието се изялови. От Русия не 
дойде мито помощ, пито хабер. 
Вук, загрижеи за бъдещето на 
милия си приятел, даде нова 
идея:

От повече глава не 
боли

През средата на XIX век Ви
ена се превърна в стечение на 
южнославянски учени, общест
веници и учаща се младеж. Сре- 

йто се друскаше из неравния път да^ която родеше както на въз- 
към Виена през всичкото време 
със симпатии поглеждаха обзе-

Пасажерите в дилижанса, по

гледите, така и на характера на 
демократично настроения Пан
чич. Там той изкара все до май 

Привличаше ги хрисимата усми- идната ]^46 година. Наред с на- 
вка, която натрапчиво озарява-

тия от мисли млад спътник. - Доктор Панчич, да не тъгу
ваме прекалено! Мечтата ни не се 
осъществи, ала животът про- 

Босна и безпрегнатото определяне на соб
ствените колекции в Царския 
музей, Панчич редовно следеше 
лекциите по ботаника, които

дължава да върви, 
това е под турска власт, кой знае на 
какви препяствия бихме се натък
нали там. Мисля, че за Теб понас
тоящем е много по-добре да се 
обърнеш към свободна Сърбия. 
Нейната флора никак не е проуче
на. Отиди там и настоявай да Те 
назначат на служба в Ужице, 
градче близо до Босна... Ще Ти дам 
препоръка до моя приятел д-р 
Йован Стеич, началник по здра-

ше лицето му.
- Прощавайте, господине - не 

въздържа любопитството си се
дящият срещу Панчич дебелян: - във Виенския университет чете- 
Вие тъй заразително се усмихва- ше известният „ цяла Евр0па 
те, че папросто не ни позволя
вате да останем равнодушни. От

професор Ендлихер.
Всеотдайните академични за

нятия не спъваха Панчич при из
года да обменя мнения с връст
ници и по-зрели привърженици 
на славянофилствого. Особено 
близки бяха отношенията му с 
Вук Караджич и Миклошич. 
"Често се събирахме да упраж
няваме английски, а Вук не про
пускаше да засегне теми, свър
зани с положението в Сърбия, 
Босна, Херцеговина и другите 
сръбски покрайнини” - спомня
ше си Панчич.

Едип ден Вук го попита:
- Казваш, докторе Панчич, че 

портмонето Ти е изтъняло и че 
щеш-нещеш пак трябва да се за
ловиш за заработка... Ами, как
ви са плановете Ти? - интересу
ваше се Вук.

- Желбата ми е да се озова в 
Босна, да заработвам като лекар, 
но преди всичко да проуча 
тамошната флора. Босна е мост 
между Приморието и Банат, рас
тителността на които запознах

личен опит зная, че единствено 
безвъзмездно обичаните излъч
ват подобно любвеобилие... За 
коя ли Дулцинея във Виена 
изгаря Вашето сърце?

Панчич, който между прияте
лите минваше като незлоблив 
веселяк и шегобиец досетливо 
се отърва от нахалника:

- Господине, Вие сте гени
ален, как познахте моите мисли?

Наистина, нетърпеливо коп
нея за една тлъста фройлайн 
във Виена! - отвърна Панчич, 
нарочно заеквайки и кривейки 
бърните. - Обаче, усмихвам се 
не зарад Дулценеята, току за- 
щото от повече глава не боли! - 
добави и за почуда на окръжва- 
щите започна да йодлува: - ”Ой- 
ла, ла-риооо!”

Неясният отговор и некон- 
венционалното поведение смути 
досадливия пасажер: ”Де да го 
знаеш, може би момчето е пер
нато!”

А Панчич пипна пълния с па
ри портфейл, скътан във вът
решния джоб на палтото и про
мълви: ”От повече глава не 
боли! - с тия думи чичо Гъргур 
ме изпрати на път, когато в 
Госпич ми връчи паричния по
дарък.” Панчич пък придаде 
друг смисъл на поговорката: 
"Разбира се, главата няма да ме 
заболи, ако във Винеа овладея 
по-обширни знания по бота
ника!”

веопазването в Белград, извънред
но влиятелна личност. Той ще Ти
излезне насреща...

Паметник на Панчич, открит 
1896 година в Студентската 

градина в Белград
3 В следващия брой: Най-значимата глава от жизнената 

пея на Панчич
епо-

СПОРЕД ЯПОНСКИТЕ ЛЕКАРИ
ЯБЪЛКАТА

ПРЕДПАЗВА
КРЪВОНОСНИТЕ

СЪДОВЕ
Ябълките са много полезни за кръвоносните 

съдове, твърдят експертите от. Националния ин
ститут в японския град Цукубе. Те твърдят, че 
ежедневното консумиране на 400 грама ябълки 
съществено намалява мазнините в кръвта и пред
пазва артериите.

- Необходимо е да се консумират поне две ябъ
лки на ден, понеже това количество е достатъчно 
да запази необходимата еластичност йа кръво
носните съдове, да се осуети тяхното надебеля- 
ване и отвърдяване, което понякога може да пре
дизвика повишено крявно налягане и дори мозъ

чен удар, казва ръководителят на научния ек
ип в този институт Кеиши Танака.

Освен витамин ”С” ябълката съдържа и 
определени бактерии, които положително 
въздействат върху здравето на хората, така 
че японските специалисти оповестяват кам
пания, с която да насърчат хората да ядат 
повече ябълки.

миналата и по-мииалата година...
- Отлично, момче, то и мен 

тормози влечението да кръсто
сам Босна. Ще се обърна към 
Русия за парична подкрепа и ако 
имаме късмет, догодина заедно 
ще споходим тази божествена

КРЪСТОСЛОВИЦА 80 Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Състезание с ло
дки. 6. Апарати за снимане на фи
лми. 11. Американски тенисист 
Андре. 12. Място за почивка. 13. 
Третата нота. 15. Алкохолно питие. 
16. Летателен апарат. 17. Фестива- 

Бъдещият естествоизпитател лен град във Франция. 18. Песен за 
възхвала. 19. Управителен орган на 

на есента 1845 година. Беше на православната църква. 20. В архи- 
тридесетлетна възраст. Прите-

2 51 3 4 6 7 8 9 10

Дефинитивно - 
ботаниката е моята 

орисия...

и 12 13 14

15 16 17
3*

пристигна във Виена в началото 18 19 20зе
тектурата — гладка, плоска повъ
рхност на стена, врата, таван и др. 
21. Тони Андреев. 22. Марка браз
илско кафе. 23. Който служи в ко
раб или морско пристанище. 24. 
Област в Австрия. 25. Каруцар 
(син.). 26. Човек, завеждащ стопан
ство или домакинство. 28. Област 
във Войводина. 30. Дебел и здрав 
конопен конец. 31. Загатване 
(син.). 32. Египетски бог на слън
цето. 33. Герой на Шекспир. 34. 
Пощенска пратка. 35. Мярка за 
тегло. 36. Германски тенисист Бо
рис. 37. Еврейски храм.

22жаваше титлата доктор по ме
дицина и непотушимо желание 

• да преуспее в ботаниката.
В столицата на Австрия Пан

чич побърза да издейства позво
ление за работа в световно из
вестния Царски музей. Тутакси 
пристъпи към ревностно опре
деляне на билковите и геоложки 
материали, събрани в Банат и 
Приморието. "Детерминирайки 
моите растения въз основа на 
ключовете и музейните хер
барии, аз отведнъж схванах, че 
моето бъдеще е в науката!” - из
повядваше се по-късно Панчич. 
По онова време съзнателно да 
се отхвърли безгрижен филис
терски живот зарад служене в 
храма на науката представлява
ше жертва, достойна само за 
хора с велик дух.

24 25
3€ 3€

27 28 29&
32

33 34 353€ 3€ 3€

37
3€

Отвесно: 1. Човек, който ра- заровено съкровище. 12. Изкусг- име. 27. Крепост, твърдина. 28. Об- на обонянието. 32. Твърд израстък
боти. 2. Закрила. 3. Голяма спирка вен воден път. 14. Монах, калугер, емисг пакет от мек материал на главата при някои животни. 35.
за влакове. 4. Вид карта за игра 16. Математически двучлен. 17. (мн.ч.). 29. Съд за къпане. 31. Орган Лично
(мн.ч.). 5. Лично месгоимение. 6. Мярка за злато. 19. Сгъстен със
Великан, гигант (син.). 7. Положи- захар плодов сок. 20. Амеркански

батерия. 8. Марка режисьор Сидни. 22. Кула на джа-
немски автобуси и камиони. 9. Ехо, мия, на която има викало. 23. Ме-

(син.). 10. Човек, който търси тален паричен знак. 24. Безалко
холно питие. 25. Българско мъжко

мистоимение.

Решение на кръстословицата 79: Водоравно: 1. Реноме. 6. 
Загреб. 11. Кораб. 12. Телур. 14. "КА". 15. Емир. 16. Пилот. 17. "Миг". 
18. Мак. 19. Колет. 20. Лапа. 21. "АН". 22. Дирек. 23. Пират. 24. Балон. 
25. Гараж. 26. Жокей. 27. Болид. 29. Радар. 30. Теракота. 32. Обир. 33. 
Цитат. 34. Нос. 35. Бал. 36. Тиман. 37. Вана.

телен полюс на

Накъде след Виена? екот
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СПО Р Т в СПОРТ СПОРЕД ПИСАНЕТО НА "ПОЛИТИКА"
ФУТБОЛ: 4 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА И В ПИРОТ ЩЕ СЕ 

СТРОИ СПОРТНА 

ЗАЛА

люпко
ПЕТРОВИЧ 

СЕ ОТТЕГЛИ

НФЗ

ПЪРВА ПОБЕДА
ФК ” Балкански” — ФК ”

Отборът на "Балкански”
Буковик” (Ражан) 4 : 2 (2 :1)

ОТ Напук на "проницателен” димитровградчани, които пре
ценяваха, че пиротчанци ще идват в Димитровград, за да полз
ват тукашната спортна зала, и напук на твърденията, че според 
генералния републикански благоустройствен план пиротча
нци дори нямат право в своя град да изградят такъв обект, тези 
дни стигна информация, че спортна зала в съседния град все 
пак ще се строи.

Според информацията на кореспондента на "Политика” от 
Пирот Синиша Стаменович, изграждането на обекта ще за
почне тази година. Правителството на Сърбия, пише Стамено
вич, за тази цел ще отдели милион марки. При изграждането 
на залата се очаква помощ от: КСС, КСЮ, ”Тигър”, други 
фирми и организации, пиротски спортисти, играещи в чужбина 
и други спонсори.

Според Стаменович, Александър Манойлович, предсе
дател на ОС в Пирот, е избран за председател на Отбора за 
изграждане на залата, а селекционерът на най-добрите югос
лавски баскетболни национали Стветислав Пешич директно е 
включен в реализацията на проекта.

тазгодишното първенство. ПрезТ! рвцтТ2бЗу™ нампчадоГак- 
ините играха отлично и с голове „а Станков и Геогрнев поведоха с 
2 . 0. След това обаче се поотпуснаха и позволиха на гостите да 
изравнят. Димитровградчани стигнаха до победата благодарение 
на попаденията на най-добрия на терена Гюров, който 
в 65 и 85 минута.

В този мач

”ЛЕВСКИ”
Старши треньорът на 

софийския "Левски” Люпко 
Петрович подаде оставка 
през средата на тази седмица. 
По думите на тнтулования 
югославски специалист, той 
се оттегля заради семейни 
проблеми и голямо 
психическо напрежение.

Пред журналисти Люпко 
каза, че с "Левски” се разделя 
като с истински приятел. Той 
каза, че "синият отбор” 
заслужава да бъде велик и 
след няколко години да заи
грае в европейската лига.

се разписа

димитровградчани на моменти играха отлично 
моменти много лошо. Все пак най-значителното е, че спечелиха 
три точки.

Мачът се игра миналия уикенд в СЦ "Парк” пред около 500

а на

зрители.
” Балкански” игра в следния състав: Соколов 6, Е. Иванов 7 В 

Пейчев 6, Марков 7, М. Пейчев 7, С. Васов 7 (Димитров 6), Гюров 
8. Станков 7 (Иованович - Георгиев 7 и Б. Иванов 6 (Митов 7).

След 4 кръг от първенството "Балкански” заема 10 място на 
таблицата с 5 точки.

Следващия си мач отборът играе в Долевац на 15 септември. Д. С.

Б. Д.

ФУТБОЛ: 2 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА
под

ВТОРА ПОБЕДА ЗА 
” ЖЕЛЮША”

ФК "Желюша” - ФК "Темац” (Темска) 4 :1 (2 : 0)

ОКРЪЖНА 
ФУТБОЛНА 

ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

"Младост” и 
” Минералац” 
не се срещнаха

АТЛЕТИКА: 21 МЕЖДУНАРОДЕН МОСК
ОВСКИ МАРАТОН НА МИРА

ПОБЕДИ ОТБОРЪТ НА 
ДРАГАН ТОДОРОВ

На 21-ия международен Московски маратон на мира, който 
се проведе на 9 септември 2001 година, победи отборът на 
Югославската войска, в който участва и димитровградският 
маратонец Драган Тодоров, капитан първи ранг, конто работи 
в гарнизона в град Кюприя.

Югославяинте повториха миналогодишния си успех. В 
конкуренцията на състезатели от 44 страни те убедително 
заеха първо място и спечелиха купата.

Димитровград, 9 септември 2001 година. СЦ "Парк”, зрители - 
около 100-тина. Времето - облачно. Съдия 
Милошевич от Пирот (7). Голмайстори: Крумов в 19 (от дузпа), Р. 
Георгиев в 30, Тричков в 70 и Дончев в 75 за "Желюша”, а Благо- 
евич в 58 минута за ”Темац”.

ФК "Желюша” игра в следния състав: Стоицев 7 (Еленков 6), 
Глигоров 7, Н. Георгиев 7. 5, Крумов 7. 5, Стефанов 7, Тричков 6. 
5, Костов 7, Рангелов 7. 5, Р. Георгиев 7, Иванов 6 (Дончев 7, Тозев

Бранислав
В първия кръг на футболното 

първенство на Окръжната ди
визия Враня не се състоя мачът 
между футболистите на босиле- 
градска "Младост” и на "Минер
алац” от Вранска баня. Срещата, 
която ще се проведе допълнител
но. изостана поради технически 
причини и пропуски на отбора от 
Вранска баня. който трябваше да 
е домакин.

В следващия кръг босилеград- 
чани ще посрещнат на игрището 
си край Драговищица футболис
тите на "Челик” от Сурдулица.

Д. С.6).
"Желюша” продължава да побеждава. С рутинна игра фут

болистите на този отбор миналия уикенд убедително победиха 
гостуващия "Темац”. Малобройната публика в СЦ "Парк” видя 
солидна игра, пет хубави гола и коректно съдийство.

След втория кръг "Жалюша” оглавява таблицата с 6 точки, 
колкото имат и отборите "Йерма”, "Звезда” и "Будучност”

Тази неделя желюшани ще се срещнат с отбора на "Напредък” 
в Извор край Пирот.

БАСКЕТБОЛ: СРЕЩА РЕВЮ В СОКО БАНЯ

УЧАСТВАХА И ЧЕТИРИМА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

На 8 септември в Соко баня се игра среща ревю между домакина 
БК "Озрен”, първенец на Лятната баскетболна лига на подрегиона 
7 Ниш, и представителния състав на същата лига.

В състава на лятната лига бяха трима димитровградчани - Ва
сил Андреев, Драган Димитров и Игор Петров. Треньорът на БК 
"Димитровград-Милшпед” Тони Алексов седеше на треньорската 
скамейка заедно с треньорите на отборите "Младост-Весна” от 
Бела паланка и БК "Напредък” от Алексинац.

В.Б. д. с.

НОВА ОПАСНОСТ ЗА ПРЕЖИВНИТЕ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

БОЛЕСТТА ”МОДЪР ЕЗИК” Е 

РЕГИСТРИРАНА И В СЪРБИЯ
д. с.

ШАХМАТ: СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ
СТАРТ НА 16 СЕПТЕМВРИ

вирусната инфекция в кръвта продължава 
100 дни, обясни Павлович и

Съществуват основателни съмнения, че в на
шата страна за първи път се е появила заразната 
болест с вирусно потекло, наречена модър ез
ик”, от която заболяват овцете, говедата

вторник Милош Павлович, 
селското стопанство и

най-малко
изключи възможността тази болест да е прене- 

Сърбия чрез нелегален внос на добитък Още един димитровградски отбор наскоро започва състезанията си 
в рамките па първенство. Става дума за най-успешния през последните 
години местен спортен колектив ШК "Цариброд”.

В първия кръг от първенството 111К "Цариброд” ще домакинства 
отбора "Локомотива” от Ниш, а след това ще гостува на ШК ”Пи-

сена в 
от други страни.

Той не даде категоричен отговор на 
въпроса дали заразените добичета ще бъдат 
убити или не, но напомни, че нашите селяни 

положителен опит с републиканското

и коз
ите, потвърди във 
помощник министър на 
ветеринарството в Сърбия.

От една лаборатория в Англия е потвърдено, 
че в Косово и Метохия има добитък, зболял от 

болест. Затова вече не се позволява пре- 
и месо от южната

на
рот”.

И тази година, както и миналата царнбродските шахматисти ще се 
състезават в Сръбска дивизия - група юг, което ще рече - в републи-

имат
Министерство на селското стопанство във 
връзка с изплащането на щетите за убития до
битък.

Милош Павлович каза, че не съществува 
срещу европейския вид на вируса, от

тази
карвпне на домашни животни 
сръбска покрайнина, уточни 
пресконференция. Той допълни, че заразната 
болест "модър език" е регистрирана и на тсри- 

Пирот, Тутин, Нови пазар, както и в 
областта на Стара планина, за което се очаква 
официално потвърждение от лабораторията в

Болесгга се пренася от комари, а специалис- 
иай-вероятно тя да е пренесена 

по време на някоя виелица от България, която 
бори с "модрия език . От болестта 

от жи-

кански ранг.
Както за нашия вестник заяви председателят на ШК "Цариброд” 

Младен Алексов, първична задача на отбора е оцеляване в дивизията.
Д. С.

Павлович на

ваксина
който е заразен нашият добитък, и допълни, 
че ваксинирането на добитъка би осуетило из- 

месо от Сърбия поради твърде стро-
торията на На 17 септември 2001 г. се навършват 

ДЕВЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
обичана и непрежалима съпруга, майка, 
свекърва и баба

носа на
гите международни ветеринарни правила.

Млякото, месото, сиренето и останалите 
изделия не са опасни за употреба, понеже при 
синтетическата им обработка се отстранява 
вирусът, съобщи Павлович и опроверга меди- 

които твърдят, че болестта е забелязана

БОРКА СОКОЛОВА 
от Враня, родом от Долна Любата 

Вечно ще пазим спомена за нейната 
доброта, мъдрост и човеколюбив. 

Поклон пред светлата й памет!

тите смятат, че е
суг години се
не заболяват хора, нито тя се пренася

Нейни симптоми са. подута 
и повишена тем-

ите,
още преди два месеца. "Първата информация

потно на животно
посинел език, кривене

за болестта пристигна в министерството преди 
десетина дни”, категоричен бе помощник мин
истърът на селското стопанство в Сърбия.

Нейните най-мили: съпруг Сокол, синове
Анани и Леонча, снаха Снежана и внуци Никола и Марко

глава,
пература. Периодът 
десет дни, докато при

инкубация е от осем до 
говедата периодът на

на
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БОРБА ЗА КОКАЛО
Ока ме онядън бай Вене по жичкуту:
- Здравей Манчо, какво направиме?
- Здрасти! Кво кво напраимо?
- Пак избори!
- Ко що видиш: пай!
- Кого сега че симаме, а кого че дидзаме?
- Знам ли, бай Вене! Вечимка не знам кой с кога йе, кой 

кога йе. Изгледа измешаше бойете, па иди съга та сепротив 
разбери...

- Море виновен е кокало, Манчо, кокало!
- Кву кошчину па са найде?
- Оная мазната! Кой я зграби не я пуьца, Манчо!
- Тека ли йе при вас?
- Тека!
- Оно и при нас йе тека, ама кажи ми кико съга да 

разберем кой и су правите?
- Сите са прави, Манчо!
- Е, ти бай Вене га попрекара. Кико свите че буду прави?
- Млого лъсно. Слушай гъи само хцо думат и че видиш дека 

сите са прави, дека они са най-добри, а другьите нечинат за 
нищо, дека они са чесни, а другьите са айдуци, дека они най 
обичат правдата, а другьите си карат како им е ардо само 
на ни...

- Знам я, бай Вене, кво су оратили и кво че орате. Туя плочу 
еве слушамо пред свакьи избори. Ама мене не ми йе ясно 
кико да познайемо койи по-малко лъжу?

Тука теливонат зацвърка, запища, изсвири, връзката се 
прекьину за момент и тамън мислео я да га подокнем, кига 
дебел мушкьи глас одруби:

"Сви бре лъжу, сви! И нема по-малко. Има само повече!"
Пак се упища теливонат и тикье бай Вене се яви:
- Манчо, Манчо бре, къде се загуби, човек?
- Недай боже, бай Вене! Тува съм...
- Чу ли що рече тай синковец?
- Е, открил Америку! Това вечимка и децата знаю. Само 

ме чуди... пак ли ни подслушую?
- А неее - отегну бай Вене. - Теквия са нашите телевонье, 

неме-нема па некой ти се умеша у разговоро...
- Дай боже да йе тека, ама нещо ми се млого не веруйе. 

Мирише ми на...
Е, тука теливонат писну тека силно, кока некога деру.
- Манчо, Манчо бре, какво стае?
- Кикво ли? Требе да йе мечава на Бесну кобилу...
- Каква бре мечава усред лето...
- Е бай Венеее, има и летнье мечаве! Пази се она да те не 

загребе, загребе ли те, може и дира да не остане оди тебе!
- Мани тия работи! - пресече ме бай Вене. - Ама ми кажи 

како мисли народо при вас, кого че гласуе сега?
- Па я колко понаучавуйем пай че гласуйе старити!
- Кои стари? Дали старите стари ели новите стари?
- Ти бре Вене баш че ме шашардишеш! Койи су па съга 

стари стари, а койи нови стари?
- А кажи ми ти знаеш ли 

пак че имаме избори?
- Първо, не смо само нийе, има йоще шеснайесе теквия. 

А второ, мислим дека не се йе разбрало койи су баш избра 
и кико?

- Море знае се Манчо, знае. Само що и едните и другьите 
се прават на улави...

- Я мислим, бай Вене, съга че изберемо третите!
- Кои са тия трети, бре Манчо?
- Че гьи видимо кига му дойде времето!
И тука теливонат прекьину и вечимка не се чумо. Ама че 

се чуйемо друг пут сигурно!

шиш кшн шШ\ Минало- Л
БЪАЕЩЕ

СВИРДЖИЯ, УЧИТЕЛИ и 
МИЛИЦИОНЕРИ

ш
Тук: два господара.

на една държава -
не е моглоТацко Апостолов, свирджия- 

та, познат бохем и гурман от 
Поганово, се отбил при компа
ния учители и милиционери, ко
ито се готвели да сложат агне 
във фурната. Погледнал Тацко 
агнето и им казал шеговито:

- Това не е агне, а котка. Да 
седна, сам няма да се наядем, а

- Море, убил га Господ, преди 
малко се довлече от некуде, из- 
върца паницу васуль и си леже.

Компанията за втори път 
глътнала въдицата, обърнала се 
и си отишла, а Тацко останал да 
лежи и пъшка в кревата!

Записал: Цветко Иванов

и няма да може!

Сега битка люта
отново се задава -

да оцелеем
. помогни ни, Боже! у
V..____

камо ли вие, толкава компа
ния?! ХУМОР трудно! - отговорил му Рьонтген. - 

Затова ми изпратете вашия 
гръден кош!”

- От какво се оплаквате?
- От това, че съм луд!
- И в какво се състои вашата 

лудост?
- Ами живях десет години в 

Америка и ми се прииска да се 
върна в България.* * *

Новопостъпил психиатър 
пита свой по-рутиниран колега:

- Защо се друса този 
пациент?

- Преди малко изяде една 
чаша с кисело мляко, изпи една 
чаша вода и сега се опитва да си 
направи мътеница!

Глътнала компанията - Успокойте се, госпожо! Ще 
ви дам лекарства, от които кри
зата ви ще мине.

- Невъзможно е! Той направо 
ме подлуди и само за това си 
мисля!

въди
цата и един от тях казал:

- Дай каса бира, да пиеме 
докато се изпече и ако го изя
деш - халал да ти е!

Казано - сторено.
Когато агнето било печено и 

докато другите се облизвали, 
той изял цялото агне, изпил ед- 
на-две бири и си отишел вкъщи. 
На жена си казал какво се слу
чило, казал й какво да каже ако 
дойдат да го търсят и си легнал. 
По едно време дошла компания
та и попитала жена му къде е 
Тацко, а тя отвърнала:

Как той? Нали казахте, че са 
ви изнасилили девет мъже?

- Да, но аз ви говоря за третия 
от тях...* * *

Прочутият Вилхелм Конрад 
Рьонтген получил писмо, в което 
подателят искал от Рьонтген да му 
изпрати няколко рентгенови лъчи 
с указания как да ги ползва, за да 
извади куршум от гръдния си кош.

"Изпращането на лъчите е

• АСЕН ~Р*1
рмсувш: БЛк-хгрол Засада

защо само ние от малцинството

ни
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