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ДЖУКАНОВИЧ, ВУЯНОВИЧ И ДЖИНДЖИЧ НЕ ДОЙДОХА НА РАЗГО-
• ВОР С КОЩУНИЦА

ПРОВАЛИ СЕ ПЪРВИЯТ ДИАЛОГ ЗА 

БЪДЕЩЕТО НА СРЮ

СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

РЕБАЛАНС НА 

БЮДЖЕТА И НОВА 

ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ
*Югославският президент заяви, че веднага ще изирати писмсна покана до участниците, 
бъдат посочени правилата и темите на бъдещите разговори

Първият разговор за бъдещето на Съюзна ре- 
публика Югославия, който беше насрочен за 19 |11|1|?Ш 
септември в Белград не бе проведен, защото през
идентът и премиерът на Черна гора Мило Джу- 

Филип Вуянович, както и премиерът на 
Сърбия Зоран Джинджич не дойдоха на срещата.

Президентът на СРЮ Воислав Кощуница, кой- •
. то бе свикал събранието заяви пред журналис- 
тите, че веднага ще изпрати писмено предложе- 
ние за нови разговори до съюзния премиер Дра- 
гиша Пешич, президента на Черна гора Мило *
Джуканович, черногорския

в която ще

ШШтшттЕЖ»® Две от 22 точки в дневния ред доминираха на седмото редовно 
заседание на Врменния общински съвет в Димитровград. Нан- 
напред членовете на съвета разискваха по отчета за общинския 
бюджет през първите шест месеца от годината.

ш;канович и Шт ида#
БЮДЖЕТЪТ НЕ СЕ ПЪЛНИт|Ч

е предвидения темп и в запланувания обем, което слага под въпрос 
провеждането на определени решения на Общинския съвет. Това 
е една, може би най-важната причина за ребалансиране на сред
ствата, които се събират в общинската хазна, изтъкна началникът 
по стопанство Арсен Тодоров, подчертвайки факта; че общо 
взето средставата се осъществяват с 48 на сто, но едни позиции в 
бюджета се осъществят с минимални проценти, а други с макси
мални. Една от основните причини за това е и фактът, че държавта 
преди няколко месеца ограничи прилива на средства от границата, 
позволявайки обмитяването на вносни стоки да се върши и във 
вътрешността на страната, което значи по-малко пари в общин
ската хазна, от една страна, а от друга, ограничавайки средствата 
за ползване на базата на граничния преход. Що се отнася до 
първото решение, след намесата на председателя на Общинския 
съвет и началника по стопанство част от недостигащите средства 
са наваксани от държавата, а отскоро на всички гранични преходи, 
включително и "Градина” са върнати в сила предишните договори 
за ползване на базата, така че положението ще се подобри през 
втората половина на годината.

премиер Филип я 
Вуянович и премиера на Сърбия Зоран Джин- н 
джич. Кощуница допълни, че в писмената покана ■ 
ще бъдат посочени правилата и темите на бъ- Кощуница: Провалът на преговорите ще има
дещите разговори за съдбата на съюзната дър
жава, а от поканените ще бъде поискан писмен народна партия могат да разговарят в Подгорица,

а не могат в Белград?”
Президентът каза, че съществува още един 

Вуянович във връзка с участието на съюзния пре- критерий за определяне на участниците в разго- 
миер, югославският президент каза, че единстве- вора: дали някой наистина иска разговор или не. 
ният критерий за определяне на участниците в ”Ако някой иска да разговаря и ако действително 
разговора е било "авторството им в изработката се застъпва за демократичен диалог, тогава въл
на платформите”.

"Автор на черногорската платформа е прави- Важно е да бъде поведен диалог и важен е резул- 
телството на Черна гора, а зад белградската плат- татът от разговорите”, подчерта Воислав Кощу- 
форма са застанали правителството на Сърбия и ница. 
правителството на СРЮ”, обясни Кощуница и до
бави: "Пешич е поканен за разговора, защото сръбския премиер Зоран Джинджич, че първият 
правителството на СРЮ е признато от целия свят, разговор за бъдещето на СРЮ не е бил подготвен 
а Джуканович селективно признава съюзната дъ- добре, 
ржава. Забележките на представителите на 
Черна гора не могат да се обяснят, понеже те от ако разговорите не започнат и не завършат ус- 
една страна признават съюзната държава, а от пешно, ония, които не искат тези разговори ще

бъдат принудени да обяснят постъпката си пред

отговор.
Коментирайки забележките на Джуканович и

росът за участниците в разговора не е важен.

(На 3 стр.)Той оцени като неубедително изявлението на

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА СЪДОВЕТЕ В 
СЪРБИЯ ПРЕДИЗВИКА ОСТРИ РЕАКЦИИ В 

БОСИЛЕГРАД
Югославският президент накрая изтъкна, че

БОСИЛЕГР АДСКА 

ОБЩИНА ОСТАВА БЕЗ 

СЪД?

друга - не.
Кощуница попита: ”Как Демократичната пар- избирателите.

и Социалистическататия на социалистите

ОТ 17 ДО 19 СЕПТЕМВРИ В НИШКА БАНЯ СЕ ПРОВЕДЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕЗГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

ЗЕЛЕНИ ГРАНИЦИ МЕЖДУ 

СЪСЕДИТЕ
* Триъгълникът Ниш-София- 
Скопис е най-значимият бал
кански регион за 
презграничното 
сътрудничество, който ще уск
ори пътя на Югославия, 
България и Македония към 
Европа * Срещата беше ор- 
ганизирана от град Ниш * Общ 
интерес са изграждането 
фраструктурата и развитието 
на малките и средни пред
приятия

Доколкото общината остане без общински съд, а компетенциите 
му превземе Общинският съд във Враня, ще бъдат засегнати 
правата на гражданите в общината, преди всичко на онези, които 
търсят правда

Предложението Босилеград ска община да остане без общински 
съд, а компетенциите му да превземе Общинският съд във Враня, както 
това в проектозакона за съдилищата в Република Сърбия предвижда 
Министерството на правосъдието и местното самоуправление, сред 
босилеградската общественост предизвика остри, реакции и за
гриженост’.

на ин-

(На 3 стр.)

(На 3 стр.)
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ОТ 17 ДО 19 СЕПТЕМВРИ В НИШКА БАНЯ СЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕЗГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

ЗЕЛЕНИ ГРАНИЦИ МЕЖДУ СЪСЕДИТЕ
най-значимият балкански регион на презграничното сътрудничество; койго ще ускори пътя на Югославия, Ьългария и Македония

инфраструктурата и развитието на малките и средни предприятия* Триъгълникът Ниш-Софня-Скопне е
към Европа * Срещата беше организирана от град Ннш * Общ интерес са изграждането на

Кметът на град Ниш Горан Чирич устрои прием 
за участниците в конференцията за 
презгранично сътрудничество в бъдещия 
еврорегион Ниш-София Скопие, състояла се 
на 18 и 19 септември в Нишка Баня.
Процесът на нашето сътрудничество започна 
миналата година в Солун и сега продължава в 
Ниш. Времето ни кара да се осъзнаем и да 
разберем, че не можем едни без другите и че 
само чрез взаимното си сътрудничество ще 
можем да строим по-добро бъдеще, каза 
кметът на град Ниш.

пие, понеже май-голямн полза от това 
техните граждани, подчерта гой.

От име то на македонско то прави те 
конска прецени, че най-важното е да се запази и раз
ширява добросъседското сътрудничество, което по ду
мите на кмета на 
ледното десетилетие е толкова изостанало, че сега сто
кообменът между Сърбия и Македония дори петкратно 
е намален, а между Македония и България е препо
ловен”.

Плодотворна работа: Представители на 80 общини в 
централния балкански еврорегионКметът Горан Чирич открива срещата

град Скопие Ристо Панов ”през пое на Балканите и аз 
и капитали в

В сряда в Нишка баня приключи международната 
среща, посветена на презграпичиото сътрудничество 
на новия еврорегион в триъгълника Ниш-Софня- 
Скопие. Освен кметовете на тези три града, в срещата 
участваха и представители на 80 общини в тази част на 
Балканите, за да уточня т пътищата за осъществяване 
на трите основни цели, поставени от организаторите - 
град Ниш и Ист-вест института в сътрудничество със 
Съвета на Европа: политиката на регионалното разви
тие, съвместно подпомагане на развитието на малките 
н средни предприятия и видовете младежко, просветно 
и културно сътрудничество.

- С откриването на тази конференция ние желаем да 
открием процеси, които ще ни доведат до общата ни 
цел

широко регионално сътрудничество 
вярвам, че преминаването на хора, идеи 
нашия регион ще върви като чели изобщо не съществу
ват граници, посочи Радойкович и добави, че до края 
следващата година България и Югославия ще сключат 
спогодба за свободна търговия, така че ще бъдат пре
махнати всички митнически бариери, които досега

на

- Най-важното за Босилеград са големите 
инвестиции в областта на инфраструктурата, 
преди всичко пътната мрежа, защото тя е 
най-голямата бариера на по-бързото ни 
развитие, понеже поскъпва изделията ни. 
Освен това ние сме на сами границата между 
Югославия и България - имаме и граничен 
прелез, който за съжаление не се използва 
пълноценно. Ще настояваме значи, да се 
подобри режимът на работата на прелеза, той 
да бъде денонощен, което ще облекчи 
преминаването на стоки, хора и капитали 
през него. Но за да има полза от тази 
денонощна работа на граничния пункт и да 
могат хората спокойно да пътуват пак са 
необходими много по-качествени пътища, от 
тези каквито имаме сега. От инициативата за 
презгранично сътрудничество в триъгълника 
Ниш-София-Скопие се очаква именно това, 
съвместно или с помощта на спонсори и 
донори от Запада да подобрим пътната 
мрежа в Босилеградско, за да може 
близостта на границата да стане фактор, 
стимулиращ съвкупното икономическо 
развитие на нашия край, като единствения 
начин за повишаване на жизнения стандарт 
на хората, социалната и обща стабилност, 
каза за "Братство" председателят на 
Временния общински съвет в Босилеград 
Миле Миленов

МИР НА БАЛКАНИТЕ
каза кметът .на град Ниш Горан Чирич, откривайки 
деловата част на срещата в Нишка баня. За да можем да 
разкрием дверите на доброто съседство, необходимо е 
преди всичко да посочим бариерите, които пречат на 
едно такова сътрудничество, да намерим най-под
ходящите видове взаимно-полезно сътрудничество и да 

• установим презгранични мрежи от работни групи, кои
то да се грижат за реализацията на договореното, каза 
Чирич.

Министър Живкович и председателят на Карпатския 
еврорегион Шандор Колеш

- Щом като дългосрочната перспектива за всички 
балкански народи е интеграцията в Европа, регионал
ното презгранично сътрудничество трябва да е осно
вата й, прецени градоначалникът на българската сто
лица Стефан Софмянски. Затова е важно да работим 
върху конкретни неща - инфраструктура, енергетика и 
пр. - в които локалната управа не може да направи 
много, но където правителствата на нашите три страни 
могат да подкрепят съвместните проекти, които ще 
бъдат предложени след тази конференция, каза той.

БЕЗ МИТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И 
ЮГОСЛАВИЯ

- Много важно е това, че България, Македония и 
Югославия разбраха, че регионалното сътрудничество 
е своеобразна лична карта за влизането ни в Европей
ския съюз, каза югославският посланик в София Чедо- 
мир Радойкович. Тази среща означава началото на едно

Очаквам най-сетне да заживее 
транеграничното сътрудничество, да започне 
да се развива този наш регион, който е по 
много причини изостанал и да тръгнем 
напред. Да повторя думите, които казаха 
говорителите, на първо място министър 
Живкович, че се надяваме границата да се 
махне за доброжелателни хора, а да бъде 
трудна за преминаване на ония другите и по 
този начин да започне да живее региона. 
Триъгълникът е символ на нещо много 
стабилно - нека да си припомним 
традиционната троношка - така че и този 
триъгълник ще бъде също така стабилен и ще 
открие възможности за развитието на нашия 
еврорегион, заяви за нашия вестник 
председателя на Общинския съвет в 
Димитровград Симеон Басов.

' - Доколкото се разбирам от геометрия и от 
география, нашия Димитровград, както и 
Босилеград са в центъра на триъгълника, 
което ще рече най-сигурното място. Ние 
наистина най-много очакваме от 
премахването на границата и от 
съживяването на презграничния оборот, 
подчерта той.

спъваха взаимния ни стокообмен. Правителствата на 
нашите страни настояват за реализацията на проектите 
по изграждането на автомагистралата Ниш-София и 
електрификацията на жп линията Ниш-Димитровград, 
които са жизненоважни пътни атрерии между двете 
съседни държави. Известно ми е, също така, че 
съществува интерес и желание да се построи и жп линия 
между София и Скопие, каза посланикът Радойкович.

Българският поелник в Югославия г-н Яни 
Милчаков поздрави участниците в срещата и ги запозна 
с положителните опити на подобните еврорегионн в 
страните в прехода.

От името на сръбското правителство на срещата в 
Нишка баня говори и републиканският министър ‘на 
икономическите връзки с 'чужбина Горан Питич, Който 
каза, че главните инвестиции сега стават между разви
тите държави или са насочени към онези страни в пре
хода, които вече отчитат завидни резултати.

- Възловият въпрос на презграничното регионало сът
рудничество е политическата стабилност в региона, каза 
Питич и подчерта, че е необходимо да се преодолеят по
литическите разпри у нас и да се постигне консенсус от
носно икономическата програма.

Алфонсо Зарди от името на Съвета на Европа и Васил 
Худек от името на Ист-вест института подчертаха, че Со
фия, Ниш и Скопие трябва да бъдат основните крайъгълни 
камъни на регионалното презгранично сътрудничество в 
центъра на Балканите и че след тази среща трябва да се 
сформират местни агенции, които през следващите някол
ко месеца да започнат да реализират конкретни проекти.

Ванче Богоев

В градската скупщина в Ниш: кметовете Софиянски, 
Чирич и Панов

- Границите между нашите три, може би най-тъж- 
дествени региона в центъра на Балканския полуостров, 
досега служеха, за да разделят трите съседни държави, 
но по същото време бяха ирекалено прозрачни за ор
ганизираната престъпност, каза съюзният министър на 
вътрешните работи Зоран Живкович, приветствайки 
участниците в срещата. Време е това да се промени 
коренно и да се лрернасочи. към обратната посока - 
границите помежду ни да станат непреодолима бариера 
за престъпниците, а същевременно широко отворени 
за преминаването на хора, идеи и икономическо сът
рудничество. Югославското правителство вече е изго
твило сериозен проект за реализирането на тази идея, 
който нарекохме "Зелени граници”. Според 
зенето на границата от югославската войска трябва да 
поеме Съюзното министерство на вътрешните работи, 
каза министър Живкович.

- Проектът е готов и е предложен на всички евро
пейски институции, които с опита си и материално биха 
могли да помогнат неговата реализация, добавт той и 
подчерта, че преди всичко трябва да го подкрепят край
граничните общини в триъгълника Ниш-Софи я-Ско-

него па-
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОСТАВА

БЕЗ СЪД? РЕБАЛАНС НА 

БЮДЖЕТА И НОВА 

ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ

(От 1 стр.)
пролет пътят през Весна кобила е непроходим а 
през зимата не рядко спира движението и през 
Власина. Като се има предвид ниският стандарт 
на населението в общината и езиковите затрудне
ния, пред които някои ще бътат 
«ината ще е все по-далече, беше 
заседанието.

В Общинския

- Идеята

засегнати правата на гражданите
на онези, които търсят. 11равдина"РбяхаВСИЧК° 
горични членовете на Общинския съвет. П 
предложението бяха посочени 
Хора в планинските

кате-
изправени, прав- 
- подчертано на

роти в
повече аргументи, 

и отдалачени села н сега са (От 1 стр.)
Най-много забележки 

връзка с отчета за бюджета и 
ребаланса бяха отправени от 
представителите на ДСБЮ, 
които неосъществяването на 
средствата окачествиха като 
несъответно стопанисване. По
вод за остра забележка бе фак-

изправени пред обективни затруднения как «а 
дойдат в, Босилеград. Едни сола от центъра на 
общината са отдалечени и до 50 км. Повечето от 
тях са без пътища и рейсови линии, така 
до първата рейсова спирка бият 
часа. Как ли ще

съд са изненадани и съдиите, и 
останалите работници. Не вярват, че предложе
нието е приемливо и за Общинския съд във Вра
ня. Поради растоянието вранският Окръже 
и досега даваше пълномощия на босилеградските 
съдии да решават въпроси от негова Компетен
ция. За да заминат

За пръв път дневният 
ред за заседанието на 
Общинския съвет бе 
написан и на сръбски, и 
на български език. Също 
за пръв път, и извадките 
от протокола бяха 
доставени на двата 
езика. Това е прилагане 
на практика решението 
на съвета, предложено 
от ДСБЮ, за равноправна 
употреба на двата езика, 
което е регламентирано 
и със Статута на 
общината.

във

н съдче хората
пеша но два-три

мм е на тях ако общинският съд 
се премести във Враня, като се има предвид, че 
дотам и назад има 300 км! На едни граждани ще 
трябват цели три дни, без оглед 
се съдят, ил п пък им е необходимо да си заверят 
уговорка, пълномощие, или 
обикновено удостоверение.

Авторите а на

до отдалечените и безпътни 
села, да решават спорни въпроси и да се върнат, 

босилеградските Съдии трявба цял ден. Ако 
това предложение бъде прието,-как ли ще е на 
съдиите ог Враня, когато трябва да идват 
решават спорове по тези села?!

Общинският съвет, както беше посочено на 
заседанието, официално ще поиска от Министер
ството

на
на това дали ще тът, че допълнителните сред

ства от републиката не присти
гат. Според ДСБЮ, това е неиз- 
пълняване на поетите задълже
ния

и дапък да си вземат

предложението вероятно са 
намерение да намалят разходите 

държавата. Но, доколкото идеята 
хората ще бъдат изложени и

от страна на републиката 
към общината въз основа на чл. 
7. Що се отнася до тези средства, 
републиката вече е наваксала 
определена част, а до края на 
годината се очаква цялостно да 
изпълни задълженията си.

имали на на правосъдието и местното самоу
правление да оттегли предложението си.не се премахне, 

на допълнителни 
разходи. Не са имали предвид, че от есен до късна В.Б.

председател; Иван Иванов, 
Славча Димитров, Любомир 
Величков и Любиша Басов за 
членове. Съгласно закона за 
изборите, за заместник предсе
дател на комисията е избрана 
Биляна Любенова, а заместник 
членове са Славиша Тодоров. 
Ивица Марков, Милена Депк- 
ова и Методи Илиев. За секре
тар на комисията с избрана 
Светла нче Станкова, а за 
заместник Венко Владимиров.

Обсъждайки исковете на от
делни институции, ведомства и 
отделни лица. Общинския съвет 
прие решение

В ПИРОТ БЕ ОБСЪДЕН НОВИЯТ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА СЪДОВЕТЕ

ДЕГРАДАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ 

СЪДОВЕ

МИРОЛЮБ 
ГЕОРГИЕВ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОИК

Когато става дума за пред- 
- стоящите извънредни избори, 
които на 4 ноември ще се про
ведат в 18 общини, включител
но и в Димитровград, съвсем 
естествено е новата власт да 
предложи и избере нова изби
рателна комисия.

През миналата седмица при началника на Пи- да остане на същото ниво. Още повече, че тук 
ротски окръг бе проведена среща-разговор, в живее предимно българско малцинство, което 
която участваха председателите на общините и според Закона за служебна употреба 
председатели на общинските съдове, както и де- има право на съдебен процес на майчин език. 
путати в републиканския парламент. Димитров- Това, разбира се, ще остане и занапред, но при 
град представляваха председателят на Общнн- много по-трудни условия, 
ския съвет д-р Симеон Васов и председателят на 
Общинския съд Новко Йотов.

на езика

-Дали трансформирането на Общинския съд в
отдел представлява стъпало надоле, просто де-

С работната версия на проектозакона за реор- градация на съда? 
ганизация на съдебната система в Сърбия е пред- "Не бих казал деградация, стъпало надоле - да. 
видено да се премахнат общинските съдове в Ди- Или най-добре казано, съдът във всеки случай 
ми гровград и Бабушннца. Общинският съд в губи своята самостоятелност. За много неща ще 
Димитровград става отдел. Коментирайки това, се чакат решения на така наречения матичен съд, 
председателят на Общинския съд Новко Йотов в този случай на пиротския и ще минава доста

време. Съдът остава като съдебна институция, но 
"Основно е, че с трансформирането на Общ- с намалени компетенции, без самостоятелност в 

инския съд в отдел той губи своята самостоятел- работата. Съдиите остават да работят, въпрос е

ОБЩИНСКИТЕ 
КВАРТИРИ САМО 

ПОД НАЕМ

Общинският съвет реши 
да се върне традицията 
на панаирите в 
Димитровград. Това ще 
става всяка година на 21 
септември, на Малка 
Богородица. Първият 
панаир след толкова 
време ще се проведе на 
21, 22 и 23 този месец в 
организация на 
Дружеството на ромите и 
Центъра за култура.

могат да се дават и това да 
бъде правило за всички. Това 
предложиха представителите па 
ДСБЮ, имайки предвид преди 
всичко досегашната практика 
квартирите да се дават на опре
делени лица като собственост, а 
те след това ги продават и 
общината остава без квартири. 
Такива случаи има няколко и не 
смее да се допусне повторение 
на такива грешки.

Що се отнася до останалите 
искове, да споменем, че чле
новете на Съвета се съгласиха 
на Местната общност на Бребе- 
вница да се помогне с 40 000 ди
нара за поправка на манастира 
"Св. Димитър Солунски", тъй

казва:

ност, а отделни служби на съда минават в съда в дали всичките.
Пирот, който за
"матичен". Тук остават само съдии, протоколист сия на закона за съдебното дело ще бъде проме- 
и шеф на кантората. От друга страна с такава нена и приспособена към реалността и елеци- 
организация правдата ще стане недостъпна за фиките на общините, особено на тези като 

брой хора. Защого и Окръжният съд в Пи- Димитровград. Да напомним, че освен Окръжния 
компетенции съд в Пирот , работната версия премахва още

Йотов се надява, че тази и такава работна вер-димитровградскня става

голям
рот става общински, а
преминават при Окръжния съд в Ниш. Сега един четири окръжни съда в Косово. С предвидената в 
наш човек от околните села, който има съдебен работната версия реорганизация на съдебната 
проблем от компетенцията на окръжен съд, система ме се е съгласил и председателят на 
трябва «а отива чак в Ниш, а всичко това е Общинския съвет д-р Симеон Васов. Всички зо- 
свързано с допълнителни разходи. , бележки са отправени до творците на работната,

Изхождайки от всичко това, ние на срещата с версия, сега остава да се изчака какво ще се 
окръга предложихме нашият съд случи.

Защото няма власт, която ще 
се съгласи да проведе избори, 
при това извънредни, а да задъ
ржи общинската избирателна 
комисия на предишния режим. 
Членовете на съвета се съгла
сиха новата общинска избира
телна комисия да бъде в съсТав: 
Миролюб Георгиев, юрист, за

неговите

А.Т.
Iначалника на

______ като хората от селото не само
; че са започнали работите, но и 
; сами са обезпечили значителни
• средства. Средства са одобрени
: и за работа на музикалната 
: школа "Владимир Джордже-
• вич" от Алексинац, която вече
• няколко години има паралелка в

Списъците на гласоподавателите в Босилеградска община ; Димитровград.
- за предстоящите местни избори са готови, но са възможни ■ От помещенията, с които 
: евентуални грешки. Захода Общинският съвет излезе с пуб- | общината разполага, на димиг- 
; лично съобщение, с което призова гражданите да направят | ровградския ОТПОР са дадени 
« проверка в списъците и доколкото ги няма, да поискат да : за канцелария помещенията, в 
; бъдат записани или пък да бъдат изписани, доколкото според ■ които се намираше шивашката 
; свиденцията на органите по вътрешните, работи живеят в ■ работилница на Любиша Шнай- 
: друго място. : дера. На Центъра за култура е
* Проверките могат да се нравят в ОС или в местните кан- : дадена разходованата от общи-
• целарии в зависимост от местожителството. Искове за нзме- ; ната "Лада нива за ползваме в
| пения и допълнения-в списъците се подават до общинското • работата на техническия екип 
: управление най-кЪсно до 24 часа на 19 октомври. След тоя срок ! за поправки на КДС система га.
! такива могат да се подават до Общинския съд - най-късно до :
: 31 октомври.

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ФОРМИРАНА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

:
:

В ИЗЧАКВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

ПРОВЕРЕТЕ
СПИСЪЦИТЕ:

:
Босилеград формираха 

се очаква по линия
: ■Членовете йа Общинския съве! в 

Общинска избирателна к“;™снт, за 4 ноември
на властта да организира
избори за о-гборници на Общинската скупщина.

В състава на комисията има шест члена, колко,о и замест 
е избрана Мира Йорданова, съдия в 

Велин Стоичков, 
Райчо Йорданов,

ници. За председател 
Общинския съд, за 
секретар на Общинския съвет, а 
докато за негов заместник Славица 
комисията са Петър Рангслов, Борис Владимиров 
-гинов и Иван Григоров, а техни заместници Радмила 1 адсик 

Богослав Стойов, Стефан Стойков и Ванче Стаменов.
опозиционните партии в 

комисия трябва да има

заместник-председател
за секретар

Стоянова: Членове на 
, Боян Ми-

ова.
някои от 

в състава на тази 
а не само и така наречения й разширен

наПредставители
общината смятат, че 
и техни представители 
езхггав.

А.Т.:
В.Б. :::

В.Б.
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СИМОН СТОЯНОВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА

00 НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД
СТРЕМИМ СЕ ДА СПЕЧЕЛИМ 

ИЗБОРИТЕ

ДСБЮ РЕАГИРА НА СЪБИТИЯТА НА ГРАНИЦАТА

БОРБА С КОНТРАБАНДАТА 

НА ЦИГАРИ ИЛИ... ”00 на ДСС самостоятелно ще излезе на предстоящите местни 
спечели властта. Ще предложим кянди- 
местния парламент. Става дума за се- 

, половината от които

избори и ще се стреми даНа 14 септември г.г. на КПП "Градина” безработицата (официална и скрита) надми- 
краи Димитровград се случи нещо, което тук се нава 70 процента, са принудени по този начин 
случва наистина за пръв път - спонтанен про- да осигурят минимални средства за голата си 
тест на минаващите границата хора, предимно скзистеиция, т.е. прехрана ма семействата си. 
граждани на Димитровград и околията, които Общинската организация на ДСБЮ в

дати за всичките места в 
риозни, почтени и нскомпрометирани хора 
са висшисти”, изтъкна пред нашия вестник подпредседателят на 
димитровградската ДСС Симон Стоянов.

ОО на ДСС, според на Стоянов, може да влезе в коалиции с 
други партии само след изборите.

Според сведенията, които ни бяха предоставени от лодпредсе- 
димитровградския отбор на ДСС, този отбор в момента

селски

предлагакупуват стекове цигари на българските фри- съобщението 
шопове и носле ги препродават.

По този повод Общинската организация на 
ДСБЮ се огласи със съобщение, в което между приетите мерки отстрана на

като "акт на насилие към българите, живущи в

но този въпрос
провеждане на разговор е компетентните ор
гани, квалифицирайки същевр<емено пред- 

’специалците” дателя на
наброява над 100 членове. Партията понастоящем има три 
местни отбори и то в Трънски Одоровци, Желюша и Гоии дол.

Б. д.
ото се казва: 
По повод

ДРУГ
невижданата през последно Цариброд”. Премахването на тези мерки и 

време административна и репресивна блокада възстановяване на свободното движение на
на КПП "Градина”, 

визитна
югославско-българската граница на КПП хората през границата 

"Градина”, противно на законите на. СР според ДСБЮ, ще представлява 
Югославия н международните норми, Общин- картичка на СРЮ пред международната 
ската организация на ДСБЮ най-остро протес- общност като свободна и демократична

държава”. В противен случай "може да

на
КИРИЛ МЛАДЕНОВ, ЛИДЕР НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА СРС:

ДА СТАНЕМ ВЛИЯТЕЛЕН 
ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР В 

ОБЩИНАТА

се пов-тнра срещу предприети те мерки от страна на 
"специалните отряди” на Съюзната митница. ториспонтаиниятпротестот14септември,кой- 

репресия и административна то може да прерастне в още но-голям с неже
лани и непредвидими последици”, се

които са акт на
казва взабрана на свободно движение на хора през 

КПП. Тези мерки са предприети под формата края на съобщението на Общинската органи- 
борба с контрабандата на цигари. В този зация на ДСБЮ, подписано от заместник нред- 

контекст българите от Цариброд се подлагат / ссдателя на Главния съвет на ДСБЮ Небойша 
па невероятен тормоз и натиск, който в ус- Иванов.

на
"Общинският отбор на СРС в Димитровград ще

предстоящите местни избори с амбицията след
излезе

самостоятелно на 
изборната надпревара да стане влиятелен политически фактор в 
общината. Коалиране с други партии е възможно само след 
изборите, когато се види коя партия какво влияние има в нашата 
среда”, заяви лидерът на димитровградските радикали Кирил 
Младенов.

Той каза, че ОО на СРС ще предложи свои кандидати за

А.Т.ловията на катастрофалното икономическо и 
социално положение в Цариброд,, къдего

ГОДИШНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВРАДСКАТА ДС

ЗОРАН ПЕТРОВ ПРЕИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
всичките 33 места в местния парламент и че пред гражданите ще 
излезе с програма, с която излезна и преди миналогодишните 
местни избори, като при това програмата евентуално би могла да 
претърпи минимални изменения.

ОО на СРС, по думите на Младенов, в момента има около 650 
членове. От пети октомври миналата година до днес нито един 
член на партията не е върнал членската си книжка, докато само 4 
димитровградски радикали са изключени заради неспазването на 
партийните правила.

членове на ДС.
Обръщайки се към димитровградските демок

рати, Александър Кръстич им поръча да продължат 
борбата си за демократическа и развита Сърбия. Ре
формите, които в момента се провеждат от републи
канското правителство, начело със Зоран 
Джинджич, трябва смело м усилено да се провеждат, 
за да бихме се час по-скоро интеграирали в Европа.

Към края на миналата седмица изборно годишно 
събрание проведе ОО на Демократическата партия 
(ДС) в Димитровград.

На събранието присъстваха гости от Пирот, Бела 
паланка и Ниш, сред конто бяха п народните предста
вители в републиканския парламент Александър 
Кръстич п Томислав Панайотович.

Отчет за дейността на димитровградската ДС 
през изминалия едногодишен период даде м-р Ми
хаил Иванов, който преди няколко месеца отстъпи 
челния пост в ОО на Зоран Петров поради факта, че 
беше избран за председател на ИО на ОС в 
Димитровград.

Иванов напомни за резултатите, които ДС и 
общинското ръководство е постигнало през изми
налия период от една година. Иванов говори и за 
работите, които партията очакват в предстоящия пе
риод и изрази увереност, че местният ДОС ще излезе 
като победител на предстоящите местни избори. 
Отчетът бе позитивно оценен от присъстващите

Б. Д.

ДИМИТРОВГРАД

ще ВАСОВ ПАК НАЧЕЛО НА ГСС
Зоран Петров единодушно бе преизбран за пред

седател на димитровградската ДС. За членове на 
Общинския отбор бяха избрани д-р Алекса Радев, 
м-р Михаил Иванов. Тошко Алексов, Славча 
Димитров, Симеон Иванов, Слободан Тодоров и 
Лилия Иванова.

Членовете на ОО прнвества и Томислав 
Панайотович. Той между другото изтъкна, че не се

Когато бе избран на поста председател на Общинската 
скупщина, д—р Симеон Васов предаде на друг поста председател на 
Общинския отбор на Гражданския съюз на Сърбия в 
Димитровград. Дали “това бе най-сполучливо решение или не, 
обсъждали ли са го или тепърва ще то обсъжда т членовете на тази 
партия в Димитровград? Факт е, че след това в партията, една от 
първите на територията на общината, настанаха определени 
проблеми.

На проведената на 13 т.м. извънредна скупщина, нещата май се 
върнаха и ще тръгнат по канален ред. Досегашният председател 
Предраг Димитров е подал оставка, а подпредседателят Зоран 
Николов се отказа от всички функции в партията. Затова 
скупщината реши да се избере ново ръководство на партията. За 
председател на Общинския отбор на Гражданския съюз на 
Сърбия почти единогласно бе избран първият му председател д-р 
Симеон Васов. Единогласно бе избран и нов Общински отбор, в 
който, освен председателя Васов, са и: Виктор Йосифов, Слободан 
Манов, Анкица Васова, Васил Тодоров, Ацко Стоилков и Вера 
Герова. За секретар на отбора е преизбрана Ирена Дончева.

Б. Д.

ИЗ СЪОБЩЕНИЯТА НА КЛОНА НА КИЦ И 
НА ОС НА ДСБЮ В БОСИЛЕГРАД

организация-на Нова Сърбия” и подчертава, че 
анкетата е опит за грубо нарушаване на правата на 
българите в Югославия.

- Анкетирането на българите на кой език да се 
обучават, се казва по-нататък, е равностойно на 
въпроса дали трябва да излиза слънцето, от коя 
страна да излиза, дали трябва да се пие вода, необ
ходимо ли е да се диша въздух...Няма ли утре някоя 
друга "неправителствена” организация да попита 
децата искат ли да учат математика, да попита 
родителите необходимо ли е да се изучават гео
графия, история, музикално възпитание или някоя 
друга област, която на същите им създава труд
ности или не им е необходима.

ОС на ДСБЮ се застъпва за спазването на 
правата на българското малцинство така, както се 
спазват правата на останалите малцинства в 
Югославия, които се учат на майчин език.

- Необходимостта от възстановяване на 
обучението на български език на българите в Юго
славия е от интерес за добросъседските отно
шения между двете страни. Ако българското мал
цинство представлява мост на сътрудничество 
между България и Югославия, тогава обучението 
на български език е основният стълб на тоя мост и 
е глвавен фактор за добросъседските отношения и 
за повторното включване на СРЮ в международ
ните политически, търговски и икономически ор
ганизации, се казва в съобщението.

По случай анкетата на Центъра за мир, сигур
ност п толеранция, босилеградският клон на КИЦ 
"Цариброд”- и Общинският съвет на ДСБЮ в 
Босилеград издадоха съобщения.

- Категорично осъждаме опитите, зад които 
очевидно стоят носителите на старата велик- 
осръбска политика за национална асимилация на 
българското малцинство, се казва между другото 
в съобщението на КИЦ и подчертава, че "това е 
пореден опит отново да се изманипулира 
общественото мнение и да се окаже натиск върху 
родители и деца и то точно по времето, когато 
Правителството на Сърбия предприе някои конк
ретни действия с цел възстановяване на българ
ския език като преподавателен в нашите учи
лища”.

А.Т.

НОВА ПОЛИТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

В съобщението се казва, че "отговор на въп
роса на кой език да се провежда обучението в 
училищата е даден от факта, че 98 на сто от насе
лението в Босилеградска община са българи”.

- КИЦ в Босилеград предупреждава, 
добни анкети, конто под маската на неправител
ствени организации провеждат някои сръбски пар
тии, могат да предизвикат изкуствено етническо 
напрежение в общината и призовава гражданите 
категорично да се дистанцират от тях - се подчер
тава в съобщението.

В съобщението на ОС на ДСБЮ покрай 
останалото се казва, че "така наречената неправ
ителствена организация Център за мир, сигурност 
и толеранция е изготвена в кухнята на общинската

С решение на Министерството на правосъдието и локалната 
самоуправа от 5 септември 2001 г. в регистъра на политическите 
партии е вписана политическата партия под название Съюз на 
гражданите — Цариброд със седалище в Димитровград, който е 
сформирана на учредителната скупщина, проведена на 30 август 
Т-Г. в Димитровград. Основатели на партията, както се казва в 
съобщението, разпространено до медиите, са "граждани на 
Димитровград, които считат, че е крайно време и Димитровград да 
тръгне по пътя на демократични пормени при последователно 
зачитане на основните демократични принципи, права и свободи 
на всички граждани”.

Председател, на новосформираната партия е 
Голубович, професор в пенсия.

че по-

ЛюбомирВ.Б.

А.Т.
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ОТПУСНА 44 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

КРЕДИТИ
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сума - 136,9 милиона динара са предприятия в Сърбия, 
предназначени за стимулиране
на развитието на първичното публиканският развоен форд 
селскостопанско производство ще посвети особено внимание 
и ще се изразходват за увели- на финансирането на големите 

Фондът за развитие на Ре- мение на животновъдния фонд системи и за развитието на ик- 
публика Сърбия отпусна 44 ин- (угояване - 
вестицнонни кредита с обща ици, овци и кози), 
стойносп' от 396.8 милиона

Обстановката в цеха ”3а- 
става П ЕС”,

В предстоящия период Ре-кович от поста, а за изпълня- Зоран Джин джиннякогашен 
"Пети септември”, в Сурду- 
лнца, която през изтеклия Главна 
№есец беше сериозно наже-

ващ длъжността директор на 
цеха назначил Маркович.

причина за смяната, 
както било посочено, са ”на- 

жена поради защита, т.е. пре- рушените 
взимане на директорското ния”. 
кресло, започна да се стаби-

на юнци, свине, пт- ономически недостатъчно раз
витите и крайгранични реги- 

На заседанието на Фонда, они в Сърбия, 
нара. Кредитът ще трабва да което се председателстваше от В съобщението се посочва, 
се издължи в срок от пет премиера на Република Сър-
години при едногодишен грейс бия Зоран Джинджич ' беше тата на тази институция, в 
период, съобщи Бюрото за ко- взето, и решение 11 милиона и който е посочено, че това е ед- 
муникации към Правителсп'- 265 000 ДМ да се насочат за 
вото на Сърбия.

Най-голямата

взаимни отноше-
Ди-

- Особено важна роля 
лизира. Поради стачки, в билизирането на обстановката

за ста-
приет и отчетът за рабо-че е

които сс защитавали интср- изиграха синдикалните органн- 
есите час на едни, час на дру- зации в Чеха ' Съюзът на синди- 
ги работници и групи, произ- катитс 11 Асоцацията на свобод- 
вбдетвото повече пъти прек- ните и независимй синдикати, 
ратявано. но сега се полагат казва Бошко Петкович. предсе- 
уенлия да се компенсира про- с™“" «Р^ставителството на 
пуснатото.

инствената институция у нас, 
която отпуска дългосрочнифинансиране на развитието и

част от тази насърчаване на износа на 19 кредити.

на синдикатите в Сур- 
дулица. Те. подчертава той, ор- рш]
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НА ФЕСТИВАЛА НА ПОЕТИТЕ ЗА ДЕЦА 
"БУЛКА” В ЦЪРВЕНКАГлавните актьори 

бнтията не
на съ- ганизираха стачка,

успяхме да на- обявиха срещу решението на 
мерим. Старият- нов дирек- Управителния съвет, 
тор Янкович в момента не

като се

I ВТОРА НАГРАДА 

ЗА МИЛОРАД 

ГЕРОВ

VЗапочнали обвинения и от
■Кбеше в цеха, Маркович, кой- едната, н от другата страна. По 

то само няколко дни бил из- въпроса кой е директор раз
исквал п сурдулишкият Общмн- й' тпълняващ длъжността ди

ректор, също така.
Узнахме, че повече значи-

ски съд, който наложил на 
Янкович да предаде печата. В 
Стопанския съд в Лесковац Ма- 2 

,; V |тел ни моменти тук се слу- рковпч се региеггрнрал като из- 
чили през последния месец, пълняващ длъжността дпрек- 
Към края на август Изиъл- тор. Размириците обаче про- 
нителният съвет на Групата дължили: Работниците избрали 
директори "Застава” в Кра- нова Скупщина, тя нов Управи

телен съвет, който освободил

V)

На 6 и 7 септември в Цървенка се състоя 
Осмият пореден югославски фестивал на по
етите за деца, на който успешно се представи и 
известният' пост от българското малцинство 
Милорад Геров.

На конкурса, за участие на фестивала бяха 
изпратени над 700 творби от над 250 поети от 
цялата страна, както пот Македония, Хърват
ско, Република Сръбска и диаспората.

В последния ден иа фестивала, по
тържествен начин и в присъствие на много- Навярно беше приказно дървото:
бройни посетители, любители на детското и клонесто, и сенчесто, и плодно...
творчество, представители иа обществено- С короната разхубавяваше селото 
политическия живот, видни наши културни и бе добро за здравето народно. 
дейци и писатели и масмедиите, журито, предсе
дателствано от професор д-р Воя Марянович, 
провъзгласи тазгодишните най-успешни 
творци и присъди първа награда на Слободан 
Чучилович , от Белград за стихотворението 
"Даница”, докато иа второ място се класира и 
спечели парична награда Милорад Геров за 
своето стихотворение "Щастието къде е?”

- Това е второто ми успешно представяне на 
тоя фестивал. Преди две години също участвах 
на конкурса и се намерих между десетте най- 
успешни творци за деца в страната ми.

Присъдената ми втора награда ми имнонпра.
По-миналата година стихотворението "Рандсву 
със Соня” ми донесе само удоволствието да се 
намеря между десетте най-успешни детски 
творци, участници в конкурса. Сегашното сти- 

.хотвррение ми донесе щастието да получа 
втора награда. На идващия фестил сигурно
побеждавам и печеля първата награда. Сти- Неканени ли дойдат у нас гости 
хртврреиисто съм вече написал, а съдржаииете почерпвеше ги със плода ушил... 
му остава тайна - сподели пред "Братство” 
поетът Милорад Геров.

Геров неотдавна бе лауреат и на наградата 
на конкурса, който бе обявен от Църковния Петимата, у майка и у татко, 
съвет иа Бистър, за най-хубави поетични и отраснахме на тия круши диви. 
художествени творби от областта на селския и Как в дни оскг>дни ядехме щ сладко, 
духовен живот. Тогава той получи първа на- как вкъщи бяхме ний деца щастливи! 
града за стихотворението "Голямата ни дива крушата оШана само спомен.
круша и втора награда за , наи-дубави 0тд([^а бу на мяст0 я срина! 
художествен" 1 ворба. и аз със трепет стих изписвам скромен

за да ухае и в идните години.

• .. ‘ ’.ч !. • • и л А <=«»•-» ::

ГОЛЯМАТА НИ 
АИВА КРУШАгуевац застанал иа станови

ще, че трябва да се направят 
кадрови промени и в това 
отношение издигнал предло
жението в сурдулишкия цех 
от директорския пост да бъде 
освободен Стаменко Янко
вич, който е дипломиран ик- Янкович. Работниците в тоя цех 
ОНОМИСТ И дългогодишен ДИ- на дело показаха как трябва да 
ректор, а вместо него да бъде се действа, когато някой отст- 
избран дипломираният ма- рами иска да натрапи решения,

които нямат никакво основание, 
а са насочени да'защитават ин
тереси на отделни групи, под
черта накрая Петкович.

Маркович от длъжността и из
брал Стаменкович за временен 
директор. На 14 септември 
Стопанският съд извършил пре- Във гумното - голяма круша, 

растеше сред едни цветя. 
Аьждовно време и по лятна суша 
все раждаше и плод въртеше тя.

регистриране на директорския 
ПОСТ'.

: Начело на цеха пак е

в цехашинен инжинер 
Владан Маркович. Управи- 

• телният съвет в "ПЕС” при
ел предложението на кра- 
гуевчаните,' освободил Ян-

Напролеш рой събудени пчелици 
работеха 6 разкошния му цвят. 
А ние, любознателни дечица 
отнесени къле веселия святв.Б.
оставахме под сянката на крушата 
да вслушаме се в акорда прекрасен 
и медоносен звук се лееше в душата!
С дървото пий бяхме съпричастни...

През,лятото, под крушата след дъжд 
берехме гъбички нарастнали отенощи; 
със Ежко срещахме се неведнъж, 
с какви ли не животни дребни още...

Наесен идвахме със дядо Мико 
за да. събираме крушовия плод 
и слагахме го в кацата в зимника 
да вариме през зимата компот.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

ГОТВЯТ СЕ ЗА ЗИМАТА
В Здравния дом в Босилеград със собствени 
средства и с помощ на донори полагат усилия да се 
подобри работата на всички служби. Очаква се 
помощ да му окажат "Лекари на света" от Гърция, 
за да се извърши планираното ремонтиране на 
водопроводната и канализационна мрежа в обекта, 
да се боядише дограмата и белосат помещенията. 
Търсят донори, за да подменят и фаянсовия под, да 

а очакват "Човеколюбив" напостроят гаражи,
Епархията от Враня да им подсигури бельо за 
стацоинара и родилния дом, както и манта за 
работниците.
Директорът на Здравния дом д-р Миряна Цветанова 
казва, че вече се готвят и за зимата. Подчертава, че 
миналата година донори подсигурили мазут за 
отопление и не крие надеждата това да направят и

Родило се дете, за. Бог да прости - 
на селската трапеза все е бил.

сега.
- Нямаме достатъчно возила за планинските терени, 
а без тях не сме в състояние спешно да заминем при 
болни в селата или да ги закараме в Босилеград. 
Особено е трудно през зимата^ Затова търсим донор 
да ни набави поне една такава кола, изтъква тя.

в.Б. 10.01.2001Г.

1
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УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ В БОСИЛЕ

ГРАД ОТДАВНА Е ГОТОВО, НО...

ПОМЕЩЕНИЯТА СА ВСЕ 
ОЩЕ ПРАЗНИ

БОЛЕСТТА ” МОДЪР ЕЗИК” 

РЕГИСТРИРАНА И В 

БОСИЛЕГР АДСКО
Учебната година започна преди почти един месец, но ученическото 

общежитие за средношколци в Босилеград все още е без квартиранти. 
В изчакването кога ще отвори вратите си. се стига до едно 
нелогичност - защо просветното министерство отдели средства за рек
онструкция и обзавеждане на част от обекта на основното училище, 
когато гимназистите от селата 
които често нямат условия за работа!

Предприети първоначални мерки: не се издават удостоверения за здравословното състояние и за 
транспортиране на добитъка, а това означава, че са забранени купопродажоата и клането

Министерството за селско стопанство, с която се 
забранява издаването на удостоверения за здра
вословното състояние и транспортирането на до
битъка. Това означава, че не са позволени куио- 
продажбата и клането. Всъщност това са пър
вите защитни мерки, които се предприемат в та
кава обстановка.

Тази заразителна болест е регистрирана 
колко общини в републиката, които граничат или 
са в непосредствена близост до границата 
гария и с административната граница 
Мстохия. Специалисти казват, че болестта се пре
нася от комари, като подчертават, че нейни симп
томи са подута глава, посинел език, повишена те
мпература. Щетите в селското стопанство могат 
да'бъдат огромни. Успокояват обаче с факта, че 
болестта не се пренася на хора.

Хора от селата казват, че имало и умрели овце, 
при които и периодът на инкубацията е най-кра
тък. Търсят помощ и основателно страхуват за 
добитъка си. Дали и какви мерки ще се предприе
мат по-нататък до момента не е известно. Най- 
вероятно ще са в зависимост от обстановката и 
здравословното състояние на животните.

За първи път на територията на Босилеград- 
ска община е регистрирана заразителната болест 
"син език”, от която заболяват овцете, козите и 
говедата. Болестта е диагностицирана в наши ла
боратории, а се очакват резултати от Англия.

До момента официалните служби в общината 
и в окръга нито потвърждават, пито опровер
гават тази вест. Без оглед на това, на територията 
на общината започна да се прилага наредбата на

все още живеят в частни квартири, в

в ня-

с Бъл-
с Косово и

В съвременно обзаведените помещения могат да живеят и работят 
към 70 ученика. Помещенията са без квартиранти, понеже Домът за 
ученици от Сурдулица. в чийто състав трябваше да работи и общежити
ето в Босилеград, досега не предприе мерки да приеме персонал и да 
отвори обекта.

В Общинския съвет в Босилеград узнаваме, че са поискали от 
просветното министерство да даде разрешение общежитието да се 
отдели от сурдулишкия дом и да стане самостоятелна институция.

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

СЪМНЕНИЕ ЗА СИНЯ ПЪПКА
В.Б.

"НАТУРА БАЛКАНИКА”

КАК ДА РЕШИМ СЕЛСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

На територията на Димитровградска община може да се говори само за съмнение, че може би се е 
появила болеста синя пъпка (модър език) при преживните животни, гласи официалното съобщение 
на Ветеринарната амбулатория в Димитровград.

Медиите в Сърбия преди известно време обя- рия.
Иначе, става дума за болест, която пренасятвиха, че сред преживните животни за пръв път се 

е появила болеста синя пъпка и че е пренесена от комарите чрез ухапване. Както изтъкват специа- 
България. Естествено е най-напред да се помисли листите, болестта има висок степен на заболя- 
на границата край Димитровград.Официалното ване, а смъртността е 10 на сто. Важно е, че бо- 
съобщенне на димитровградските ветеринари лестта не се пренася на хората, но месото от за- 
обаче само предупреждава собствениците на ов- разените животни не е за употреба, 
цете преди всичко за симптомите на болеста, ко-

С цел да се намери колкото е възможно по-правилен подход към 
разрешаването на проблемите на селските местни общности, природо
научното дружество "Натура балканика” от 17 до 27 септември т.г. 
организира обучение на лица, които да помогнат в тази насока. 
Семинарът се провежда заедно с германската хуманитарна органи
зация "Диакони”, която има кантора в Крагуевац.

Инструкторите ще имат за задача заедно с местните жители да 
идентифицират проблемите и също така заедно с тях да търсят най- 
подходящи решения. Освен членовете на "Натура балканика”, в 
обучението участват и специалисти от Факултета по селско стопан
ство от Земун и представители на съюзното министерство 
стопанство.

А дали има синя пъпка на територията на об- 
ито са: отичане на главата на животното, пови- щината, ще се знае след като пристигнат офи- 
шена температура, отичане на езика и течение от циалните резултати от изследванията, които се 
носа. Доколкото забележат нещо подобно, вед- провеждат в Англия, 
нага да се обърнат към Ветеринарната амбулато- по селско

А.Т.
А.Т.

СНАШИ СЕЛА:' ПРАЧГ^
: ОСНОВАТЕЛИТЕ НА МАХАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА:
| Каладжппска махала основали Маринко и Петър: 
: Маринко бил по потекло от Косово, доселия се първо 
; в Пирот, а от там в Прача. Петър се доселия тук от
■ село Борово, махала Верзар, от рода Гулярци. Ма-
■ ринко имал 5 сина: Живко, Веселин, Петър, Кирил и 
: Андрея. Живко имал два сина - Дойчин и Георги. 
: Дойчин имал 3 сина - Симеон, имал син Илия, отселия 
; се в Цариброд, Еленко, имал два сина - Борис и 
> Георги, отселия се в Гиген. Синът му Георги се
• завърнал в Прача и имал 4 сина: Павел (обесил се като 
I войник), Влайко, Стефан и Любомир, които живели в 
: Прача. Третият син на Дойчин, Сава, имал 5 сина, от
■ конто само Румен живял в селото, а останалите се 

- Зарко, Боян и Живко в София, а Стоян в
: Цариброд. Братът на Дойчин, Георги, живял в Прача, 
: но нямал синове. Призетил от с. Скървеница Мила, 
: който имал два сина - Горча, а гой - син Гроздан и 
| Камен, който имал син Лазар. Веселин имал два сина - 
| Мпялко и Станко. Мимлко също имал доа сина - Илия, 
: които имал две дъщери и Брайко, който се обесил 
; като ерген. Станко имал син Веселин, а той син Зла-
• тай. Златан имал 4 сина: Спасен, който имал два 
| - Георги и Петър, Димитър, който се отселия в Цари- 
| брод и имал 2 сина - Златко и Мика, Гьера, който се 
: отселия в Перник, четвъртият син се казвал Славко и
■ се отселия в Борово, махала Верзар.
■ Петър бил търговец, нямал деца. За него хората 
| говорели, че 4 пъти намирал пари (сребро) в Боровско 
: поле и Конярник, а злато в местността Над село и в 
; един стар дъб в един дол. Бил най-богатият човек в

целия край и веднъж го хванали разбойници-черкези. Будимир. 
Взели му част от парите и започнали да го мъчат с В Личанска махала имало две къщи. В едната 
нажежени вериги, за да им каже другите пари, но го живял Стоян, който в Прача се заселил от някое 
спасила турска стража. На врата му остнали белези от софийско село и имал два сина - Стамен и Тодор, 
веригата. Втори път го ограбил някой негов роднина Стамен имал два сина - Веля и Петър, които също 
от Поганово. Той търсел от него пари на заем. Дядо • имали по два сина. Веля (Велин) имал син Станул, 
Петър бил зает и казал на жена си да му даде пари. чийто син Тодор останал в Прача, а Венко се отселия 
Погановчанинът видял къде крият парите и през в София, и син Гера, който се отселил в Лукавица. 
нощта се върнал и ограбил съкровището. Петър имал син Алекси - Лека, който се призетил в

Кирил имал два сина - Пейчо и Маринко. Пейчо Желюша и Никола, който 
имал син Стоилко, а той син Алекса. Маринко имал призетил Коца. 
син Ставрия, а той имал 4 сина. В селото останал само 
Йоцо, който имал син Петър, докато Васил и Велин се 
изселили в София, а Стоян в Цариброд и имал синове

пък нямал синове и

Тодор имал син Костадин (Коста), който умрял 
като ерген.

В другата къща в Личанска махала живял Пейчо, 
Никола и Мика. Маринко също имал два сина - Анто доселен от Цариброд. Той имал син Васил, който имал 
и Алекси. Анто имал два сина - Лазар, който имал 3 три сина - Еленко (нямал деца), Ранча (умрял като 
сина (Никола, Илия и Чедомир) и Васил, който имал 4 ерген) и Йордан. Йордан имал 4 сина - Костадин (от- 
сина (Костадин, Крум, Кирил и Марин). Алекси имал селил се в Цариброд), Лазар, Петър (загинал 1941 
5 сина, от които трима умрели млади (Фердинанд, То- год.) и Арсо, умрял като ерген, 
дор и Петър), Йордан се отселил в София, а само

. отселил и

Според други източници, бащата на Пейчо живял в 
Славко останал в Прача и имал два сина - Димитър и Прача и не се знае откъде е доселен. Пейчо бил силен 
Сретен.сина видял една мома от Грапа, грабнал я и я 

отнесъл вкъщи, понеже много му харесала. Но 
Борово, който имал два сина, Божил и Гига, но те и момата не го обичала и избягала в Желюша. Пейчо я 
двамата нямали синове. Божил призетил за дъщеря си търсил, срещнал баща й Йовша, скарали се и го убил. 
Калина Ванко от Радомирско и имали 4 сина, които се Турците го затворили и искали 120 златни турски лири 
отселили. Тасо и Милча в София, Александър в Цари- - да изплати кръвта на Йовшо. Пейчо разпродал почти 
брод и Георги в едно село край Пожаревац. Гига пък целия си имот, обеднял, но изплатил кръвнината. 
осиновил Рнсто от село Ропот, Годечко. Рнсто имал

и когато
Във втората къща в тази махала живял Петър от

- Следна -
син Борис, а той 5 сина - Любо, Душан, Тома, Драга и Цветко Иванов
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ПРОДЪЛЖАВА ДА НАМАЛЯВА БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ
босилеградска община

в МИРЯНА САВОВА, ХУДОЖНИЧКА ОТ 
БЪЛГАРИЯ

ПРАЗНИ УЧЕБНИ СТАИ ЗА ПО-ТЕСНИ 

КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ 

МЕЖДУ НИШ И СОФИЯ

И I! началото на тази учебна година учителите 
п ръководството на основното училище в Босиле- 
град. в чннто рамки работят всички МЕТОДИ ЧИПЕВ, И. Д. ДИРЕК

ТОР НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД:

ВЕРОУЧЕНИЕТО 
ЩЕ СТАРТИРА ОТ 

15 ОКТОМВРИ

подведом
ствени училища в селата, констатираха, че 
продължава да намалява броят на учениците. В 
основното училище сега Между участниците в 37 по

реден художествен пленер ”Си- 
чево 2001” бе и младата и талан
тлива художничка Миряна Са
вова от София (България). За 
своя престой в Ниш и за участи
ето си в пленера тя сподели:

- За първи път участвам в то
зи пленер и съм въодушевена от 
начина, по който бе организи
рана проявата. Особено ме. впе-

де много по-интензивно занап
ред. И аз лично ще се опитам да 
дам възможно по-голям принос 
за това сътрудничество в пред
стоящия период. Имаме много 
неща, които да покажем едни на 
други. Бих обичала такава из
ложба да имат и графиците или 
живописците от София в една от 
галериите в Ниш, изтъкна Са
вова.

се учат около 840 
ученици, с двадесетина по-малко от лапи.

Повече от децата се - учат в Босилеград и 
Рличиловцп, Докато в селата, които все повече 
остаряваз' и обезлюдваг, учениците 
малко. Тази година в първи клас има 112 деца, от 
които към 80 в тези две селища .Поради 
няма деца, досега са закрити повече четирик- 
ласнп училища. Тази есен е закрито четирнклас- 
ното училище в Ресен, а е открито в Караманица.

Колко тревожна е обстановката г 
и фактът,, че повече училища работят 
ученици. Тази година учителите Иван Котев в 
Бресница и Раде Стоянов в Назърица ще учат 
само по едно дете! По две деца има в училищата в 
горнолюбатската махала Мали явор, в Доганпца, 
Горно Тлъмино и в Църнощпца. а по три в 
Караманица, Плоча, Бранковци. Зли дол (Нови), 
Млекоминци и в Дукат (Център). В училищата в 
Рикачево, Дукат (Дудина) и в Колчина гарина има 
по четири ученика. В останалите четирикласни 
училища в селата се учат повечко деца. В Горна. 
Любата например са 12. а в Долно Тлъмино 14.

В селските осмолеткн малко ученици има и в

са все по-

това, че
* Преди това ще се изкажат роди

Доколкото не последват други 
напътствия и обяснения, вероучението и 
гражданското възпитание в основните 
училища ще започнат да се преподават и 
учат от 15 октомври, оповести Методи 
Чипев, изпълняващ длъжността директор 
на основното училище в Босилеград. 
Понеже това обучение се въвежда в първи 
клас, преди това ще се изкажат родителите 
на учениците, които ще решат дали децата 
им ще учат вероучение или гражданско 
възпитание. Съществуват четири 
възможности: да се учи вероучение, 
гражданско възпитание, и едното, и дру
гото, или пък нито едното, нито другото.

Когато става дума за вероучението, в 
Босилеград все още съществуват неизвест- 
ности, каквито в други среди няма. В това 
отношение основни са два въпроса: кой ще 
го преподава, понеже освен два свещеника 
със средно училище, други свещени лица 
няма (а пък и свещениците със средно 
училище не могат да са учители) и как 
това обучение ще се организира в от
далечените планински села.

телите

потвърждава 
с малко

За изобразителното творче
ство в страните в прехода Са
вова заяви:

- Поддържам постоянни кон
такти с художници от Франция и 
имам възможност да сравня тех
ните постижения и постижения
та на художниците отстрани те в 
прехода. След демократичните 
промени в тези страни са видими 
положителни промени на всяка 
крачка. Този път искам да под
чертая. че в културата трябва да 
се влагат много повече средст
ва. Културните творци са тези, 
които оформят цялата култура 
на един народ. Много повече па
ри трябва да се отделят за про
фесионалното усъвършенства
не на културните творци, за об
мена на програми, разменни гос- 
тувания...

ДОВЕЧЕРА В НАРОДНАТА БИБ
ЛИОТЕКА

ПРОМОЦИЯ НА ДВЕ 
СТИХОСБИРКИ

. Миряна Савова

чатлиха местните хора в Сиче- 
во, конто проявиха изключите
лни грижи за нас, участниците в 
пленера. Освен че имах възмо
жността да рисувам на спокой
ствие, въодушеви ме и разглеж
дането на културно-историчес
ките паметници в Ниш и окол
ността му. Особено ме впечат
лиха мозайките в Медиаца.

Във връзка с възможностите 
за културно сътрудничество ме
жду’Ниш и София Савова каза:

3. Маркович 
("Народне новине", Ниш)В хола на Народната библиотека довечера ще 

се проведе промоция на две стихосбирки, чийто 
Емил Петров, млад поет от Ц Д-Д ;Л-1-1‘Лъгорните класове. В пети и седми клас в Г. Лисина 

учат само по два ученика, колкото и в пети в 
Г.Любата. В горнолюбатското училище по три 
ученика има в седми и осми клас, а толкова са и в 
осми клас в Д.Любата...

Просветното 
училището в Босилеград, настоява училищата да 
не се закриват все докато в тях има поне по едно 
дете, без оглед на значителните средства, които 
отделя за работата им.

автор е
Димитровград. Пред почитателите на литератур
ната реч ще бъдат представени стихосбирките 
"Изгубени острови” и "В изгубения град".

Емил Петров е роден в Димитровград и с
За известния 
димитровградски 
скулптор Димитър 
Илиев следващата 
година би трябало да 
бъде една от 
най-значителните в 
кариерата му.
Както ни информира 
Илиев, той се готви 
през 2002 година да 
устрои дори 6 
самостоятелни 
изложби и то 
най-напред в Зайчар, 
а след това в 
Неготин, Бор,
Белград (в
престижната галерия 
на УЛУС), София и 
Бирмингам (Англия).

б. д.

Впоезия се занимава от ученически дни. 
Димитровград е завършил гимназия, а дипломи
рал се във Факултета за отбрана и защита в Бел
град. Работи като митничар. Промоцията е от 19

вказватминистерство,

часа. В престижната галерия 
"Шипка” в София неотдавна ви- 

изложбата "Нишка малка

В.Б.А.Т.

дях
графика” и мога да ви кажа, че 
бях въодушевена от постижени
ята на вашите графици. Худо
жествените стойности на тех
ните графики са на най-висок
ото европейско ниво. И преди 
идването ми в Ниш размислях за

Елизабета Георгиева УСПЕХИ ЗА ЕЛИЗАБЕТА 
ГЕОРГИЕВАУТРЕ

За стихотворението си, посветено на легендарния 
сръбски поет Бранко Милкович, 
димитровградската поетеса Елизабета Георгиева 
получи повеля и диплом на конкурса, който 
ноетдавна публикува Народната библиотека 
войводинския град Бачка паланка.
Както ни информира Георгиева, на конкурса са 

около 900 поетически творби,

Плуват очите па надеждата ми 
Върху времето и спомените.
Остават нежни следи 
И в очите раждат нови очи§

За да видят утре.

Сънувам сянка на нов живот,
Сънувам смях и разстояния, 
Тайнствени птици и здания,
Сънувам ново утре.
Диша с топовете на ангелската песен, 
Събрала сила и смелост,
Откраднала песнопоина веселост 
на мелодичното окъпано утре.

'Зная! Много добре зная,
Че а/мо дъх един ще прекъсне 
Паяжината на надеждите л^н,
Ще остана гола,
Отхвърлена,
Грешно изнасил вана 
От хиляди ледени мисли.

сътрудничествовъзможното 
между художниците от Ниш и 
София. Надявам се. че сътруд
ничеството между културните 
деятели от Ниш и София ще бъ-

във

)
пристигнали

голяма част от които ще бъдат публикувани 
сборник, който ще излезе от печат към края на

впо-

този месец.
През последните 
няколко седмици 
младата поетеса 
регистрира още два 
успеха: на 31-та 
поредена
"Радковичева вечер 
на поезията", която 
неотдавна се проведе 
в черногорския град 
Бийело поле,
димитровградчанката 
с изпратените си 
творби влезе във 
финала, именно както 
влезе във финала и 
на проведения през 
юли т.г. в Княжевац 
традиционен 
Фестивал на 
културата на младите.

б. д.

УСПЕХ НА ГЕРМАНСКИТЕ УЧЕНИ
:ЧИП С КЛЕТКИ ОТ ОХЛЮВ■коШтШ,

' Първо свързване на нсврална и електронна мрежа
Германски изследователи направили полуп

роводниково електрическо коло, в което са из
ползвани неврони от мозъка на живо същество.

- Това е пръв случай да се свържат биоло
гическа и технологическа мрежа с един елек
тронен полупроводников чип, пояснява д-р Пе- 
тер Фромхерц от отдела за биохимия към ин
ститута "Макс Планк” в Мюнхен и добавя, че с 
това е направена още една крачка напред към 
свързването на мозъка и компютъра.

Нервите от мозъка на охлюв са били свър
зани с полупроводников чин и стимулирани с 
електрически ток. Електросигналът от чипа 
влезнал в невралната мрежа, минал през нея и 
отново се върнал в чипа. Дори било възможно

да се следи и дейността на електронния чин, при » 
което да не се повреди живата клетка. ^

Този експеримент е първият опит в новата : 
област - невро-слектрониото инженерство. В ; 
бъдеще тази технология ще даде възможност - 
да се предприемат мерки за слепите и глухите, .

човешкото тяло, кои то :
или :

заболяване, както и за правене на нови лекар- ; 
ства.

както и в други части на 
откажат като последицаЖива ли съм?

Слънчевото /т/со ми подово отрови, 
дортщото ми носи мъки и окови, 
Мечтите пи лоащлото бъдеще 
Губят се на хоризонта...

Къде е моето утре?'.
Господи, къде е?!

от повреда

:
Следващата фаза е живи невро-мрежп да се .

на самия чин и с повече :астазотглеждат и да р 
такива "киборг" връзки да се свържат в едно ; 
функционално цяло. :(Стихотворението бе четенО на нотдавна 

проведеното Срещо ио
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ВЪПРОСЪТ ЗА ЕЗИКА В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРОДЪЛЖАВА ДА Е АКТУАЛЕН, НО...

ВСИЧКО Е ПО СТАРОМУ
Л

Допито едни българи настояват маЙчпйидт език да се върне в училищата, други настояват обучението да е двуезично, а трети искат да е на сръбски
окомически се развива и как и ската ни организация, че децата стисна” организация напълня»- 
далн целесъобразно се ползват трябва да знаят и двата езика. ат задачите от централите си. но

Раде Младенов, сънредсе- струва ми се, че 
дател на ОО на НС: - Добре е, че го правят професионално. Пн- 

Владимир Жнжов, иреДсе- се тръгна с анкета, понеже от тали децата, родителите и 
дател на ОО па ГСС: - Нашият нея щс се узнае мнението на ро- учител изефа кой език искат да е 
общински съвет смята, че е аб- дителите, учениците и учители- обучението, но не ги питали 
сурдно занятията и обучението в те, които са иан-компегентни да защо не искат да е на българ- 
детската градина и в основното кажатф на кой език трябва да
училище дв сана сръбски. Ако в стане обучението. Логично е да сръбски. А зова

Въпросът зи езика, в учили- ика и допитването па неирави- 
щата в Восилеградска община телствената организации 
ирез последните няколко месеца поло предизвикаха нови въпро- 
толкова се актуализирах ме по си и коментари. Накратко нре- 
него се разисква на повечето даваме мненията на иредста-

от- това несредствата, които пристигат в 
общината.

събрания. Общинският съвет кители на политически партии, 
поиска от просветния министър действащи в общината.

Новица Божилов, подпрсдсе-Гашо Кнежевич българският 
език да се върне в обучението в дател на Общинския отбор на 
предучилищните заведения и в ДС: -Трагедия е и занапред

ски или пък защо искат на 
е основният

Методи ЧипевЙовица Костов Емил СтояновВладимир ЗахариевВладимир ЖижовНовица Божилов Иван Алексов

въпрос, чийто отговор се опит
ват да скрият тези, които нас
тояват да вземат езика на бъл
гарското малцинство. Майчини
ят ни език трябва да се върне в 
училищата, понеже на никого не 
му пречеше в школуването, 
както това се опитват да дока
жат някои. А когато става дума 
за това, много повече хора 
завършиха висши и полувисши 
училища когато обучението 
беше на български, отколкото 
сега, когато е на сръбски.

Методи Чипев, изпълняващ 
длъжността директор на ос
новното училище: - В началото 
на тази учебна година само 
двама родители на първолаци се 
определиха децата им да се учат 
на български, а останалите за 
двуезично или за обучение на 
сръбски. Но. да не се залъгваме, 
обучението не е двуезично, а 
става на сръбски. Училището 
ще работи така, както му 
наложи просветното министер
ство, но сега не сме готови за 
обучение на български. Просто 
няма учебници, а възможни са и 
кадрови затруднения.

запазим и да се учим на майчин 
език. Как обаче, ако някой не 
иска? Лично мисля, че обучение
то в основното училище трябва 
да е двуезично, а в средното на 
сръбски.

Йовица Костов, председател 
на Главния съвет на ДСБЮ: - 
Езикът и културата са основни 
фактори за запазване на национ
ален идентитет на който и да 
било. Имайки предвид, че 
езикът е природно право, бълга
рският, т.е. майчиният ни език 
трябва да се върне в предучи
лищните заведения, основното и 
средно училище, църквата и в 
държавните и обществени служ
би в общината. Това, че някои 
хора настояват чрез някакви си 
анкети да докажат, че 
дителите и децата не искат да 
учат на български е проблем на 
техните политически стремежи. 
Всъщност, те изострят пробле
ма и те могат да нанесат вреда на' 
Сърбия; а не ние, конто искаме

конституциите на Югославия и 
Сърбия се казва, че сме равно
правни, тогава тоя абсурд тряб
ва да се махне и българският 
език да се върне там, откъдето 
по нечия воля е изхвърлен. За
това поискахме от съюзното 
министерство за националните 
малцинства и от 
канското просветно министер
ство да съдействат в решаването 
на тоя сериозен проблем.

Владимир Захариев, предсе
дател на ОО на ДСС: - Някои 
хора в Босилеград насила искат 
децата ни да се учат на българ
ски. Това така не може да стане. 
Родителите и учениците са тези, 
конто ще се определят на кой 
език да учат. На тези, които на 
всяка цена настояват обуче
нието да стане на български ще 
зададем въпроса : къде ще се 
запишат децата ни във факул
тет, по-точно как ще издържат 
приемни изпити на сръбски, ако 
преди това са учили на българ
ски. Децата ли трябва да бъдат 
жертва на нечии си политически 
интереси! Лично смятам, а так
ова е становището и на общин-

основните училища. В присъст
вие на членовете на ОС, препо
даватели и граждани Кнежевич 
заяви, че правителството и той 
лично ще настояват това да 
стане. Попска обаче проблемът 
да не се решава прибързано, а да 
се сформира комисия от прос
ветни дейци, конто да изготвят 
програма и да предложат как да 
се реши въпросът с учебници и 
кадри.

Неправителствената органи
зация АБЦ - за сигурност, мир и 
толеранция, която преди месец 
откри офис в Босилеград, по тоя 
повод проведе анкета сред 
ученици от основното училище 
и гимназията, родители и препо
даватели. Узнаваме, че в нея са 
участвали около 800 ученици, 

• учители и родители. Материа
лът се обработва и ще последва 
официално съобщение. Според 
неофициални данни, около 5 на 
сто от участниците поискали 
обучението да е на български, 
около 70 процента то да е на 
сръбски, а останалите се опреде
лили за двуезично обучение.

Нерешеният проблем за ез-

обучеипето да сс провежда в 
детската градина и в основното 
училище на сръбски език. 
Трагедия е, че нашите искания 
майчиният ми език да се върне в 
училищата някои си посрещат 
на нож, като ни лепят различни 
етикети - че сме националисти, 
шовинисти и сепаратисти. Нищо 
от това нс с точно. Ние искаме 
само да запазим езика, а с него 
културата, традициите и иден- 
титетн си. Като малцинство 
започнахме да губим иДентмтета 
си и доколкото държавата не 
предприеме конкретни мерки и 
не върне езика ни в училищата, 
ние ще изчезнем!

Иван Алексов, председател 
на ОО на Сръбската радикална 
партия: - Въпросът не трябва да 
се политизира. Отговор на 
въпроса на кой език да се про
вежда обучението трябва да 
дадат учениците и родителите 
им. Онези, които искат да учат 
на български, нека да учат, а 
онези, които не искат, нека да 
учат на сръбски или цък и на 
двата езика. Според мен, далеч 
по-важно е как общината ик-

реиубли-

ро-

онова, което ни принадлежи.
Емил Стоянов, председател 

на ОО на ДХСС: - Нека хори
цата "неправител-ог тази В.Б.

НАШЕНЦИ ПРЕДПОЧИТАТ ИНДИВИДУАЛНАТА, А 1
;Д-р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, психиатьр НЕ КОЛЕКТИВНАТА ГОРДОСТ

В основата на психологичния профил на попу- 
: лацията в крайграничните области и днес доминират 
: стереотипите, произтекли от синдрома на Балканския
* матриархат. Придобитите навици, обичаите, риту-
■ алите, дълбоко вкоренени в характера и манталитета
• па този интересен от геоисторически аспект нацио-ен- 
: тнтет, образуват конгломерат от особености, типични
• за нашенци.
* Архетииовете от тези полупланински краища 
| носят в своята същност наследената представа за 
; иланинци-добряци, които, бягайки от различни заво- 
Г евателн, са дошли от някои по-мирни, по-пнтоми 
\ места, от бреговете на някои 
I заселили но стръмните планински склонове, където са 
I се укривали и в махленски организирания си живот са 
: вграждали някои особености на предишния си живот,
■ придобивайки постепенно нов житейски

компарация между нашите и други краища преди всичко 
в Сърбия, стигаме до извода, че тези влияния върху колек
тивното несъзнателно и характера на тази популация са 
по-малки. Причина за това вероятно е известната 
раност, в която са живели тези хора, но също така и 
неподатливостта им на религиозните влияния. Макар че в 
същността на битието на хората край източната 
преобладава православният дух, неговото влияние 
не е било решаващо при формирането 
хологична структура. Мисля, че този факт има по-голямо 
положително, отколкото отрицателно значение. Защо?

Колкото и значителна да е Системата на вярването (Ье 
Пуе), отсъствието на неговите ограничения, доминант
ното чувство на свобода и лишеността от този вид бариери 
са предпоставки за , изграждането на по-конфортно 
отношение към живота. В края на краищата такъв живот 
е изпълнен с по-малко невроза, хората по-малко страдат 
от психически заболявания, което е и било основна харак
теристика на това население допреди две-три де
сетилетия.

Условно казано, като негативна последица от това и 
такова отношение към живота би могла да се означи 
недостатъчно ясната позиция на националното, както и 
доста лабавата основа на религиозното в недостатъчно 
изградената колектнвна идентичност. У тези хора е много 
по-развито чувството на индивидуална гордост, за 
разлика от сърбите, които много повече тачат своята

колективна(национална)гордост. :
Второ, съществен е фактът, че в тези краища през • 

последния период от век и половина, с малки изключения, ;
изоли- не се е воювало, така че миролюбивостта се е оформила • 

като изразителна черта в характера на тези хора. Непро- ; 
филираната от историческите обстоятелства 
циална борбеност е изчезвала в мъчителната борба с не- • 
гостолюбпвите предели, преди всичко в борбата 
екзнетенция.

Макар че влиянията отстрани тук са пристигали много ; 
бавно, вече в началото на XX век все по-интензивно става I 
печалбарството, зачестяват миграциите, дори и отвъд Ат- • 
лантика. За разлика от печалбарството в България. I 
Сърбия, Македония н Черна гора, печалбарството 
хората от нашите краища е имало специфичен епилог: I 
след няколко години печалбарите са се завръщали в род- • 
ния си кран, предимно без голямо материално богатство. ;

Вече споменахме

потен- .граница 
: все пак 

на тяхната псп- за голата

на :по-големи реки се

махленската организираност на : 
живота в нашите краища. Освен този модел, конто е : 
характерен преди всичко за живота по планинските * 
склонове, може да се говори за още два модела, които • 
са оказали съществено влияние върху психологичния • 
профил на нашите хора. :

опит и
| навици, които през следващите десетилетия ще про- 
: филпрат житейския им стил и определят съдбата 
: този народ.
: Нека да оставим на етнолозите, социолозите

на

II ИС-
• гориците останалите характеристики на тези хора, а 
| ние ще се спрем на психологичните.

Ако в контекста на архаичните влияния направим

;:- Следва -
:
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дух^тЖ^ БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (14)

СЛЕД 48 ГОДИНИ 

ОТНОВО В ЯРЕШНИКПЪРВИТЕ СЪСТАВИ И 

ПРОЯВИ НА ОРКЕСТЪРА Всяко лято.след 1953.година, ршил средно строително образо- 
когато приключи даскалъка ми в вание. но се оженил и останал в 
Ярешник, се готвех да посетя се- селото си да се занимава със де
лото и

Началото на ученическия духов оркестър при 
Царибродската смесена гимназия се съвпада с об
щото усложняване на военно-политическата ситуа
ция през буреносната 1944 година. Учебната 1943/44 
година се прекъсва и провъзгласява за завършена в 
края на февруари. Настъпва принудителна ваканция 
която продължава почти цяла година - до 29 януари 
1 45 година, когато с голямо закъснение започва 
учебната 1944/45 година. Основателят 
водител на

успешни прояви станало 
тусиазъм и любовтта към

ясно. че с големия ен- да видя как след това се меделие. От тези две махали ме- 
живее там. но някак си не стана. С ждувременно са излезнали над 40 
течение на времето желанието ми души с виеше образование, сред 
се засили до такава степен, че като които и двама доктори на науките, 
малко дете се зарадвах, когато един магистър, след това десетина 
моят познат, икономистът Райчо просветни работници...
Василев от Скопие (роден в Яреш- 

. ник) ми предложи да тръгна с него. 52 домакинства след почти поло- 
Цял час преди договореното внн век в Ярешник заварих около 

време излязох на улицата пред жи- 30домакинствасобщо 130 жители, 
лпщето ми в Куманово, страхувай- предимно старци. .Направи 
ки бе да не би да ме отмине. Качвам впечатление, че в селото има дори 
се в колата му и потегляме. Из път 11 ергени, а само 5 моми. които 
ми се нижат спомени да времето от обаче предпочитат градските ер

гени. въпреки че сега до селото

музиката, с труд и по
жертвование в дните на победата ученическата муз
ика на Царибродската гимназия и самата станала 
победител. Преодоляла големите трудности и изку
шения, пред които се намерила. Запазила едно здраво 
ядро, около което в началото на следващата 1945 
година,когато От някогашните 320 жители и

гимназията продължила да работи, за 
кратко време се оъбрали нови ученици - любители 
духовата музика и поели всичките инстументй.

Нап-голяма заслуга за комплектуването и подема 
на оркестъра се пада на новоназначения директор на 
Гимназията Кирил Трайков. Произхожда от стария 
царибродски род Трайкови. През двадесетте години.

и пръв ръко-
оркестъра Галина Нейкова напуска Цари

брод и заминава за София. Цариброд напускат 
завръщат по домовете си в София и други градове от 
вътрешността на България повечето от учениците. 

. които учели в Царибродската гимназия и били вклю-

на

и се
ми

преди почти половин столетие.
А тогава беше време на истин- има път, през който минават не

ски възход, време на просвещение- само леки коли и джппкп. но п 
то, с повече от един век закъсняло камиони, че почти всяка къща от- 

сравнение с това в Европа и в давна си е построила водопровод, 
другите предели на нашите Бал- светнали са електрически крушки 
кани. Една от първите благородни и в много 'къщи има съвременни 
акции, целещи подобрение ус- домакински уреди - хладилници, 
ловията за живеене в селата в Бо- радиоапарати, телевизори... 
силеградска община беше разви
тието на овощарството. Именно. Ярешник са останали само Дарп- 
Поверенството на просветата към нка Христова - домакиня. Стоичко 
тогавашния Околийски народен Постолов и Симеон Иванов - де- 
съвет беше организирало '

в

От някогашните ми ученици в
Шестимата мускетари", които с още трима-четрима музиканти от първия състав на Галина Нейкова 

се самоорганизирали и преоделели трудностите, пред които оркестърът се изправил през 
буреносната 1944 година. Отляво надясно: Димитър-Митко Димитров-Гараджията, първа флигорна, 
избран за ръководител на състава, Георги - Гьола Соколов - втора флигорна, Александър - Санко 

Гигов - втора флигорна, Петър Апостолов - първа флигорна, Васил Тодоров - басфлигорна и Стефан
Станков - баритон.

меделци.

КУРС по 
ОВОЩАРСТВО

ЗАПУСТЯЛО 
УЧ1ИЛ|ИЩЕ

Над 30 даскали в оклнята завъ- В разговор с наш дуе домакини 
ршпхме този курс. по време на кой- разбрах, че последен-път учили-

чени в .първия състав на оркестъра. 
Така той е обезглавен и преполо
вен. Попаднал е в почти безизходно 
положение и изправен пред опас
ността самото му начало да бъде и 
неговият край.

При всичко това настъпили дни. 
изпълнени с бурни събития. На 8 
септември Царибродският парти
зански отряд "Момчил Войвода” 
навлиза в Цариброд, а следващия 
ден в България става преврат - сва
лена е монархофашистката власт. 
Настъпва обща еуфория, послед
вана от митинги и други полити
чески манифестации, в които необ
ходимостта от музика, която ще да
ва отдушник на емоциите е голяма. 
Издъхващият ученически духов 
оркестър трябва да се съвземе и 
оживее.

За щастие в останалата част на. 
оркестъра били ученици, които 
свирели на опорните инструменти. 
Необходими за един духов инстру
ментален състав: Между тях бил и 
софиянецът Димитър Дими.тров- 
Митко или Гараджията. както още 
му викали, първата флигорна на 
оркестъра и най-добрият в първия 
състав. Той си останал в Цариброд 

на гимназията

поради нелегална революционна 
дейност по каналите на Коминтер- 
на.бил заподозрян от югославските 
власти и избягал в България, 
където освен другото получил и 
музикално образование - овладял 
цигулката. Ентусиазиран от новото 
време и от това, че отново е в род
ния си град. освен трудната дирек
торска задача да възстанови гим
назията, той поема и ученическата 
музика. Но многото директорски 
задължения не му оставяли време и 
сили за музиката, която си търсела 
”цял” човек. Този ”цял" човек 
намира в лицето на Петър Станчев 

Пешко, царибродчанин от 
Йовшина махала, който завършил 
Музикалната академия в София и 
по това време бил първата цигулка 
в Софийския симфоничен оркес
тър. Назначава го за учител по пе
ние и ръководител на гимназиал
ната музика.'

И макар че Петър Станчев сра
внително кратко останал в Цари
брод - през 1945 и 1946 година, оста
вил трайни следи в музикалния жи
вот на града, по които цариброд- 
чани и днес си спомнят за него. Ви
сокообразован и с богат опит в 
работата на големи музикални със
тави, той успява да подбере добри 
музиканти, да създаде система на 
обучение и етаппост в подготов
ките. Държи много на музикалното 
нотно образование и полага големи 
усилия за културното изграждаме 
на музикантите, поведението им, 

Народния съд и екзекутиран; държанието на улицата, в строя, па 
присъдата е отменена 1996 сцената,

баса и бил музикално грамотен. ГОД1Ша ” Заедно с Кирил Трайков създа-
Освен него и вече споменатия .....—--------------------- - ват един градски джазов оркестър с

Димитър Димитров. в ™ Петър опитни музиканти и богат репертоар. В състава му
били: нп флигорните^- Георги Соколов^ и^етър ^ ^_Ица Попов . цигулка, Петър Стпнч.ев - 
Апостолов. Атанас Стойков н. .) ■ Пе> цигулка, Георги - Жорж Гайдаров - цигулка. Спас
Станков на басфлигорнага, нп Р Вас(|Л Ставрев - втора цигулка, Стоян ■ Тада Стоянов -
Марков, на алтите Александ р Г Си‘м(ж „тора цигулка, Георги Шукарев - саксофон и флейта,

ТоГсъстав е“ голям щ^сиавъм и упорит труд » Крум Пунин - контрабас и Марин Тошев - Бинч - 
кратко време иодготвид^ри марШа^-съвкм тъп“ ”ен‘..Джаза.. създавп „ ръководи и един смесен 

достатъчно на 26 септември 1/44 годи. .. Д> от уче„„ци и граждани. След напускането на
начело на Г царибродскп бригада и с маршою сгъ 1 > 1946година Петър Станчев-Пешкосе
да оглавява колоната от казарма га до гарата оур

от населението на цялата околия.
близки и приятели

ПЕЧАЛНАТА 
СЪДБА НА 

ПРОФЕСОР БОРИС 
ЙОЦОВ

то специалисти по овощарство ни щето в Ярешник работело през 
изнасяха лекции за това как да из- учебната 1999/2000 година и то 
берем плодородна почва за произ- само с един ученик, а от тогава е

Готвейки поредните про
дължения на съчинението за 
ученическия духов оркестър 
на Царибродската гимназия, 
направихме усилия да 
намерим сведения и фото
графия за дарителя на музи
калните инструменти за

Моми и
момчета

от
Ярешник,

1943 г.

оркестъра и почетния 
гражданин на Цариброд про
фесор Борис Йоцов. В топа 
не успяхме, а когато в най-но
вата българска- енциклопедия 
прочетохме кратка бележка 
за него, беше пи ясно защо пс 
ги намерихме. В енцнк- 
лоп шта е записано:

” Борис Иванов Йоцов 
(1894-1945) - български лите
ратурен историк п критик, 
академичен професор. Член 
на Чешкото кралско 
общество на науките, на 
Словашката академия па 
науките и др. Изследвал 
'българската възрожденска 
литература и славянската 
литература. Министър 
народната просвета (април 
1942 - май 1944) в правител- 

па Б. Филоп и Д.

Интересно ми бе1водство на посадъчен материал.
как да присаждаме овошки ида из
берем качествени сортове, конто в 
дадените 
ферни условия ще дадат най-добри 
резултати, как да се предпазват др
ъвчетата от паразити и други за- 
боляванпя ипр. Освен че трябваше 
да запознаваме с това учениците 
си. особено в III и IV клас, полу
чихме задача тези знания и умения

дълбоко през зимата 
ярсиннннкнтс домакини за
пазваха качествено овче 
кисело мляко. Освен че 
пазеше всичките си свойства, 
то беше толкова гъсто, че 
можеше дори да се реже е 
нож, почти като сирене. До 
днес обаче не успях да открия 
тази тайна.

климатични и атмос-

до завръшването 
през 1947 година, а в тоя критичен 
момент другарите му се самоор
ганизирали и го избрали за ръко
водител-диригент на състава. Към 
тоя състав се приобщил и му оказал 
голяма помощ и един войник от ин-

на
да предадем и на жителите в се- —:------------------------- —------ ------ ;------
лата, където работехме като учи
тели. Интересно ми беше да видя затворено, защото няма деца. Учи- 
сега, след толкова години, остана- лищният двор беи/е наистина в 
ли ли са някакви следи от тогаваш- окаяно състояние - буренясал, 
нота ми работа. оградата полусрутена.а най-мъчна

Интересуваше ме също така да ми беше царящата тук тишина, 
видя колко жители и семейства се- вместо-някогашния весел детски 
га живеят тук, защото по време на глъч. 
преброяването през 1953 година в 
Ярешник живееха 320 жители в 52. 
семейства. Много добре помня те
зи цифри, понеже тогава бях глав
ният по преброяването в селото.

ствата
"Божилов. Осъден па смърт от

тендантско поделение, разкварти- 
рувано в града, който добре владеел

" Въпреки че се смяташе, че 
учителите но това време са 
много добре платени държавни- 
служители, не беше съвсем 
така. Заплатата нп беше около 
3500 динара, но много скъпи 
бяха промишлените изделия. 
Едни ръчен часовник тогава 
струваше цели 5000, а обувките 
- 3000 динара! За сметка 
това хранителните продукти 
биха сравнително евтини.

ПАК В РАМНИЩЕсъвсем

Пристигнахме в махала Рамии- 
ще, където ни посрещнаха един
ствените жители в махалата - ро
дителите на Райчо - Иван и Цве
танка. Освен тях тук живееше и 
братът на Васил - Асен. А в къ
щата на Васил Иванов в тази ма
хала бях прекарпл първите си ня
колко дни в Ярешник.

В махала Тричковица останал 
само Борис Миланов Караджов, 
пенсиониран учител със съпругата 
си, докато в Караджнна махала - 
Стоил п Димитър. Интересно е, че 
синът па Димитър - Живко е зпвъ-

установява в Пловдив, където като първа цигулка 
свири в оркестъра на Пловдивския оперен театър. 
Умира през 1998‘година.

На своя наследник Георги Шукарев, който през

папоздравени
насъбрало се да изпрати своите

ФРОт Пирот, до където бригадата и музиката пъту- 
г оглавявано ог музиката,

и след около три 
свирейки бойния оставя

на

1946 година бива назначен за ръководител на 
оркестъра и преподавател по пение в гимназията, 

напълно изграден оркестър с богат репер-
вали с влак, колоната, пак 
поела шосето към Бабушница
километра застанала встрани и тпя«
м.зрш. се прощавала с бригадата, ВУ1^ ™ ‘ЦР ] Подготвил: Венко Димитров
се сливали с тътена на оръдията някъде ръм оел.

~‘таГвТаГиГ^нич^т музика на Цари- 9 Вследвощия брой: Времето но Георги
бродената гимназия, макар и в накърнен с . ■ '
гряла ролята на военна музика. Оттаз с

Радва ме обаче фактът, че сг- 
радата все още е в сравнително до
бро състояние - учебните стан са 
запазени, покривът - здрав и осо
бено топа, че след година-две тук

] отново ще има ученици.

- Смучи -

ч



_____________ 21 септември 2001 г, __________

ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (6)

СПОРТ % СПОРТ
ФУТБОЛ: ТРЕТИ 

КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА ПОДГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА ” Желюша”
всички редом

ФК ” Напредък” (Извор) — 
” Желюша” 0 : 2 (0 : 0)

това, наЙиапред наумих да спо- 
Босна. Но, господин Карад- 

раздума и упъти към Съ
рбия. ”Там ще намериш 
разбирателство” - каза тоЙ - Тъ
рси Ужице, което е в преходната 
област между Босна и Сърбия...

. Още повече, че европейският 
авторитет Антоан Гризебах от 
ГЙсгимгеп, в ботаниката непри-

- Да, Ваше височество, разуз- 
павател да, по не чужд! - след 

Гарашанин сгрелиа пришелеца: кратко мълчание промълви до- 
- Дохождаш отвъд ;от Преко, бродушпо Панчич. 

от Австроупгария, младиЙ Гос
подине?

вядаЙтеиа аудиенция при попе
чителя.

ФКходя 
жич ме

повече Извор, 16 септември 2001 го
дина. Игрището на "Напредък . 
Зрители — около 100—типа. Вре- 

- слънчево. Съдия - Душан 
Антич от Пирот - 7. Голмайстори 
- Тричков в 52 и Д. Иванов в 65 
минута. Жълти картони

- Как? Ти си австроунгарски
доиосчик, иаЛи? Колко те 
щат работодателите?

- Нямам австроунгарски ра-

п ла мето
-Да!
- Рядък случай Кои причини

те присилиха па подобна постъ- ботодатели, Височество, 
пка, че ти не си сърбин? - Откъде тогава намираш па-

нямаше.
О ТАБЛИЦА НА ПИРОТСКА 

ОКРЪЖНА ЛИГАкосповеп, в своето съчинение 
"8ресПе§ш Погае КишеПсае е1 ВИ-

ри за препитание? Сигурно не от 
терес и по наговор па високоу- турците? За кого се трудиш?

Вук Стефаиович Ка- - Мали пи осведомих, парите Иутсас", твърдеше самоуверено, 
раджич. Ваше височество! По лично заработих и спестих, а по- какво "5егЬ!а Ьошшсш поп. рго- 
специалиосг съм лекар, ала бо- дкрепи ме и д-р Гъргур Панчич, пиИеге ткюшг! Относно, Сър- 
таниката е моята опсесия. Целта католичапски свещеник от Гос- бия на ботаниците почти нищо 
МИ е да проуча флората на Сър- пич, мой рокден чичо... А за ко- не обещава . Аз съм уверен в 
бия, за която учените от Йев- го работя? За науката, Ваше ви- обратното - Сърбия е от Ьога 
роиа почти нищо не знаят. А и сочество. Отдал съм се на проу- щедро надарена земя, защото се 

,, - . А по убеждение се застъпвам за чваие на растителния свят. И до-' намира на средокръстието меж-
На Панчич ие бе свойствено кауза. Всъ. кторската м„ дисертация „е е по ду повече биогеографски обла-

медицина, току по ботаника, сти. Искам да изоблича профе- 
”Та1п1о§1а Ьоит|са”, написана па
латински. Ето, вижте я! - подаде е прав!... Предизвикателство, 
Панчич дисертацията на попе- достатъчно да се определя за

- Определих се от личен ин- . 9 гI ” Ерма” ....
2. ” Желюша”
3. ” Звезда” . . .
4. ”Драгаш” . .
5. ” БудучГиост” .
6. ” Младост” (П. Ръжапа) 5
7. ”3адругар” .
8. ” Слога” . . . > •
9. ” Слобода” ... •
10. ” Младост” (М. Суводол) 4 
Лг”Темац” •••••
12. ” Йедииство”. , . • 0
13” Напредък” . .
14. ”ТаиаскоРаич” . . - 0

9
важаемия 7

6Панчич, професор в 
Белградския Лицей, 1869 

година
6

4
Ентусиазмът
изтънява:..

4
4

1
да денгуби. Докато властта да 
разгледа молбата му за назна
чение в Ужице, впусна се в проу
чване на растителността около 
Белград, от ботаниците почти 
недокосната. Още утредеи след 
отсядаието в Белград побърза 
да опходи Авала и събере билки.

През средата па 19-ото сто
летие Белград - узаконен за сто
лица след Крагуевац - едвам на
бираше четиринадесет хиляди 
жители. По-зпаменити култур
ни заведения, открити за посе
тители. в града бяха "Сръбското 
чпталиште" и "Казиното", свъ-

щност еднакви симпатии тача 
към всички славянски народи...

- В молбата изтъкваш, че ис-

0сор Гризебах и да докажа, че ие

”Желюша”: Стойчев 7. 5, До
нчев 7. 5. Гюров 7. 5, Бошкович 7. 
Крумов 7. 5. Алексов 7, Тричков 8 
(Н. Георгиев), 7. 5 Р. Георгиев 7. 
Рангелов 7. (Стаменов -),Тозев 7, 
Ненов 7 (Д. Иванов 7. 5)

И от второто си гостуване пр- 
"Желюша” се

каш да живееш и работиш в 
Ужице. Че защо там? Градецът чителя. Гарашанин иадкникна в Сърбия! 
е на границата с Босна и доста 
отдалечен от Белград!... Докато

текста и попита: Още един обрат в 
задний час

- Добре, а защо избра за изс- 
не взема окончателно решение ледвапе именно Сърбия и то за
що с теб, не се отдалечеваЙот падната частна страната?
Белград! С твоя случай ще за- - Повтарям, добре проучих шанцн протекоха десятки дни, а 
позная и попечителя по Външн- флората ма Банат и Адриатиче- Панчич сякаш бе забравен. И 
ите работи Аврам Петрониевич. ското приморие и установих, че 
Ще настоявам и тойда те прие- между тях съществува

разговора Гара- видово разнообразие и очебиЙ 
пи разлики. Бе логично да си по-

...От аудиенцията при Гара- ез това първенство 
върна с три точки. През първото 
полувреме домакините бяха по
добри, имаха няколко шансове за 
попадения, но добрата защита на 
желюшани не позволи това.

През второто полувреме жел
юшани всичко превзеха в свои ръ
це. Те имаха абсолютен територи
ален превес; През тази част от 
играта те отбелязаха и двете си 
попадения, които им донесоха но-

когато разкаянието му, че лек
омислено се впуснал в авантюра 
се изостри до болка, пристигна

голямо
ме! - заключи
шаннн. покана за прием от попечителя 

Панчич тръгна към изхода, ставя въпроса: "Какви ли билки дВрам Петрониевич...
Хвана кваката, когато Гараша- настаняват простора между 
иин тихомалком зад гърба му Приморието и Банат, относно

що вирее в Босна и Сърбия. Къ-

ртища иа сръбската интелиген
ция. Там Панчич сключи редица Протоко(ко)лирал: Сп. К.С.
познанства и сдоби добри прия
тели. Компанията правеше раз- продума: ви три точки. 

В 4О В следващия брой:
СЪБИТИЯТА УСКОРЯВАТ 
СВОЯ ХОД

- Доктор Панчич, да бъдем де се протяга границата между кръг от първенството 
"Желюша" се среща със суковск- 
ата "Ерма”, а в 5 с "Будучност”.

ходки до Авала, веселеше се и 
устройване концерти за своя ду- откровени, ти си чужд разузна- тези земи, естествено, не поли- 
ша. НаЙ-юпред громко отеква- вател?! тическата, а растителната... За-
ше древният академичен химн 
"Гауддеамус...”. Панчич, отлич
ен певец и флеЙпст, изпълня
ваше възлюбената си мелодия 
"Лъхва вятър от Леванта”...

Разбира се. и на курортите Южна Европа. 6. Щат в САЩ. 11. 
тоЙ ме прахосваше времето. Не Подарък (син.). 12. Подова насти- 
пропускаше да допълва херба- дка от четвърти™ дървени дъечи- 
рия. Папките надебеляваха, а ци. 14. Преследване на дивеч. 15. 
спестените пари се топеха. По- Човек, който е укривал хайдути по

- Водоравно: 1. Княжество в

стъпления от никъде, а властта турско време. 17. Помещение в 
протакаше отговора. "Забрави- амфитеатър за зрители, в което 
ха ли ме, що ли?" - загрижи се 
Панчич. - "Да знаех, че така ще 
първи, падали щях да дойда’ - 
отчаЙзаше тоЙ Търпението му

представление дават акробати, кл
оуни, дресирани животни и др. 18.
Музикален знак. 19. В театъра —

над партера. 21. Подгъ-месгата
се изчерпаваше ведно с послед-
ните банкноти ”Що друго, освен яката т падтото. 22. Катинар 
да завържа бохчата и преплувам (смн23. Овощно дърво. 24. Гръц- 
Сава назад!

нато на гърдите продължение от

герой от Троянската войнаки
Неприятен разговор (мит>- 25- Дума,

в кабинета на 1,ено отри‘ммс- ж Упр;ШИТел
с която обикио-

на
факултет. 29. Арабски княз. 30. Ог-

попечитеяя по " 
Вътрешните работи

нетична вулканична маса. 32. Мо
дел на "Лада". 33. Поробеното на-

по турско време. 34. Лит-селение> Не му беше леко да признае, 
че е горко разочарован. Вместо 
да бъде приет с разширени ръце,
сблъсква се с подозрение и неп- телните страни на дейсгвителнос- . < .
риязненост. Спомняше си как го ™- Зб- Орляк птици. 37. 15 и 17 КГ > * Майстор на каци. 5. Съдба помагат и ръководят търговия, ин- Марка руски автомобили. 31. Бас-
прие попечителят по Вътреш- буква в азбуката. 38. Наука за леку- (син.). 6. Гръцки футболен отбор. 7. дустрия, занаяти и под. 24. Пло- кетболен отбор от Солун. 34. Част
ните работи Илия Гарашанин, иане на болести и предпазване от 12 и 19 буква в азбуката. 8. Дър- -щадка за пътници на гара. 25.Точ- от игра на тенис 35. Марка руски
когато подаваше молба за наз- тях. 40. Мярка за електрическо жава в Средна Европа. 9. Малкото но календарно време (мн.ч.). 27. самолети. 38. Третата нота. 39.

на котка. 10. Представител на пле- Съзадател на произведение. 28. Името на актьора Пачино.
мето авари. 11. Част от нещо; къс. Името на манекенката Кембел. 30.

ературно произведение, с което се
разобличават и осмиват отрица-

съпротивление. 41. Името на рус-начаване па служба.
В хола пред кабинета на Га- кия режисьор Михалков. 42.. Пър- 

рашанин стоеше търпеливо, венец (син.). 43. Турски пари. 
Облечен в европейски дрехи и с

13. Красива жена. 16. Кавказко 
млечно питие. 18. Градинско цвете.

изгладени маниери. Отвесно: 1. Позиция в шах- 20. Историческо .място до Нови
- Д-р Йозеф Панчич? - обър- мятнат'«* игра. 2. Вид музикално пр- пазар (Сърбия). 21. Хълм, тепе 

иа се писарът към него. - За по- сжзведение. 3. Асошиетед прес(съ- (син.). 22. Учреждения, които под-

Решение на кръстословицата 80: Водоравно: 1. Регата. 6 I
Камери. 11. Агаси. 12. Конак. ГЗ. Ми. 15. Бира. 16. Балон. 17. Кан. 18. 
Ода. 19. Синод. 20. Пано. 21. ТА. 22. "Минас". 23. Моряк. 24. Тирол. 
25. Колар. 26. Иконом. 28. Банат. 30. Канап. 31. Намек. 32. Ра. ЗЗ.Лир. 
34. Колет. 35. Тон. 36. Бекер. 37. Синагога.



РСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПЧИНСКИ ОКРЪГ В
БУЯНОВАЦ

ьОСИЛЕГРАДЧАНИ ПЪРВИ ПО
АТЛЕТИКА

Според общия бройи пийте от Кпии, „ точкп » Дисциплини на първо място са работ
ниците от Враня, на второ от Буяновац, а „а трето от Владичин хан МЕДАЛИ-

Тазгодишните Релубликан- СТИТЕ:атлетически дисциплини.ски спортни игри на работни- СтефанВ по футболсъстезанията
ците - членове на Съюза на син- (сениори) пъ 
дикатите в Пчински

Стойков,>рво място спечели Стефан
отборът наокръг, Мегал” от Буяно- Стефанов,

у сшно се проведоха в Буяно- вац, по шахмат работниците от 
вац. Над триста работници от се- буяновашка "Хеба" 
демте общини в окръга - Враня, маса Здравният 
Буяновац, Прешево. Търгови- Враня,
ще, Владичин хан, Сурдулица и училище "Бранко Радичевич” 
Босилеград - в другарска атмос- от Буяновац, по баскетбол рабо- 
фера премериха

Блажа
Воиновичпо тенис на

ицентър от
Йорданпо волейбол основното Глигоров

силите си по тииците от Предприятието за 
футбол на малки врата, шахмат. пътища от Враня, най-добър лоСКОК ЗА ВТОРО МЯСТО: • тенис на маса, волейбол, баскет- стрелба бе отборът на ”Коща- 

на”, по риболов рибарите от
на въже, пикадо и в повечето Враня, по пикадо вранянци, до- като с въжето най-силни мъжа- скок на далечина, а полицаят

ги бяха буяновчани...Според це- Йордан Глигоров, който тоя ден 
локупния брой завоювани точки даде принос за повече екипи, 
и дисциплини на първо място на убедително беше най-силен по

Стефан Стефанов бол, стрелба, риболов, теглене

ФУТБОЛ: 5 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

СЪДИЯТА НЕ ОТСЪДИ ОЧЕВИДНА 

ДУЗПА ЗА ” БАЛКАНСКИ”
игрите се наредиха работниците хвърляне на гюле. 
от Враня, на второ домакините, 
а на трето от Владичин хан..

Босилеградчани заеха първо 
място по атлетика. Младият и 
все още неопитен Стефан

На състезанията имаше малко 
жени. Затова малобройните пред
ставителки от Враня. Хан и Буяно
вац без по-големн затруднения

ФК ” Долевац” - ФК ” Балкански” 3 : 2 (2 :1) стигнаха до награди.
Тазгодишните окръжни игри 

Стойков зае трето място по над- на работниците откри Божидар 
ез последните 15-ина минути на първото полу- бягване на 200 метра, полицаят Йовпч, председател на Съюза на 
време гостите се поокопитиха и превзеха терито- Блажа Воинович официално бе синдикатите в Пчински окръг,
риалното преимущество. Създадоха 6-7 изгодни втори на 100 метра, макар че които връчи дипломите и награ-
положения за отбелязване на голове, но реализн- мнозина потвърждаваха, че бил ди^е на екмпите- Другаруването на _ „ 1 _ работниците продължи и следраха само един чрез В. Пейчев. пръв ч че съдиите били приет- „гр„те когото учпстн1щитс 6е.

В началото на второто полувреме домакините растни. Стефан Стефанов, ра- ше организиран обяд. 
поведоха с 3 : 1. В. Пейчев намали резултата в 52 ботник в Отдела на вътрешните 

ФК Балкански : Величков 8, Е. Иванов 6. 5, минута. Към края на мача съдията Симич не от- работи, спечели второ място по
Стоянов 6. 5, В. Пейчев 7, Марков 6. 5, М. Пейчев съди очевидна дузпа за "Балкански” и по този
7. 5, Йованович 6 (Митов 6), Гюров 7, Станков 6 
(Н. Васов 6. 5), Георгиев 6, Б. Иванов 6. 5 (Ди-

Долеваи, 15 септември 2001 години. Стадион неговият отбор не получи още няколко гола. Пр- 
на "Долении", зрители — около 100. Теренът — 
тревист, времето — слъчево. Съдия: Драган Са
мин от Мачковшш ~6. Голмайстори:Лекич в 12,
Цвешкович в 27 и Костадинович в 47 за домак
ините, а в. Пейчев в 32 и 52 за ”Балкански 
Жълти картони: Станоевич и Лчешеш от "До
лени и”,'а В. Пейчев и Ггоров от "Балкански".

В.Б.

начин навреди на тима.
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 октомври 2001 г. се навършва 

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на на
шата непрежалима съпруга, майка и 
баба

В следващия кръг от първенството, който ще 
а на 19 септември , "Балкански” еммтров 6. 5). се играе в сряд

През първите 30—ина минути на мача димит- домакин на "Мрамор”. В седмия кръг, който ще 
ровградчани играха изключително лошо. Домак- 

от мача отбелязаха два
се играе в неделя на 23 септември димитровград- 
чаните ще гостуват на "Сечаница”.през този период 

гола. Вратарят на "Балкански” носи заслуги, че
ините

АСКА ИВАНОВА 
(1927- 2001)

Вечно ще живее в нашите сърца.

Опечалени: съпруг Владимир, синове Тодор 
и Ранко, снахи Мария и Летка и внуци Саша, Далибор и Васко

ШАХМАТ: ПЪРВИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА СРЪБКА ДИВИЗИЯ - 

ГРУПА ЮГ

РСИ

яп
” КОМУНАЛАЦ” В 

СРЕДАТА
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3 октомври 2001 г. се навършват 

ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата ми
ла съпруга, майка, баба,сестра и снаха

ВИРМА ВАЦЕВА 
(1934- 2001)

Тебе те няма сред нас, но ти с делата 
си изгради паметник в нашите сърца. 

Поклон пред паметта тиГ
От съпруга Васил и дъщерите Весна и Роза със семействата си

СИЛНА СЪПРОТИВА, НО 
ВСЕ ПАК ПОРАЖЕНИЕ

От 8 до 15 септември в черногорския град 
Чан се проведоха РСИ на комуналните пред- 

от СРЮ. Участваха около 50-ина
ШК ” Цариброд” - ШК "Локомотива” (Ниш) 1, 5 : 4, 5

Димитровград, 16 септември 2001 година, СЦ 
"Парк".

В първия кръг от първенството на Сръбска дивизия - 
група юг ШК "Цариброд” загуби от отбора "Локомотива” 
от Ниш с резултат 1, 5 : 4, 5. Домакините, силно 
на титулярния отбор, но накрая все пак загубиха убедително.

приятия
предприятия спад2000участници. ЯП "Кому- 
налац” от Димитровград взе участие с 23 
състезатели в няколко дисциплини.

В пикадо за жени "Комуналац” от 49 от
бора зае 12 място. По хвърляне на плочки за 
жени от38 отбора димитровградчанките бяха 
11-и. В дисциплината крос работничките 
димитровградското предприятие бяха първи.

се опълчиха

па ТЪЖЕН ПОМЕНЕто и резултатите:
Иван Стоименов - Миодраг Каиганович 1 : 0, Владян 

Игич - Миша Костич 0 : 1; Драгиша Йонич - Деян Морков 0 
: 1: Васил Стоименов-Джордже РадояО: 1; Анита Алексова 
- Небойша Джукич 0 : 1; Младен Алексов - Звездан

^“ория^ръг от първенството ШК •'Цариброд” е 
домакин нп ШК "Пирот". Мачът ще се играе на 23 септем- 
ври.

ШГ ■
На 25 септември 2001 г. се навършват 

40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил &зви 
баща, дядо и тъст

В минибаскета мъжете от "Комуналац" 
се наредиха между 20-ина най-успешни от
бори. В дисциплината волейбол - също.

В крайното отборно 
димитровградският "Комуналац 
средата на таблицата.

АСПАРУХ ЙОТЕВ ПМ' 1класиране 
зае място в просветен работник в пенсия от 

Димитровград 
Поклон пред па1метта му!д. с.

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

на мача. В 
срещата Мирослав ГеоргиевПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ вкараха гол още в първата част

на
” МЛАДОСТ” ПОБЕДИ 5=^.^==?= 

” ЧЕЛИК” С 3:0

На 29 септември 2001 г. се навършват 
ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
и непрежалима

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА
от Димитровград
Поклон пред светлата й памет!

От семейстиата Донкови, Тошеви и 
Димитрови

Воинович.
Според общата преценка на зрителите съдии- 

Два гола постигна Миросла Георгиев, а един ската тройка от Враня, начело с Божа Томич до- 
Блажа Воинович бре си гледаше рш

Вч.в втория Крч.г на есенното състсзшгис по Рб ,.ши „ неделя ще гостуват

«ЙГ. '-Й1“ Гй.
дулица. В мъжествената игра боси ле град шии

богата.
Младост” Георги Георгиев опна

В.Б.



| СЪти/о?? За<5аза\

ПАНАА>КУР
- Тате, знайеш ли дека туя годин и у Цариброд че има 

панаджур? - затака синат, цъвнул 
-Е-е?

кико лале.

обнове традициюту и за Малу Бо- 
панаджур кико що йе било преди педесе

- Па решили, тате, да 
пак че имагородицу 

годин...
- Арно-арно... А кико че изгледа съга тия панаджур, кико 

преди педесе годин ли?
- А не знам! Требе да изгледа кико сви панаджури, а най- 

блиско че буде на пиротскьият панаджур... А кига спомену
ещо свете тея годи непиротскьият панаджур, да те питам 

цариброджанье зарезали паиаджурат, а пирочанье несу?
- Е, ещо! Па цариброджанье су млого послушни и зачас се 

преобърну. Комунистити беоше рекли: ' Нема Бог! , а цари- 
броджанье одма: "Щом нема Бог - нема ни Богородица, 
мънечка ни голема, а щом нема Богородица - нема да има и 
панаджур!" Е тека га затрише.

- Чуйем дека тия що га прайе се распитую кико су изгледали 
предишньте панаджури та да га върну кико преди?

- А че има да узимаю!
- Ещо бе, тате?
- Предишньти панаджури никига вечимка нема да се върну!
- Ма не думай... Толко ли смо забраздили та не може йедън 

панаджур да напраимо кико по-рано?
- Забраздили смо и повече, ама нейе за това думата. За друго

пи

ИЯ81Г<8| ЖБВ®
-ДОКАЧЕНИ**

нашенски исто
БлагословияМоите пчели и 

нощем берат мед
МИНИСТЪР-КРАДЕЦ 
По телевизията зрителите в 
Сърбия видяха как бившият 
министър на културата от СПС 
краде в къщата на свой приятел. 
Ако министрите така са 
крадели, какво ли остава за 
шефовете им, коментират 
царибродчани.

за
йе.-

През далечната 1945 
година един пресечанин се 
върнал от фронта и станал 
чиновник в Звонската 
община, защото добре изучил 
теорията на комунизма.

Един ден свикал събрание в 
село Ясенов дел. Насъбрали 
се селяните, дошъл 
чиновникът, хубаво облечен в 
офицерски дрехи. Особено се 
харесал на младите жени и 
невести. Започнал да говори 
за постиженията в Съветския 
съюз в земеделието, па казал:

- В Русия има много новини. 
На акация (багрем) е калемен 
фасул и едно дърво ражда над 
1000 килограма.

След това започнал да се 
хвали и със собствените си пос
тижения.

- Аз съм кръстосал своите
пчели със светулки, те берат 
мед и през нощта.____________

плодородие - За койе, тате?
- Първо и първо: загуби се ония народ. Селата празна, одека 

че дойде народ? А по-рано, зададе ли се Мада Богородица и мало 
и старо се стедза за панаджурат. От Горньи и Долньи Висок, от 
Бурелат и Дерекулат, от пиротската села нагърне младиня, 
надойду стари. На Павлиончето се струпа сума народ, нема куде 
иглу да върльиш. На две-три места се друса оро. А младиня да 
вой се ненагледаш, девойчетия бела па цървена кико божур. На 
сълнцето се лъснули литаци кико злато, лъснули се забънье, 
отлате шамичетия, а под ньи рубаци до дупе. А за момчетията 
и да ти не оратим. Якьи ко горунье. Опърлила гьи летнята жега 
по ньиве и по ливаде, пърщУ от силу. Ората се люляю навам- 
натам, подокуйе се, чини ти се земята се тресе...

Е, де, ми са ти кажи киква йе дънъшнята младиня, а? 
Девойчетията се истънила кико приткье за васуль. Гледаш гьи 
исцибрела, ветьр че гьи одува. Усукала се ко моруз на летню 
жегу или натресла бревенеци, та задньицете само що несу им 
изпадле, или лъскаве поличкье йедън чеперък, йедва покриле 
срамотиюту. А косете им очиньене със свете бойе на тканицуту: 
модре, зелене, беле кико пърздер. А очи,от варбу не може да 
им видиш.

Момчетията, това ли су момчетия. И они се оварбали, 
накачили мингьуше, ланчетия, гривне... Гледаш га и не знайеш 
момче ли йе или девойче. Та тия ли да ти раздрусаю оро?! Върту 
дупетия и се кълчаве, Бог да прости...

- Чекай бе, тате! Ти ко си запел че излезне дека нема кво да 
се види на панаджурат. Па несу само орото и друсаньето 
панаджур?

- Несу! Камо гьи занаятчийете? Че можеш ли на тия ваш 
панаджур да си купиш стовну, рукатку, кондир? Че има ли 
кавена куде се печу ягнища-сугарета, а? Че гьи има ли и другьете 
некигьшнье работе? Или само че напраите йедън голем бувляк, 
кико га окате вийе?

- Е, на нероденога Петка немой да кроиш кошулю, кико би 
ти казал! Чекай да видиш, па тьгай орати. ,Че видиш, убавата 
традиция че се върне, тате...

- Е, ка върчате све назад, върнете ми и мбйте двайесе године, 
па тьгай че ви веруйем! - реко я, а синат ману с руку и излезе. 
Сигурно си йе помислил: изветрел старец!

На първия ден на 
Коледа в село Ясенов 
дел се пали слама и 
люспи от орехи. Сла
мата се изнесе в двора, 
запали се и домашните 
започват да я прескачат 
за здраве. Тогава се и 
благославя за пло-

А.Т.

/У~. Интроспекции 'Л
‘Злобата е неуморна, защото не 
познава разочарованието.
*У покорените е убит духът, а у 
покорните - и сърцето.
*Не се съгласявай с мнението на 
другите, докато не се откажеш 
от своето.
‘Простите страдат от 
предразсъдъци, а културните - 
от предубеждения.
*От сърцето започва 
покорството, а от разума - 
примирението.

дородие.
Една млада жена, 

чийто мъж бил на 
печалба,благославяла 
така:

”Боже, боже, дай 
година родна и пло
дородна, да се роди ръ
женица и пшеница, да се 
родят компире и 
петлиджанье, да су маз
ни кико на кума дупе”.

Йордан Миленов
С. С.,

Умряла работа
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