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НОВАТА ХИЛЯДАРКА - БАНКНОТА, КОЯТО МАЛЦИНА ОТ НАС ЩЕ 

ИМАТ В ПОРТМОНЕТО СИГодина Хит * Брой 1864 * 28 септември 2001 г. * Цена 5 динара

ОСТРИ ПОЛИМИКИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА ГЕНЕРАЛНА СКУПЩИНА НА МЕЖДУНАРОД
НАТА ПОЛИЦЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В 

БУДАПЕЩАКОМПРОМИСЪТ Е 

НЕИЗБЕЖЕН
:Н

ЮГОСЛАВИЯ Е ПРИЕТА 

В ИНТЕРПОЛ♦Джинджнч: Кощуница и Джукановнч трябва да направят определени отстъпки като ” принос за 
започването на диалога” *Предраг Булатович: За евентуалния неуспех на преговорите ще бъдат 
виновни президентът Джукановнч и неговата партия ♦Решението е взето чрез тайно гласуване на първото пленарно 

заседание, на което присъства и делегация на СМВР *В центъра 
на вниманието: борбата с тероризма

Съюзна републ ика Югославия е приета в Интерпол на седемде
сетата Сесия на Генералнатахкупщина на международната органи
зация на криминалистичните полиции, която се проведе тези дни в 
Будапеща. Решението бе взето чрез тайно гласуване на първото 
пленарно заседание на скупщината, на което присъства и деле
гация на Съюзното министерство на вътрешните работщ начело с 
минсистъра Зоран Живкович. /

1 ' - Молбата на СРЮ бе прийта е двутретинско мнозинство на 
Генералната скупщина. Гласуването ббше тайно, имаше 
гласа "против’’ и шест "въздържали се”, заяви пред журналистите 
Живкович, който допълни, че за приемането на СРЮ в тази между
народна организация не е имало никакви предварителни условия.

Политическата криза, която местната държава трябва да на- миер Драгиша Пешич. Предсе- 
продължава поради нерешени- мерят съюзните органи и парла- дателят на Изпълнителния от- 
те отношения между Черна гора ментите на републиките членки бор на управляващата ДПС Ми- 
и съюзната държава бе "ускоре- на федерацията. Джинджич от- одраг Вукович, който е и съвет- 
на” и допълнително изострена с. хвърли твърденията, според ко 
отлагането на разговорите за
бъдещето на федерацията, кои- говорили да осуетят организи- гора е неприемливо участието в 

да организира през- раните от Кощуница разговори, разговорите за бъдещето на 
идентът на СРЮ Воислав Кощу
ница. От многобройните изявле- тическата народна партия на ставител на съюзното правител- 
ния и съобщения на партийните Черна гора Предраг Булатович ство”. По този въпрос могат да 
лидери и други важни фактори заяви, че черногорският през- разговарят само републикан- 
на политическата сцена може да идент Мило Джуканович и не- ските правителства, категори- 
се направи извод, че диалогът по говата Демократична партия на чен бе Вукович. 
този съдбоносен въпрос просто социалистите ще бъдат виновни 
не може да бъде прекратен и че за евентуалния неуспех на пре- Пешич съобщи, че заради важ-

ник на черногорския президент 
ито той и Джуканович са се до- заяви, че "за официална Черна

то се опита
Председателят на Социалис- Югославия на който и да е пред-

само пет

Съюзният премиер Драгиша Сесията на Генералната скупщина на Интерпол започна с ед-с 
номинутно мълчание, с което бе почетена паметта на жертвите на 
терористичните атентати в САЩ. Представителите на страните 
членки бяха привествани от унгарския премиер Виктор Орбан, а 
сл'ед това говориха председателят на Интерпол Хезус Еспигарас 

-Мира и министърът на вътрешните работи на Унгария Шандор 
•Пинтер. ’ ' '

В центъра'на вниманието на участниците в сесията бе про
грамата за борба против тероризма, както и мерките срещу ор
ганизираната престъпност, наркотрафика и корупцията;

съществува готовност той да за- говорите за преур<;ждане на от- ността на разговорите е готов да
ношенията между Сърбия и не участва в тях.почне при определени условия.

Председателят на правител- Черна гора. 
ството на Сърбия Зоран Джин
джич разкритикува президенти- сма, които бяха разменени, ми- та партия на Черна гора и един 
те на СРЮ и Черна гора Воислав сля, че би било много лошо да от лидерите на коалицията 
Кощуница и Мило Джуканович, бъдат прекратени опитите за "Заедно за Югославия" Драган

организиране на тези разговори Шоч оцени постъпката на Пе
шич като "високоморален акт".

Председателят на Народна-- Независимо от всички пи-

задето в подготовката на прова
лилите се разговори за бъдеще- - предупреди Булатович.

Югославия не са се съоб- Председателят на СНП каза, Той смята, че в тези разговори 
че ”не би била добра алтернати- съюзният премиер би трябвало

да бъде заместен от някой, ког

то на
ЕДНА ГОДИНА СЛЕД СЪЮЗНИТЕ ПРЕЗ- 

ИДЕНТРСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

ИЗГРЯ СВОБОДАТА

разявали С "общата ситуация в 
страната и региона ’. Той 
мнение, че и единият, и другият 
ръководител трябва да напра- гора и Сърбия .

отстъпки като Представителите на черно
горската власт и по-нататък не ран Свштанович и югославския 
се съгласяват в преговорите за вицепремиер Миролюб Лабус.

вата диалогът да се води само 
между правителствата на Черна гото "Черна гора уважава^ и ка

то такива посочи съюзния мин-

е на

истър на външните работи Го-вят определени 
ринос 

лога”.
Сръбският премиер смята, че 

решението за бъдещето на съв-

"п за започването на диа- * Аз съм уверен, че при всички нъдостатъци на сегашните, а 
може би и на бъдещите правителства, никога повече Югос
лавия няма да бъде недемократична страна *Трябвл да из
градим правова държава, отворена,, демократична, държава, 

самочувствие, собствени национални и страте
гически интереси, която знае какво са корените и и къде, къде 
са й границите и какво притежава тя * Държава, коятр знае 
собствените си задачи и длъжности към гражданите 
света, както и своите права * Държава, с която нейните жители 
могат да се гордеят и в чисто организиране и водене и сами ще 
участвдт * Това е единствения начин да устоим на балканското 
кръстовище и във все по-нсспокойното и застрашено чове
чество (2 стр.) I ч >

бъдещето на югославската дър
жава да участва съюзният пре-

която да има
БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕБИВАВАХА БОСИЛЕГРАДЧАНИ .

ОТ КОЗЛОДУЙ
В

II КЪМ

ТЪРСЯТ КОРЕНИТЕ СИ
105-те семейства от Босилеградско, които преди

Търсейки корените си. ияко,^т Пише: д-р Воислав Кощуница
105 години заминали в

край реката и заминали в други краища, 
останали 85 семейства. По- 

от техните потомци живеят в
в БосилеградНа двудневно посещение 

и в някои от селата през миналата седмица
бяха над 40 потомци на босилеградчани от част на грЯда, в така наречения
Козлодуй. Посрещнаха ги представи ТоР ‘ашки кварТал или Турлашка махала,
на Общинския съвет, на *Л бяха гю случай 100-годишнината 0т преселва-
както и роднини и приятели, нето на предците им, потомците на 19 май

Е,„„ ™ града о*рад.

ДИМИТРОВГРАДтака не там 
голяма част

СЛОВАКИЯ ДАРЯВА 

МОСТ
1.»г!

Сглобяем мост с широчина 4 и дължина 30 метра на 
Димитровградска община дарява правителството на 
Република Словакия. Мостът ще бъде монтиран над 
Лукавашка река в Белеш паралелно със 
съществуващия, който е еднопосочен.
По този начин ще се улесни движението и ще се 
премахне "черната точка" на този път, където често 
се случваха дори и трагични злополуки.

: Донорството е договорено, остава само да се 
изпратят техническите данни и след това мостът да 
бъде монтиран.

гости.
ини. Това бе връщане . а чеШма и плоча,
делегацията на ОС и на КИЦ, която в кр. Центърът за култура в Босилеград ор-

май беше в Ко^°ДУйн ' ] 901 ганизира за гостите културно-забавна про-
С указ на цар Фердинанд[ от 5 I „ Пред публиката в голямата зала ма

година 105 семейства ог ‘ . Културния дом танцовият му състав се
пристигнали в Козлодуй, на лесното Р (] * гаш с хора от Босилеградско и Леск- 
брежие на Дунава. Дадена им земя Д Р с „есни и рецитации програмата

материал за къщи. Бшт изпр^ обогаТиха представиТели на читалището 
обаче пред големи трудности. ■ ”Христо Ботев” от Козлодуй,
ги не само бедата, но и болести. Ед Щ не Ар 
могли да се приспособят на равнината

на

•;по!. на

вен

А. Т.В.Б.
':\'л у 'I



ШшМш28 септември 2001 г.»
ЕДНА ГОДИНА СЛЕД СЪЮЗНИТЕ ПРЕЗИДЕНТРСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ Пише: д-р Воислав Кощуница

ИЗГРЯ СВОБОДАТА
* А, съм уверен, не „ри всички недостатъци на сегашните, а може Си „ на Идещите
да изградим правова държава, отворена, демократична държава, която да има ^^^“.ости към гражданите и към света, както и споите права * Държава,

......»*—■
по-неспоконното и застрашено човечествовсе

Изминалата една година, уверен съм, миналото.Това неознанава,не хората не от дГ "к
представлява един от най-важните и най- чувстват несигурност: още как я чувст- конкретен докрай нашия ; реформите на данъчната система и в съз-
трудии периоди в по-новата ни история, пат, но не заради политическия натиск и = -около 15 на законови условия за „рива-
Поставя се въпросът какво направихме голото насилие на властна, а заради Д . Гшмйтплиоо тизацията Но все още няма припатиза-
през тази година, кои от обещанията, становката, а която живеят, заради съ- бяха нанесени с «атонски.теб™ Стардиро- ™»цмп*. нЦопасвни)г^ „е иай-

бяхме дали ДОС и аз лично, щеетвуващата социална и икономическа дум^Л „ЙПре„ ще бъдат приватизирани именно
успяхме да изпълним, л кои не. Постлвя неизвестност. ’ ппрппппятия с които не трябва да
се също така и въпросът дали разликите Няма съмнение, чеса постигнати мно- направен само през последни Д Р толкова тези които стопанис-
в обещанията към избирателите от вре- го неща,' но също така е сигурно и че години. Той е направен в прашния ^ “^Р^Ги изполшшт родни суро-
мето на предизборната кампания си ос^ постигнатото все още не е достатъчно, риод, в общата ни държава Р ’ То ще останат да си живуркат
танаха. задълбочени ли са или са на- Най-много е осъществено на външно-по- когато Западът проявяваше голямо 
молени. лнтическияплан.По това време страната разбирателство към властвуването на и да семъчат• о«*м. които идползшт

Най-важното е, че е завладяна свобо- ни беше напълно изолирана, така че при един друг силник - Йосип Броз. „знект перспектива Във всеки случай
дата. Народът се освободи от страха и такава една изолация не можеше да се За нещастие съществува още една „о-
без кръви свали авторитарния вожд, кой- .запази. След 5 октомври Югославия Се стоянна пречка и ариера, когато , ■ монт яа се заместват с то
то отдавна беше загубил контакт с реал- завърна в света. През първите посток- дума за чуждестранната помощ, ов, • . ‘ Наистина заплатите и
ноЬтта и който, да перифразирам Слобо- томврийски дни и месеци поради различ- обуславяното, рецептата, която ни с ' ‘ номнналио откол-
дан Йованович. когато говори за Цип- ни причини това ставаше много бързо, предписва, за да получим нещо, факту- п ‘ ' сочвнение с
цар-Маркович, с надменността си не мо- Така беше, защото държавата излезе на рата, която ни се предоставя, за да ни кото преди * 
жа да разбере, че някой се бунтува про- пътя на демокрацията, както и защото бъдат отпуснати средства, дори и тези, увеличението на жизнените разноски то 
тив неговия режим. (За съжаление пре- светът и преди всичко Европа осъзнаха които им се връщат-веднага, чрез изпла- ва е много малко. Следователно 
даването на Милошевич на Хага, против- собствените си заблуди и грешки в поли- щане на предишните дългове. Ясно е, че равномерно разпределили социално го и

това не можем напълно да избегнем, но икономическо бреме на транзицията,мл- 
поне също така е ясно, че трябва да има кар че обещахме, че ще направим така.

От друга страна съществува цяла една 
област на иенгитуционални и законода-

които

тиката си към Югославия. Все пак, колк-но на законите и предписанията му даде
възможност да си запази този особен вид ото и да разбираше пагубността на санк-
високомерност. Пропуснахме значи въз- циите, Европа това никога не е признала, и мерка, да има черта, под която не смеем 
можността да му съдим тук и с това до нито пък ще признае. Санкциите не сва- да слизаме. Това е особено важно днес, в 
край да разберем периода, на който той лиха Милошевич, не го свалиха и натов- навечерието на косовскиге избори, къ- телни реформи, в която почти нищо не е 
даде собствен белег, а всъщност дамгоса • ските бомбардировки - свали го волята дето все още не е изпълнено нито едно направено. Това са съдовете, държавна- 
всички ни). Не се хванахме на въдицата на народа. Всъщност санкциите и бом- искане, което предявихме за участието та управа, областта на информирането, 
за втория тур, нито пък се подадохме на бардировките само отлагаха да се прояви на сърбите, нито пък е направено нещо законовото регламентиране, с което се 
изкушението за отмъщение, разбирайки, тази воля на народа. Следователно меж- дори мъничко за подобряване на сигур- урежда работата на университета. Дей-

дународната общност и преди всичко Ев- ността. Това е важно и когато става дума стваше се само от време на време, повече
за възможности да се запази съвместната като манифестация, отколкото по съще-

че това е само друга дума за кръвопроли
тие. Трето кръвопролитие само през ед- ропа до известна степен ни подаде ръка и 
ин век наистина би било прекалено.

Аз съм уверен, че благодарение на та- шето завръщане в международните ор- дестранно посредничество и чуждестран- 
ковл завоюване на свободата, въпреки ганизации и финансови институции и то- на благосклонност относно единната дъ- променим. Трябва да изградим правова 
всичките недостатъци на сегашните, а зи процес продължава все още и то, бих ржавна концепция би била изключител- държава, отворена, демократична дър- 
може би и на бъдещите правителства, казал, в един формален смисъл. В този но голяма.
Югославия никога повече няма да е неде- формален смисъл светът прояви разби- 
мократическа страна. При всички коле- рателство: бързо стигна признаването ни. 
бания, всички социални и икономически

държава, при което цената на едно чуж- ство, повече декларативно отколкото съ
ществено. Това е нещо, което трябва да

ни помогна да започне процесът за на-

жава, която да има самочувствие, собст-
Всичко това показва, че много повече вени национални и стратегически интер- 

трябва да се опрем на собствените си си- еси, която знае -какво са корените й и 
В един съществен смисъл обаче не- ли, на потенциалите, с които разполага- къде, къде са й границите и какво при- 

изпитания, нито една бивша комунисти- щата не се промениха когато става дума ме, че не смеем да разчитаме само на тежава тя. Държава, която знае собст- 
ческа държава на този план не е напра- за отношението на света към нас. Това донациите и твърде благоприятните кре- вените си задачи и длъжности към граж- 
вила крачка назад. Това са почти стома- особено ясно се вижда от донациите, кре- дити, нито пък можем да си допуснем да даните и към света, както и своите права, 
нени закони. Възможно е да има повече дитите, истинското регулиране на отно- се самозалъгваме със "сделките на века” Държава, с която нейните жители могат 
или по-малко демокрация, повече или шенията ни с международните финансо- с Тойота, Сименс, Пежо и т.н. Това не е да се гордеят и в чието организиране и 
по-малко спазване на правото, но такъв ви институции, от по-нататъшните фи- рационално, нито пък е Честно към на- водене и сами ще участват. На балканс- 
вид масови репресии, страх и несигурно- нансови условия, които ни се налагат, рода, който наистина трудно живее, 
ст, които отличаваха времето на Мило- въпреки факта, че става дума за помощ
шевич и на Броз, както и времето между на една страна, чийто външен дълг е дво- но малко реални неща са направени. Точ- начин да устоим, 
тях двамата, наистина принадлежат на йно по-малък ,от щетите, предизвикани но е, че съществува един сегмент, в който

кото кръстовище и във все по-неспокой- 
За реформите са казани безброй думи, ния и заплашен свят това е единствения

СЛЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОЮГОСЛАВИЯ - БЪЛГАРИЯ

НА ПРЕДЕН ПЛАН ПЪТНАТА МРЕЖА И 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА
РАЗГОВОРИ ЗА 
РАЗШИРЯВАНЕ

НА * Конференцията за транеграничното сътрудничество в новия еврорегион, намиращ се в триъгълника Ниш-София- 
Скопие, състояла се миналата седмица в Нишка баня, приключи с приемането на отчетцте на трите работни групи: за 
политиката на регионалното сътрудничество, развитието на частния сектор и младежкото сътрудничество в областта 
на образованието и културата

СТОПАНСКОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Известите лят на първата работна група Юлия Спиридонова мно познаване между културните и образователни институции 
подчерта, че главните пречки на транеграничното сътрудни- в триъгълника Ниш-София-Скопие, липсата-на финансови 
чество са в това, че местното управление няма възможност да средсатва за реализация на съвместни проекти и несъгласу- 
взема важни решения и в това, че само правителствата на ваността на законите, с които се регламентира дейността на 
Югославия, България и Македония могат да решават по всички тези институции. Като приоритети тази работна група пред- 
въпроси относно регионалното сътрудничество. Спиридонова ложи организирането на летни школи, размяна на професори 
каза, че членовете на тази работна група са сложили ударение и студенти и регионално свързване на учебните заведения с 
върху подобряването на връзките между тези региони, преди тези в страните на Европейския съюз. Предложено беше също 
всичко инфраструктурата, реконструкцията на гранично-про- 
пусквателните пунктове, отменянето на мита чрез създаване на
зона за свободна търговия, съвместни усилия за опазване на . малят и организационните разноски, 
околната среда и създаването на обща информационна В комюникето, прието след отчетите на работните групи, 
система. особено се подчертава общият интерес за интензификация на

Според работната група за развитието на частния сектор, транеграничното сътрудничество, за което са необходими до- 
създаването на регионални образователни центрове за мени- бри Инфраструктурни обекти. С оглед на това беше заключено 
джмент, организирането на панаирни изложения и срещи ме- 
жду представители на отделните предприятия, създаването на Македония изгражането на автомагистралите Ниш-София и 
инвестицинен форум, в който да се разговаря за регионалните Ниш-Скопие, както и електрификацията на жп линията Ниш- 
проекти, сътрудничеството в областта на банкерството и фи- София да получат предимство на предстоящата донорска кон- 
нансирането на малките и средни предприятия са основните . ференция в Букурещ. Освен това след около един месец в Ниш 
предпоставки за успешно развитие на частния бизнес в този 
еврорегион в централната част на Балканския полуостров.

Делегация на Югославската стопанска 
камара тези дни води разговори с предста
вители на Българската търговско-промиш
лена палата за подобряване и разширяване 
на стопанското сътрудничество между две
те страни. Разговорите бяха водени в ра
мките на 57 Международен панаир на тех
никата ”Есен 2001” в Пловдив.

В състава на югославската делегация, 
която се оглавяваше от подпредседателя на 
ЮСК Драго Шофранац и директора на пр
едставителството на ЮСК в София Божи
дар Йоцич, бяха включени представители 
на производителите на пневматици и хидра- 
улика, електрически и телефонни кабли, 
електромери, пътна сигнализация, железо
пътни съоръжения, селскостопанска меха
низация, медни жици, електромотори, фи- 
лтъри и автогуми.

така традиционните фестивали в Ниш. София и Скопие да 
станат транерегионални, при което забележително ще се на-

да се поиска от правителствата на Югославия, България и

ще бъде открита и Агенция за развитие на локалната демок
рация в новия еврорегион, чиито основи бяха положени на 

Най-важните пречки за сътрудничеството на младите в об- международната среща в Нишка баня миналата седмица, 
ластта на образованието и културата е недостатъчното взаи-

В. Бойков

В.С.Б.
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СЪОБЩИТЕЛНИЯТ КОРИДОР № Ю

СРЪБСКИЯТ ” НЮ ДИЛ”
ката с

на ЧехиГгП“ ПРд3 МИНаЛОТа седми«а с представители 
' ]’ ГеРмання- Австрия, Унгария, Италия и Гърция

сръбският премиер Зоран Джинджич разговаря за съоб 
щителния еврокоридор № 10, койТо обхваща пътните и жп 
връзки от австрийския град Салцбург до Ниш, където се
™Я на две ламели • източната към Истанбул и южната към Атина, която ще бъде домакин 
игри през 2004 година.

преди всичко в рамките на коридора № 10, при което за 
всеки от отделните проекти за начало са обезпечени по 5 
милиона евра.

Бъдещият автопът от Ниш до София няма да 
мине през Сичевашка клисура, защото от 

на летните олимпийски Просек трасето му се отклонява през 
седловината Плоче на Сува планина и 
недалеч от Бела паланка се

Сърбия проявява особено голям интерес за ускорена 
реализация на коридора № 10, за което са необходини 1 5 
милиарда евра.

- Голямо значение

Проектът за строежа на автомагистралата Ниш-София 
е важен за двете съседни страни - Югославия и България и 
той ще бъде представен на предстоящата донорска.конфер- 
енция на 24 октомври в Букурещ, казва Мнлутнп Щърбнч 
от Дирекцията за пътища към Правителството на Сърбия. 
Този проект има и т.нар. физибилна студия за оправдаемо- 
стта на изграждането, която по поръчка на българското 
правителство изготви една голяма американска фирма. За 
този крак е заинтересована и Турция, а на оповестената 

р е „ донорска конференция се очаква и подкрепа от страна на
започне пР1шпч1...«тч , 1,те на коридора десет биха могли да започнат в Гърция, понеже през България има, пряка връзка с кори-

ворените проекти заяви поемиеп-кт Пж,,.,! а до го- ‘ 1 т на ноември, оповести републиканската минис- дора №7 на румънска територия, така че в известен смисъл
се върху резултатите от лпт„.™1тД г'4' спирайки търка на. съобщенията и телекомуникациите Мария Ра- този крак е пряка конкуренция на коридора "десет", върху 
ВесХ^я СоГй1ст,ях пп °“Щ Ц ВерСН РаИН' шота -Вукосявлсвмч. За целта Европейската инвестицио- който набляга нашата страна.
от представители ТОГ‘''В:' “ пРндРУжа8аше и нна банка е обезпечила донация на стойност от 45 милиона Във вейки случай южната ламела към Атина има ик-
, главният еАеГт Г ой наи‘голем" наши предприятия, евра. Към края на октомври трябва да се проведати разго- ономическо предимство, понеже по нея се осъществяват 
;е“ ^ е сформираната съвместна експертна вори на кръглата маса, в които да участват и представители дори 60% от съвкупния транспорт. Министерството за 
меси и яР„У" жппа натоваРена със задачата да на- на Италия, Унгария и някои други държави, каза тя. наука и технология готви проекти за разпореждането на
щ * 1 Р‘ и евР°Цеиски фондове, готови да До края на годината сръбската железница ще разполага развойни технологически центрове по протежение на този
финансират съобщителните проекти в Сърбия. е кредити от 113 милиона евра за реконструкция на жп съобщителен коридор.

Междувременно в Белград престояваха представители линии и локомотиви. Кредитите са по-изродни от концеси- Стопанството в Ниш, както и в регионите, които грави- 
на европейската банка, които запознаха домакините си с ите, за които са небходими 12000 возила ежедневно, понеже тират към коридора № 10 очаква силен тласък от реали- ' 
условията на тендъра за изграждане на,пътища в Сърбия, с;| дългосрочни (50 години) и с лихва от само 1%, уточни зацията на съобщителните артерии и съпровождащите ги

обекти.

връща на стария 
път. По този начин ще се запазят прелестите 
на Сичевашка клисура.
За разлика от това автомагистралата към 
Атина минава през Гърделишка клисура. За да 

зл Сърбия има коридорът № 10 и се запазят нейните природни красоти, ще
изграждането на автомагистралата към Гърция до нача- бъДат прокарани повече дълги тунели, 
лото на Олимпиадата през 2004 г. Ето защо през следващия 
месец очакваме в Белград да пристигне една делегация от 
1 ермания, която трябва да

министърката.

ДИМИТРОВГРАД

КОЛЕВ Е НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪД

ДИМИТРОВГРАД ПРЕД ИЗБОРИТЕ

ВАСОВ: ОЧАКВАМ 
ДОС ДА ИЗЛЕЗЕ В 
ПЪЛЕН СЪСТАВ

- Що се отнася до подготовките за изборите, в сряда 
са разделени кандидатските листи за събиране .на 
подписи. Както е известно за всеки кандитат са необ
ходими най-малко 30 подписа, събрани само на листи, 
подпечатани и подписани от Общинската изби
рателна, комисия. Това означава, че събраните под- 

На предстоящите местни избори, насрочени за 4 пйси от някои партии до сега, не са валидни. Канди- 
ноември т.г. координаторът на ДОС д-р Симеон Ва- татските листи се предават 15 дни преди изборите и 
сов очаква ДОС да излезе в пълен състав, този път и Общинската избирателна комисия в срок от 24 часа 
засилен с новосформираните партии след изборите определя кого ще допусн&до изборите, 
от миналата есен.

Народната скупщина на Р Сърбия на осмото си извънредно 
заседание, проведено на 20 септември т.г., прие решение, с което 
се освобождават от длъжност определен брой председатели на 
съдовете с обща компетенция. С това решение, «публикувано в 
Служебен вестник брой 56 От 21 септември т.г., от длъжността 
председател на Общинския съд в Димитровград е освободен 
Новко Йотов.

- Същевремено Народната скупщина е приела решение, с което 
за нов председател на Общинския съд е назначен Зоран Колев, 
досегашен съдия в съда.

”По време на миналите избори някои партии изо- Димитровград, че знаят, че през следващите три год- 
бщо не съществуваха на димитровградската полит- ини в Сърбия на власт е ДОС и затова и в Дпм- 
ическа сцена. Между тях е и ДСС, която през после- птровград ще дадат гласовете си на ДОС. Да напомня 
дно време доста заякна с новоприети членове от със
тава на бившия ОО на СПС. Също така ДСБЮ на

на гражданите, че на практика в Димитровград ДОС 
е на власт от 28 юли 2001 г. Въпреки това мога отго- 

републиканско равнище не бе в състава на коали- ворно да кажа, че за това време направихме много 
цията, но на общинско да. Когато всичко съберем, повече, отколкото предишния режим за времето, за , 
тогава ДОС представляваха ГСС, ДС и СД. Сега оча
квам да ни се придружат СДУ (Социалдемократи-

А.Т.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД което той беше на власт.”
Дали очакванията на Басов Ще се осъществят е 

чната уния), ДЦ (Демократичният център) и ДХСС въпрос, който си задават много хора в Димитровград. 
(Демократ-християнската партия на Събия)”. казва Вече е ясно, че ДСС ще излезе сама на изборите. Сам 
Басов. Той също така изтъква: "Вярвам в граждан- ще излезе и новосформираният Съюз на граждан
ите на Димитровград и техния прагматизъм. Вярвам, ите) макар че декларира близостта си дрДОС. 
че те са заинтересовани за бъдещето на

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
Народната скупщина на Сър- кта, че го помнят като справед-

В.Б. А.Т.бия преди седмица избра Борис лив съдия.
Георгиев за нов председател 
Общинския съд в Босилеград и 
сложи край на напреженията и 
неизвестността не само в съдеб

на

В БОСИЛЕГРАД ПРЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

ЕДНИ СЕ ГОТВЯТ ДА 
ЗАПАЗЯТ, ДРУГИ ДА 

ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА

ната институция, но и по-широ
ко. В биографията на тоя бо- 
силеградчанин, който десетина 
години живее и работи в Ниш, е 
записано, че е роден 1946 годи
на, че юридически факултет е 
завършил в Скопие през 1969, 
пет години след това си е взел 
правосъдния изпит. Работил е в
органите на управлението към Когато става ду
ОС в Босилеград, бил е дирек- такива ще има, ии „а доС. Разговори за възможна
тпп на комуналното предпри- известно и колко ще има кош. ц ” ителите на общинските петите научиха от съобщения, на едно събрание на представителите

ОР У „ „„ 1978 до пРеЯизб°Риа КОаЛИЦй Тпямшнския? съвет - на Демократичната общинските отбори например подчерта, че партиите, които са в ДОС
итие, а от на.плат . отбори, т които е образован Общ е в Югосла~я, Гражданския на републиканско равнище трябва да са в коалиция и на местно ниво, но
средата на 1987 е бил съд партия, Демократи шия сщзи 1 паотия на Сърбия. Предста- останалите не обърнаха внимание на предложението,
тукашния Общински съд. съ]03 на Сърбия и на Демохрист • ^ ятда опазят досегашния Със "стопроцентова сигурност” може да се каже, че общинските
Няколко години след това с бил ВИТелите не искат да предлола . „коалицията е действителност", отбори но СПС и СРС с никого няма да правят коалиция. Председателят
•„1ЯОКЯТ в Ниш а ДО избирането си съюз, макар че подч®Р ‘ ’ й какт0 подчертава Воислав на ОО на ДСС Владимир Захариев казва, че сами ще
идвоки. в НИШ. ад I 0нова > което им създава глав°б°лла;а каКс™ Л 0РЪТ коя партия изборите, че имат кандидати за всичките 31 места и че "изборите могат

Божилов, председател на из р ‘ Ят избирателните колегии да започнат утре”. Председателят на радикалите Иван Алексов подчер-
колко кандидати ще има и < н* тава, че набират кандидати и че се надява да попълнят почти всички
помежду си. известно какво ще правят останалите места. Сам, без оглед колко ще има кандидати, ще излезе и Общинският

Все още със сигурнос които на републиканско равнище са в отбор на Сръбското движение за обновление, казва председателят
парТ ’ -г-пък са "люта” опоз- Милча Стоичков.

От ноемврийските събития насам никой не се обажда от няко-

Общинският съвет в Босилеград направи изменения в 
състава на формираната преди седмица Общинска 
избирателна комисия. В състава си тя има и по-нататък 
шест члена и също толкова заместници.Председател е 
Велин Стоичков, секретар на Общинския съвет,

„ заместник-председател Мира Йорданова, съдия,
- Политическите партии, т.е. общинските им отбори, действащи в сеКретар е Райчо Йорданов, юрист в ОС, а негов 

Босилеградска община, продължават подготовките си за предстоящите заместник Славица Стоянова. Членове са Любен
местни избори. Главната и основна разлика между тях е, ‘ д * Захариев, Борис Владимиров, Боян Миланов и Раде
тояватда запазят властта, а друди да я превземат Станоев, а техни заместници Радмила Раденкова,

ма за това кой с кого ще прави “аЛЛЦ™ “ Богослав Стойов, Стефан Стойков и Ванче Стаменов.

а

се знае и нищо не е
на

излезнаг на
е билза председател на съда 

ръководител на Сектора за 
отношения в ЗБЗюридически 

"Сичево” край Ниш. Не 
на нито една 
тия, а в

е член
политическа пар- общински огборин. "Х^самостоятелно или

-...... ~ " “ гпел ППГ а на о6щ Я0бщинска ДОС-власт. Досега заявяваха, чеОбщинския СЪД и сред ДОС, а на 
ползва 'с иция на сегашната !ГТ нп изборите общинските отбори на Нова гашното седалище на ЮЛ. Повече от членовете го напуснаха, така че 

и самостоятелно ше^излез^ алт‘ернатива и инициативният съвет на Нова все повече личи, че той вече не съществува на общинската политическа
демокрация, но не липедат^комбинации^за^тредиз ^ дрУу. ц ц,
пбаче съществуват пр __  —ип Общинския отбои на ше се

босилеградчани се 
авторитет на скромен
човек. демокрация, но не ^понеже"когато иска едната, не иска дру- Общинските отбори оповестяват, че до няколко дни със сигурност

Избирането на Георгиев за 0баче съществуват про етковИч председател на Общинския отбор на ще се знае кой с кого ще прави коалиции и колко такива ще има. 
председател сред босилеградч- гата страна. ДР“га" г“® чна Сърбия, за чисто съществуване и журнал- 
ани предизвика положителни движението за демокра 
реакции, вероятно и поради фа-

и честен



____________________ МсептемвригОШт

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
о СЪБРАНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ 

НА БОСИЛЕГРАДСКИ "НАШИНЕЦ"

ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ, А НЕ 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ФОРМИРАН ОБЩИНСКИ 

ОТБОР НА ДАа

* Отборът им 23 члена * Избран и Управителен съвет от 13 души * За председател на ОО е избрана 
Нада Стойнева, журналист в Радио Босилеград ” Нашинец” може да има перспектива при условие, че ръковод- 

ството му успее да отстои идеята за гражданско и безпартийно 
движение

Какво ще бъде "Нашинец” - 
политическа партия или извъ-

ще изпаднат в социална беда.тоДемократичната алтернати
ва, която преди месец в Босиле
град формира инициативен съ
вет, на състоялата се общинска 
конференция учреди Общински 
отбор. Управителен съвет и ко
мисии. В състава на ОО, който 
според документите на партията 
трябва да има 41 члена, сега бяха 
избрани 23 души, а в УС от небх- 
одимите 19 - 13 члена. Остана
лите, както беше посочено, ще 
се изберат по-късно, когато об-

В това отношение тя оп
овести, че ДА ще раздвижи 
ция за контролиране на властта, 
понеже има повече нередности.

- Ще сме сред народа, ще се 
вслушваме в проблемите му, на 
властта ще пренасяме исковете 
на гражданите и ще изискваме 
да се премахват пропуските и 
неправдите. Същевременно ще 
изискваме да се утвърждава от
говорността за пропуските на 
всички,1
щински чиновници или хора на 
високи републикански постове.

Когато става дума за пред
ложенията за регионализация 

- Във всичко това ДА вижда на Сърбия, Демократичната 
себе си като сила, която може да тернатива смята, че трябва да 
обединява двата блока. Полити- ги обсъдят не само професион- 

сцена в Сърбия след алните кръгове, но и граждан
ее внесат в

се прави и че в малолюдната об
щина няма място за 15 партии. 
Движението, каза Бранко Ми- 

босилеградчанин от Ниш,

ак-

нпартийно движение, което ще 
се бори за по-ускорено развитие тов,

Босилеградска община? От- трявба да е непартийно, в него 
могат да членуват хора от разна

чле-говор на тоя въпрос дадоха 
новете на инициативния коми
тет, като застанаха на стано-

лични партии и с различни по
литически възгледи. Онова, ко
ето ще ни обединява е развити
ето на общината. Защото, само 
по тоя на<шн може да привлече 
вниманието на хората, стопан
ски фирми и донори.

Участниците се съгласиха с 
предложението Андонов да е 
председател на движението, а в 
ръководството му да бъдат Ми- 
гов, Емил Пейчев, директор на 
Ветеринарната станция, Драго
люб Иванчов, частник. С ома- 
совяването му ще се увеличава

щинската организация се омасо- 
ви. За председател на ОО е из
брана Нада Стойнева, журнал
ист в Радио Босилеград, за под
председатели Владимир Глиго- лицияга ДОС не всичко е наред,

но тя трябва да остане.

ПОД ЧАДЪРА НА ЧОВИЧ: 
Нада Стойнева

без оглед дали те са об-

ров, преподавател в гимназията, 
и Драган Петков, преподавател ал-

в основното училище, секретар 
е Иван Симеонов, работник в 
противопожарната служба към
Отдела на вътрешните работи, време ще се избистри, няма да ите, а след това да 
а касиер Боянка Стоичкова, има бракове по нужда, но 
журналист в Радио Босилеград, ки ще си избира сътрудници и

На учредителното събрание партньори. Сега обаче ни тряб- се води сметка за развитие на вси
гтисъстваха поедставители на ва още малко време всички да чки сРеДи в Републиката, особен присъстваха представители па ^ 1 на граничните и икономически
ръководството на партията на д- сме заедно, понеже трябва да изостаналите общини, каквато е и 
р Небойша Чович, начело с под- "тръгнат реформите и проме- Босилеградска. Смятам, че покрай 
председателката Нада Кол- ните, които планирахме, каза тя. материалната помощ на дър-

ДА, каза Колунджия, е пар- жавата, средства за тяхно по-уск-
се пои-

ческата

и ръководният му състав.
Тези дни движението ще се

все- скупщинска процедура.
- В това отношение трябва да

регистрира като гражданска ор
ганизация,
търсят и готвят развойни програ
ми.
беше подчертано на събранието, 

градчани, както на тези, които ще се обърне на програми за 
живеят в общината, така и в ди- производство на екологична хра- 
аспората, които с идеи, собстве- на, понеже в и незамърсената сре

да съществуват извънредни усло-

а ще започнат да сед-р Драган Андонов

Особено внимание, както
вище, че е движение на босиле-

унджия, както и представители
на общинските отбори от Враня, тия на социалдемократичната орено развитие могат да 
Търговище, Владичин хан и опция. Настояваме за пазарна скат от донори и международни

икономика, но същевременно и
ни средства, с помощ на държа
вата и с донации, ще дръпнат на
пред развитието на крайно изо
станалата община

огранизации и институции, подче
рта Нада Колунджия.

Общинският отбор на ДА в 
Колунджия, която е и делутдт в която по време на предстоящата предстоящите местни избори няма 
Народната скупщина на Сърб- транзиция ще води сметка за да прави коалиции с нито една

гражданите и работниците, кои- партия, а ще излезе сам, решиха
присъстващите. - Ще се борим да

вия за това.
Символ на "Нашинец” е наша

та шарена торба - торбата, без 
която хората от Босилеградско 

Председателят на инициатив- не са отивали нито на нивата, ни- 
ния комитет д-р Драган Андо- то в дюлгерлъка, нито на пазара,

нито в черквата; онази торбичка,

Сурдулица.
Подпредседателката на ДА за социално отговорна държава,

ия, каза, че понастоящем в коа-
нов настояваше движението да 
е политическа партия, основ
ната задача на която да бъде 
развитието на общината, докато

не се върне старата, а същевре
менно да не остане и сегашната 
общинска власт, подчерта но
воизбраната председателка Нада 
Стойнева.

която на път изведе хилядници 
школувани хора. Тази интелиген
ция сега трябва да дад^ принос в 
развитието на изостаналия си 

останалите бяха убедени, че рОДен Край. 
само с политика икономика не

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАД
СКАТА СРС

В.Б. В.Б.

МЛАДЕНОВ: ОЧАКВАМЕ 

МЕЖДУ 5 И 10 

ОТБОРНИЧЕСКИ МЕСТА
ПРЕДРАГ ВЕЛИЧКОВ, СЕКРЕТАР НА 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА СД:

НУЖНО НИ Е ВРЕМЕ И 

ДОВЕРИЕТО НА 

ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

отборника. Пред гражданите ОО 
на СРС ще излезе с програмата, с 
която излезна и преди минало
годишните местни избори, като 
при това програмата евентуално 
би могла да бъде поизменена.

На въпроса на журналистите 
ще подаде ли оставка ръковод
ството на ОО ако и на тези избори, 
както и на миналогодишните 
радикалите претъпят изборно фи
аско, Младенов отговори отрица
телно.

В началото на седмицата прес
конференция проведе димитровг
радската СРС. Говориха лидерът 
на ОО Кирил Младенов и предсе
дателят на Окръжния отбор за 
Пиротски окръг Драган Павло- 
вич. В разговор за нашия вестник 

подпредседаелят на димитровг
радската Социалдемокрация Пре- 
драг Величков каза, че в тази пар
тия преценяват, че за местния 
ДОС ще гласуват поне 60 на сто от 
избирателите, които излязат на 
предстоящите избори.

ОО на Социалдемокрация, по 
преценките на Величков, би тряб
вало в единствената бюлетина на 
ДОС да има поне 5 свои предста
вители. Партията, според него, ра
боти нормално, но я затруднява то-

Павлович изсипа остри крити
ки за сметка на ДОС: "Тази коа
лиция не е изпълнила предизбор
ните си обещания... Тя вече не съ
ществува... От обещаните донор- 
ства и инвестиции няма нищо... 
Стопанството е в разруха, а нач
инът, по който е запланувано да се 
извърши приватизацията ще на
несе големи вреди на Сърбия... 
Работниците ще останат без 
работните си места..., сподели ме
жду другото той и обвини ДОС, че 
е виновен за това, че в някои места 
в Сърбия са разбити помещенията 
на СРС и че се тормозят членовете 
на тази партия.

СРС, която според думите на 
водача на СРС в окръга е най-де- 
мократическата партия у нас, е 
настоявала избори в Сърбия да се 
проведат на всички нива и това 
свое становище и занапред енерги
чно ще застпъва.

Говорейки за предстоящите 
избори в Димитровградска общи
на, Кирил Младенов между дру
гото каза, че тукашните радикали 
се надяват след изборите в местния 
парламент да имат между 5 и 10

най-сериозните противници на 
ДОС, той каза: ”СПС със сигур
ност ще загуби изборите, но тази

ва, че все още няма свои помеще 
ния. "Открити сме за сътрудниче 
ство с всички хора с добра воля 
Който иска да сътрудничи с нас, партия все пак не трябва напълно 
нека да заповяда! Особено сме да се подценява. Що се отнася до 
благоволни да сътрудничим с мла- Съюза за Цариброд, ние в Социал- 
дите, за които впрочем и най-м- демокрация оценяваме, че хората, 
ного се борим. Именно те през го- които сега са в този Съюз са ни 
дините на провала на нашето об- въвлекли в провала, а сега с мо- 
щество се измъчиха най-много, тото Спасение за Цариброд, уж ще 
Конкретно в Цариброд на тях не се ни спасяват", 
посвещаваше почти никакво вни-

Б. Д.

ПРОМЯНА В ДСБЮ В ДИМИТРОВГРАД

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
МЕСТНИЯ СЪВЕТ

Че предизборната активност в Димитровград е вече в пълен 
разгар свидетелстват и активностите в партиите, действащи на 
територията на общината. Между тях е и ДСБЮ, в който тези дни 
се случиха определени промени.

Както ни осведомиха 
досегашният председател на този съвет Спасен Гогов е подал 
оставка на поста поради лични и професионални причини. Имайки 
предвид предизборните активности и политическата обстановка в 
общината, Местният съвет е кооптирал за член на съвета д-р 
Ангел Йосифов. Същевременно той е определен и за временно 
изпълняващ длъжността председател на Местния съвет.

Местният съвет на ОО на ДСБЮ е насрочил общо събрание 
на членовете за 26 септември вечерта.

Подпредседателят на димит- 
мание. Като последица на това, ровградската СД има послание 
дойдохме в ситуация младите хора към избирателите: "Ще продълж- 
да се изселват от своя град, тър- им да поправяме грешките на бив- 
сейки работа и по-добър живот в шия режим и да придвижваме 
други среди. Цариброд се превър- страната ни към Европа. Много от 
на в град на старци”, сподели пред грешките на някогашните упр- 
"Братство” Величков. лавляващи вече поправихме, но за

Помолен да коментира силата да бихме анулирали, всичките, ние 
на останалите политически пар- от СД и от ДОС се нуждаем от 
тии, участващи в изборите и преди време и от доверието на гласопо- 
всичко на СПС и Съюза за Цари- давателите”. 
брод, които се считат за едни от

от местния съвет на партията,

А.Т. Б. Д.
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НА ТАКСИСТИТЕ ИЗЛЕЗЕ РЕЗУЛТАТЕНПРОТЕСТЪТ

БАБУШНИЦА

БЛОКАДАТА ” ОТКРИ” 

СПИРКА ВА ГРАНИЧНАТА
ЗОНА

СТОПАНСКИТЕ ФИРМИ 

РАБОТЯТ УСПЕШНО
Ако кажем, че обстановката в бабушнишкото стопанство е до

бра, всъщност нищо ново не сме казали. Тя е такава от години. В 
тази малка община има десетина стопански колективи и всички те 
(с изключение на ЗК "Бабушница”, която трудоустроява 70-ина 
"работници) работят успешно.

Средните заплати на заетите в бабушнишкото стопанство над
минават средните в тази област в републиката като цяло.

Като голям делов успех в Бабушница тези дни се тълкува 
сключеният договор между тамошната конфекционна фабрика 
"Стандарт” и една фирма от Германия. До няколко дни "Стандарт” 
започва изцяло да работи за германците, които ще предоставят на 
фирмата производствени материали и машини. Както узнаваме, 
във фабриката, която настанява около 340'работници, ще бъдат 
открити още 60 работни места.

Около 50-60 работни местя ще бъдат открити и в частната 
фабрика за производство на пластмасови изделия ”Д-компани”, 
която се стяга наскоро Да започне да строи още един цех. Площ за 
строежа на цеха (750 м2) е намерена, благодарение между другото 
и на ангажирането на ръководството на общината.

Каква е формулата на успеха на бабушнишкото стопанство? - 
бе въпросът, който тези дни отправихме към председателя на 
бабушнишкото правителство Зоран Спасич.

"Ние, ръководителите на ОС, на всяка цена се стремим да по
могнем на стопанските фирми винаги, когато те такава помощ 
поискат от нас. Постоянно се срещаме с ръководителите на фир
мите, запознаваме се с техните проблели и настояваме съвместно 
да ги решим. Разгорещяват се между нас понякога и жестоки 
дискусии, не може, разбира се, всичко да е идеално, но единстве
ната мисъл, от която се ръководим е как да помогнем на отделна 
фирма, как да дойдем до възможно най-доброто решение за тях
ната по-нататъшна работа”, изтъкна Спасич и добави: "Полити
ческата принадлежност на някой ръководител на фирма не играе 
никаква роля, важното е само да се допринесе за по-доброто на 
Бабушнишка община.”

От Спасич между другото научихме и това, че именно ръко- 
доството на общината е помогнало на "Стандарт” да сключи дого
вор с германската фирма, която във фирмата окачествяват като 
бъдещ стратегически партньор. Местното ръководство ще помог
не на фирмата да построи и определени инфраструктурни обекти, 
които са необходими за успешното реализиране на договора.

ТК™Т;"Г:^ институции и „рга„„ в държавата,
пРедителна блокада„а II 21 септември т.г. организираха едночасова преду-
всички моторни превозни средства с изклюмо Р'1И СеЛ° РаД1шье. Движението бе прекъснато за 
помощ. ' Р ДТВа с изключение на приоритетите - полицията , войската и бързата

Поводът за блокадата 
сето е непозволяване на 
ровградските таксисти да имат 
спирка (начална) в 850-метро- 
вата гранична зона. Поради то
ва минаващите пеша границата 
са принудени с багаж да вървят 
почти един километър. Що се 
отнася до общинските власти, 
те решиха положително иска на 
таксистите, променяйки дори и 
градоустройствения план на 
граничния преход. Положител
но реагира и митницата, само в 
Министерството за вътрешни 
работи, отдел гранична полиция 
не се съгласяваха да подпишат. 
Проблемът се "протака ” по
вече от три години, така че пред
приетата мерка от страна на та
ксистите просто бе наложена.

Броени минути след девет 
часа когато блокадата започна, 
пристигна и представител на 
МВР, отдел гранична полиция. 
Полковник Митрович пристиг
на от Белград въз основа на от
вореното писмо на таксистите, 
изпратено и до това министер
ство. Той помоли таксистите за 
толерантно поведение и призо
ва представители на Сдружени
ето на таксистите да се дого
ворят в помещенията на грани
чната полиция на ГКПП "Град
ина”. Докато преговорите се 
водеха, блокадата се прекъсва
ше само за преминаване на кола 
на полицията и войската. Дори

на шо- 
димит-

Трябваше ли да бъде блокиран автопътят, за да се реши един 
технически проблем?

не бяха пуснати и представите- тия договор (а такъв бе и искът 
ли на Пиротска община, тръг- на таксистите), в граничната зо- 
нали за Чипровци - Р България, на на около стотина метра, от 
Макар и неволно, те изчакаха контролния пункт ще могат пос

тоянно да се паркират най-мно- 
Няколко минути преди десет го три таксита. Тяхното поведе- 

часа от ГКПП се върнаха пред- ние трявба да бъде напълно в 
ставителите на таксистите с на- унисон с правилата. В противен 
дути клаксони, което за чака- случай ще им бъде отнето раз- 
щите беше сигурен знак, че ис- решението.

един час.

По време на договора пред-кът за такси - спирка в ганич- 
ната зона е решен положително, седателят на Сдружението на 
Блокадата след това мигновено таксистите Мирослав Иванов,

благодарейки на всички, които 
са подкрепили техния иск, с осо-

нтъра за култура за да се дого- бена нагласа изтъкна, че те нг. * 
ворят помежду си за спазване на дело с поведението си са деман- 
правилата за движение в грани- тирали слуховете, които от ня- 
чната зона. Съгласно постигна-

Б. Д.

бе прекратена, а таксистите се 
събраха в малката зала на Це- СПОРЕД АНАЛИЗА НА "СЪРБИЯ БИЗНЕС 

РЕЙТИНГ"
• ч

” ЛУЖНИЦА” НА 

ДЕСЕТО МЯСТО В 
ОТРАСЪЛА

кои са били разпространени, че 
техният протест ще бъде изпол-

— 3 зван в политически цели от
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ БОИЦИ СЕ ОБЯВИХА ДСБЮ или дребните контрабан-
СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОС ЗА НЕЧЕСТВА- диети на цигари дсбго, чийто 

НЕТО НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ представител бе на протеста.

ОТ ЧИЕ ИМЕ СЕ 
ОБЕЗЦЕНЯВА ПОБЕДАТА 

НАД ФАШИЗМА?

Бабушнишката фабрика за преработка на пластмасови ма
териали "Лужница” се нареди сред 10-те най-успешни фирми 
в отрасъла на републиканско ниво. Това показа анализът, 
който направиха специалистите от белградската организация 
("Сърбия бизнес рейтинг”.

От общо 62 695 фирми, които на организацията са предоста
вили окончателните си равносметки за миналата година, . 
студийно обработените данни сочат, че бабушнишката 
"Лужница” според големината си в републиката заема 195 • 
място, докато според значението си е на 567 място.

Успехът става още по-значителен, ако се посочи фактът, 
че "Лужница” едновременно се е озовала и в рейтинг листата 

рентабилитета, и в рейтинг листата на кредибилитета, като 
по тоягначин автоматично се е озовала и в така наречената 
’‘ЕКСТРА рейтинг листа” на най-успешните фирми в репуб
ликата.

само подкрепи начинанието, ка- 
и болшинство откто впрочем 

демократичните сили в община
та, чиито представители също 
са били поканени да присъстват
на протеста.

И така, "зор да е жив”, 
нашият народ. -Да не беше бло-

казва
освобождението си, като са орга
низирали тържествени сесии на кадата едва ли искът на таксис- 
местните парламенти и други тите щеше да бъде решен. Въп- 
манифестации.

- Нашата сегашна общинска 
власт за това нещо нямаше нито

отговорност, подчер- граничната
на бойците и на всички останали преходи

150 метра, а не 850 както

Общинският отбор на СУБ- 
НОР в Босилеград се обяви про
тив решението на Общинския 
съвет да не ознаменува Осми

обаче дали изобщо щеше 
подобен проблем, ако 

зона беше както и

рос е 
да има

септември, който до тази година 
се честваше като Ден на освоб- 

общината от фа-

на
слух, нито 
тава ръководството
констатира, че "тя трудно ще мо- ОКОЛо 
же да оправдае постъпката си пред е на ГКПП "Градина - 
народа".

ождението на
шизма.

- Общинската власт на ДОС не 
отказа от традицион-

Б. Д.А.Т.
В.Б.само, че се 

ното ознаменуване на Деня на ос
вобождението, но своеволно реши 
тоя ден да падне в забрава, се казва 
между другото в реагирането на 
борческата организация, което 
подписал председателят Асен Ст- 

За това нещо, се казва по-на- 
съоб-

БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ" ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗОСТРЯТ

ВСЕКИ ДЕН Е ПО-ТРУДНО
ПРОБЛЕМИТЕ В

гориво, а средства за заплати се взимат на заемоев.
татьк, ОС не даде- никакво

за обществеността,
Стигна се дотам, че няма пари за

,, и Босилеград всеки следващ ден работника. Стигна се дотам, че поради досегашните дългове на пред-
Обстановката в ’ Автотранспорт дЖе да се предположи приятието не остават пари за набавка на гориво и за заплати. Гориво се

е по-трудна от предишния, така че в щ гърси от донори, но досега не пристигна, а пари за заплати за август сашшшшт шШшшт"Беопетрол”. Пристигат нови ^ ос„ободи джиро-сметката. над 15 години, нямаме пари да купуваме нови и след години е възможно
така че не е известно как ик щ „ фактът, че половин- превозът да спре, подчертава Крумов.

К0ЛК° Т:пЖ„осметка приключи с отчетени 4,6 милиона .динара В.Б.
Р част ОТ нея се дължи на неплатените заплати на 117-те

нитощение
обоснова решението си. Същевре- 

бойците издигат въпроса 
съветът обез- 

нашата община 
вой-

менно 
"защо и в чие име нас-
цеиява приноса на
към на роДоосвободител ната

общата победа над фашизма 
исто-иа и

и поради какво прекроява 
рията на славните дни на светлат 
освободителна традиция?^^ ^

съседни об-
В реагирането 

припомная, че всички
ознаменували датите

годишната 
загуба. Една Vнаицини са
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57ГОДИНИ ОТСМЪРТТАНА 
ВЕНЕ ГРИГОРОВ

(Жх!Х‘./па. на ч ити иге/т,

АПЕЛ ЗА 

ВЗАИМОПОМОЩ
&*■

ВЕНЕ Т: ГРИГОРОВ е роден на 5 април 1923 година в село Извор от ■ 
майка Евгения н баща Тодор. През 1943 година както и много други Н 
младежи от Босилеградско станал войник в Кюстендил. След септем- РЯ 
врийския преврат в България, по-точно в началото на октомври 1944 Н 
година, командващите отечественофронтовската войска издават заповед Е 
да се тръгне към Гюешево и Крива паланка, понеже в тази част на Маке- д 
дония се водили постоянни сражения срещу германците. В едно 
сражение на 4 октомври 1944 година той бил тежко ранен.

Неговите родители узнали за раняването му и през бойните линии
и сина

Казвам се Станиша Илиев, родом от село Топли дол, 
Сурдулишка община. След д-ьлгогодишнп работа в чужбина 
се настаних в град Ниш, но не съм и не мога да забравя родния 
си край, ’ там де,то аз съм пораснал и първо мляко засукал”. 
Сега, когато изживявам пенсионсрските си дни и години иска 
ми се да направя нещо за този край. да помогна 
там хора да живеят живот, достоен за човека. А за да стане 
това, основната предпоставка са добрите комуникации. Кому
никация не е само по телефона, мобифона и другите чудеса

помагат на хората от която и да било точка 
кълбо да комуницират помежду си. Според мен

на останалитетакова

стигнали до фронта. В групата тежко ранени партизани намерили 
си. Бил в безсъзнание и те го закарали в.Кюстендил. Били предприети хирургични мерки, но поради голямо 
кръвоизливане починал в Девическата гимназия, в която се помествала болницата за ранени на фронта. 

Младият, едвам 21-годишен боец, който не стигна да създаде ни семейство, с военна почит беше погребан

техниката, които
на земното
комуникацията преди всичко е добрия път, който ще позволи 
на човека без излишно напрежение да пристигне на целта си, 
да отиде до комшията, да си докара необходимите продовол
ствия и най^сетне, а защо не и на първо място, да изнесе на 
пазара онова, което с много пот и усилия е произвел - дърва 
за отопление, мляко, сирене, яйце, агне,теле.... За всичко това 
първа необходимост е добрият път.

Ето защо искам посредством в. "Братство” да подема 
инициатива с общи усилия на останалите там.хора, и преди 
всичко на онези, които както и аз, са родени и отраснали там 
и междувременно наредили живота си във вътрешността на 
страната, в големите градове с асфалтирани улици и 
трали между тях, да прокараме и асфалтираме пътя от Топли 
дол до Преслап. Готов съм всестранно да се включа в една 

акция и да я помогна и парично. Ето защо използвам

в родния си Извор.
Ст. Евтимов

СЗЛОБОДНЕВК^)

” НАШИ” И ” ВАШИ”
показва счупеното пластмасово педало на колелото.

т-Това сито счупил нарочно за да личи на старо, не 
се въздържах да му кажа.

Те сложиха колелата в багажника на новия "Голф 
караван” и без дума заминаха към Пирот, а тълпата, 
която се насъбра, започна жестоко да коментира как те 
(чети пиротчанци) си имат свои хора на границата 
минават без проблем и с колкото си искат стека цигари.

А то всичката тази "гунгула” или "митинг” на гра
ницата стана около тези "пусти” цигари, които за опре
делен брой хора от Димитровград са единствен 
източник на доход. (Купуваш стек за 15 ДМ. продаваш 
за 17 и така всеки ден. А ако успееш през деня да минеш 
повече пъти, да укриеш стек или няколко повече, ето 
печалба). Но впечатлението, което получих , е не че с 
тази своеобразна контрабанда на цигари се занимават и 
много материално състоятелни и видни граждани на 
Димитровград, а случката с двамата от Пирот и онова 
"ВАШИ” и ”НАШИ”. Всички се надявахме, че с 
промените, демократични, разбира се , ще престанем, 
или по-добре ще престанат да ни делят на "наши” и 
”ваши”, на подобни и неподобни, патриоти и 
неприятели, такива или онакива...просто да престанем , 
по-точно да престанат да ни делят. Защото тук в 
Димитровград винаги всички са били само наши, незав
исимо дали са от Цариброд, Пирот, Ниш, Лапово, Нови 
Пазар... Една малко по-пъргава от груп 
хубаво им отговори на момчетата ;”Какви наши и ваши, 
не сме ли всички наши!”

Да, ние тука така мислим и така се владеем в 
отношенията с хората. Дали това от наша страна е 
наивно или не, не знам. Зная само това ме все докато 
ни делят лошо ни се пише.

Късно след обед в петък. Сортирането на чушките 
купени сутринта на пазара е в пълен замах, когато звъни 
телефона. Един колега журналист от радиото ми 
съобщава, че на "границата има митинг”, ако искам да 
заснема нещо за вестника.

Макар че предварително знам, че за снимане на 
КПП "Градина” трябва разрешение "от горе”, взимам 
фото апарата и заминавам с колата. Направо влизам в 
850 метровия граничен пояс, макар че нямам нито пас
порт нито необходимото разрешение за движение 
този пояс. който е най-голям на територията на 
страната. Навсякъде са по 100 До 150 или 200 метра от 
границата.

Там на стотици паркирани автомобили, много хора 
насъбрани по групи и много униформени лица, полицаи 
преди всичко. Първия познат питам какво става.

-Демокрация „братче, какво да става!
-Каква демокрация, сиромашия, сиромащия, вед

нага подхвърля друг и вече се прави нова група около 
мен, в която всеки, знаейки с какво се занимавам, иска 
да каже нещо (но да не споменавам във вестника, че той 
е казал).

-Не ни пускат да минаваме границата!
-Как не ви пускат, ето че минават?
-Да, ама българите не искат да ни сложат печат, а 

нашите без печат не ни дават да се върнем.
По това време до колата, до които се води разго

вора, спират двама млади с колела, очевидно току що 
купени. Един от групата ги пита какво става при митни
цата и полицията.

-Няма нищо, всичко е нормално.
-Как нормално когато народът не минава?
-Това ”вашите"стоят там и не ги пускат.
-Кои, бре, ”ваши”(наши)? А чии сте вие?
-Ние сме от Пирот и минахме само че искаха да ми 

вземат мито за това , ето, счупено колело, казва един и

ма гне

та кава
страниците на нашия вестник да подканя преди всичко отго
ворните в родното ми село - членовете на Съвета на местната 
общност да разгледат предложението ми и стакава една ини
циатива да излезат пред общинските органи в Сурдулица. Та 
нали те там плащат и местно самооблагане, което служи за

и те

в
такива цели.

Идеята ми е именно да се изготви проектосметна докумен
тация, да се види с какви средства акцията за прокарване и 
асфалтиране на пътя до Прсслап може да подкрепи 
общината, а коя част от недостигащите средства трябва да 
обезпечат самите жители. Разбира се, след това трябва да се 
открие банкова сметка, в която всеки според възможностите 
си ще може да внесе определена сума за успешното 
провеждане на акцията.

На мнение съм също така, че в едно такова начинане би 
трябвало да се включат не само всички домакинства и хората, 
които водят потекло от Топли дол, но и хората от Горна 
Лисина, а преди всичко онези, които живеят или пък по по
текло са от махалите Ярчови, Мумини. Павлови, Сталичнни, 
Бакларе, Недоколье, Кум и чин и и Аризановн, защото такъв 
един път ще е от голяма полза и за тях.

Доколкото инициативата ми не остане глас в пустиня, 
готов съм да се отзова и да присъствам лично на едно от 
заседанията на Съвета на местната общност в родния ми 
Топли дол, на което да изясним подробностите, с които не 
искам да обременявам читателите на "Братство”.

Затова и давам пълния си адрес:

ата жена много

Станиша Илиев
Джордже Андреевич Кун 42, 18000 Ниш, тел.018/ 714 - 908А.Т.

СнАШИ СЕЛа! Прача"""

СЕЛИЩЕ, ОБРАЗУВАНО ОТ ПРЕСЕЛНИЦИ
В Гьукина махала живеел Джука, доселен от Чорин 

дол, а там от Радомирско. Той имал 5 сина - Тодор, Гьора, 
Димитър, Никола и Дойчин. Тодор имал син Божил, а той 
имал два сина - Георги, отселил се в Грапа и там умрял (без 
деца) и Сава, умрял като ерген. Гьора имал 3 сина - Пенча, 
Величко и Стефан. Пенча имал 7 сина - Стамен (отселен 
в Гоин дол), в София се отселили Ратко, Кирил и Димитър, 
Слава се отселил във Варна, а Сокол в Перник. В Прача 
останал'само Панайот, който имал два сина - Кръсто и 
Владимир. Величко имал два сина - Алекси, отселен в 
Лукавица, и Младен, отселен в Цариброд. Стефан 
син Димитър, а той син Дойчин, който се отселил в 
Борово, махала Тудовица.

. Димитър, Никола и Дойчин умрели без наследници.
Лазарова махала настанала от Лазар, който се доселил 

от с. Войнеговац, Пиротско, и имал син Петър, а той 7 
сина: Веселин, който имал три сина - Нача, загинал 1912 
г., Никола, който имал син Петър и той се отселил 
Перник, и Салтирко, който имал син Емир. Панай 
4 сина, от които двама - Христо и Тодор, загинали в 
Първата световна война, Никола се.отселил в София, а в 

Васил, който имал три сина - Станоя, 
Никола и Станимир. Димитър имал 3 сина - Гърца, отсе
лен в София, Лазарево село Бранища, България и Зара, 
който се призетил в Гоин дол. Манол :имал два сина - Стоян 
(без деца) и Георги, който също имал два сина - Любомир 
и Станко. Станко имал 4 сина: Богдан, Лазар, Милко и 
Стратко. Гога се отселил в село Браница и имал 3 сина: 
Зара, Асен и Димитър. Коста (Коста.дин) - умрял в Прача, 
без деца. Нака - даден в Борово, осиновил го Сокол от рода 
на Дренчаните.

В едната япия - издвоена къща е живял Ига Кръстев, 
доселен от село Войнеговац, Пиротско, и има два сина - 
Тодор и Милош. Тодор имал 5 сина; Станко, отселил 
Лукавица, а синът му Илия се върнал в Прача, Христо,

отселил се в Сливница, имал три сна: Мирчо, Асен и 
Митко, Нака, имал три сина: Ганчо, Сретен и Добрия, 
Цветко, отселил се в Долна Невля и Воин, отселил се в 
село Пеела, България. Милош имал син Йован, който се 
отселил в Ново село, България.

В другата япия - ижа живял Кирил, доселен от Кало
тина, България и имал 3 сина - Камен, Анта и Георги. 
Камен имал дъщеря Цена, женена за учител в Желюша. 
Анта умрял в Прача, без деца. Георги се отселил в селб 
Грапа, но живеял в параклиса "Света Пресвета”, пазел го, 
поддържал и там умрял, без жена и деца.

Когато по-добре погледнем родослова на жителите 
Прача, ще забележим, че всички са доселени в селото 

(от България или Сърбия), че няма нито един кореняк - 
прачанин. Затова в първите турски тефтери се споменава 
село Прача.

След освобождението от турците село Прача е било в 
на Боровската община. До 1887 година е било 

околия Трънска, окръг Трънски след това Царибродска 
околия, окръг Трънски, а от 1900 година - Софийски 
окръг. В Боровската община е бил кмет Саво Дойчинов 
от Прача (1904 г.), който след това, все до 1912 
бил заместник

имал
на

село

в състава
от имал

селото останал само година е
кмет, прислужник, писар или нещо друго, 

но общинската работа не е напускал. През 1910 година 
Прача е имало 29 притежатели на недвижим имот, който 

353 ниви, 171 ливади, 296 парчета гори и 6 
лозя. Всички парчета имот са били дребни, само един 
човек е имал нива, по-голяма от 50 декара, но по-малка от

15

се е състоял от

75.
Жителите на село Прача са се занимавали със земеде

лие и скотовъдство, както и другите селяни в Бурела.
Прачани са взели участие в двете балкански и двете 

световни войни. В Първата световна война и -в Балкан
ските са загинали Нача Веселинов Петров, Йосо Виденов 
Милков, Ставри Маринков Кирилов и двама братя - Тодор

и Христо Панайотови Петрови.
В априлската война 1941 година, на Нешково бърдо 

край Димитровград, е загинал Петър Йорданов Василев. 
-Слеуиа-се в

Цветко Иванов
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БАБУШНИШКОТО 
ОСНОВНО „ 

УЧИЛИЩЕ ЩЕ 
ПРОМЕНИ НАЗ- 
•ВАНИЕТО СИ

” Дсспот 
Стефан 

Лазаревич” 
место ” Иво 

Лола Рибар”

БАБУШУНИЦА

ПАК ЩЕ ИЗЛИЗАТ 
” ЛУЖНИЧКЕ НОВИНЕ” ?
Има изгледи бабушнишкият вестник "Лужничке новине” 

отново да зпаочне да излиза.
Както ни информира Зоран Спасич, председател на ИО на 

ОС в Бабушница, в рамките на ОС е сформирана комисия, 
която ще установи дали съществуват условия вестникът от
ново да започне да се печата.

По думите на Спасич, комисията би трябвало да вземе закл
ючение до няколко седмици. Доколкото тя застане на ста
новище, че не съществуват обективни условия (пари, кадри...) 
вестникът да излиза самостоятелно, сериозно ще се обмисли 
идеята той да започне да излиза като притурка в рамките на 
пиротския седмичник "Свобода”.

Неформално проведените допитвания показват, че огром
но болшинство от жителите на Бабушнишка община, както и 
от бабушничаните, които сега живеят в други среди енергично 
пледират да имат в ръцете си "Лужничке новине”.

Основното училище в Ба
бушница е задвижило проце
дура за промяна на название
то си. Вместо ”Иво Лола Ри
бар”, ведомството в близко 
бъдеще би трябвало да полу
чи названието "Деспот Сте
фан Лазаревич”.

Тази учебна година в учи
лището ще се учат около 800 
деца. 71 от тях са записани в 
подведомствените селски уч
илища, които ги има общо 11.

Общо 51 преподаватели 
са настанени на работа в учи
лището. Липса на кадри няма. 
През юли т.г. за и.д. директор 
на ведомството бе назначена 
Биляна Илич, професор по 
класово обучение.

В училището в момента 
тече реализацията на проекта 
"Училища за демократичес
ка Сърбия”. Той се финанси
ра от Европейския съюз с ок
оло 24 хиляди германски ма- 
рки.

Дали ще се реализира обучението по вероучение или граждан
ско възпитание - двата нови предмета, които Министерството 
образованието въвежда в училищата през тази учебна година, в 

в Димитровград все още не се знае . Изясняването 
е проведено, но за вероучение са се определили само пет, 
гражданско възпитание шест ученици от първи клас.

Според Просветното министерство, за да има обучение по двата 
предмета, трябва най-малко по 15 деца да се определят за тях. От 
директора разбрахме, че предстоят консултации 
органи, за да се знае как да се реагира.

на

гимназията вече
а за Б. д.

РАДИО БАБУШНИЦА ЩЕ 
ПОЛУЧИ ПО-СИЛЕН ЛИНК

със съответните

А.Т.

Ръководството на Бабушнишка община е готово в най-скоро 
време да отдели около 480 хиляди динара за купуване на по-силен 
линк, посредством който програмата на Радио Бабушница 
занапред ще се чуе на цялата територия на общината и дори извън 
нейните граници.

Радио Бабушница в момента е единствената медия в тази 
община. Тя излъчва програма от сутрин до вечер.

Информационните емисии на радиостанцията, в които става 
дума за местни теми обаче са твърде оскъдни, понеже в нея 
работят само петима нещатни работници.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

БОЛШИНСТВО ЗА 
ГРАЖДАНСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ

Докато в гимназията едва ли ще има обучение по новоус- 
тановените предмети, в основното училище болшинство от 
родителите на първолаците са се определили за гражданско 
възпитание.

В централното училище в Димитровград за вероучение са 
се опредили родителите на 10 първолаци, а в подведом
ствените паралелки в Желюша и Лукавица двама. За граждан
ско възпитание обаче са се.определили в централното учи
лище 32, а в подведомствените 15. Така вероучение през учеб
ната година ще слушат 12, гражданско възпитание 47, а и 
едното и другото пет първолаци. Неопределени са останали

Б. Д.Б. Д.

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПО 
ВЪПРОСА ЗА ВЕРОУЧЕНИЕТО И ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

И БЕЗ ТОВА ИМ Е ТЕЖКА ЧАНТАТА
Родителите на първолаците в основните учи- определили да учат и двата предмета, докато ро- 

лища и учениците в първи клас на гимназията се дителите на 21 ученик поискали децата им да не 
изясниха по въпроса дали искат.да учат вероу- учат нито единия, нито другия. От 23 родители,

колкото първолаци има в Райчиловцн, само два
ма се определили децата им да учат вероучение, 
12 гражданско възпитание, един се определил за

57.
Що се отнася до гражданското възпитание в основното учи- 

преподавател ще бъде щатният психолог в училището чение или гражданско възпитание, и двата пред
мета, или пък нито един от тях. Ако се съди полище 

Анита Маркова. резултатите от допитването, една част от мал- 
чуганите ще учат новите предмети. Гимназистите двете области, докато 10 смятат, че тези предмети 
обаче казаха, че не искат да учат нито едното, не трябва да се учат.

А.Т.

Учениците в първи клас на гимназията в до-
НОВИ МЕБЕЛИ ЗА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
нито другото.

В първи клас в училищата 
ръководството на централното училище 
леград все още не са пристигнали данните от под
ведомствените училища, в които учат около 20 определили да учат вероучение, двама граждан- 
пеца. В Босилеград се учат 58 първолаци, а ро- ско възпитание, докато всички останали казали, 

13 от тях поискали децата им да учат че не искат да учат нито едното, нито ругого.
Б.5.

112 ученика. На питването заявили, че им е тежка и сегашната 
в Боси- чанта и се изяснили, че не искат да учат пред

ложените нови предмети. От 68 ученика, само4се

има

дителите на
вероучение, 24 гражданско възпитание, петима се

М8&Л I(1118ШЙШ
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И ЗАРЕЖДАНЕ НА 
ПОТРАТИВНИТЕ 

КОМПЮТРИ

ПЪЛНИТЕЛИ ОТ 
НАНОТРЪБИ

ЗД&Я :мммш

* Бъдещите пълнители от въглроден материал 
щс зареждат уредите в продължение от пякол- ^ 
ко дни

Портативните компютри завладяват пазара 
основният проблем - зареж- 

измъчва

определено количество мебели от извести, < Ч Р скаМейки.
оборудване ни учили,детоси^™ап-30у^^
60 стола, две катедри, два сюл, У въз основа на конкурса

Всичко това е получено като «
Европейската общност и Европейската 

който общината се е явила.
От името на общината предое^^ донорство,

Симеон Висок изказа блдгод Р .ге. споменатата
с помощта на Европейския , 3 жда„ето

Н:'ОГ>ЩИ',^И^виводени,щ\поиовестс„„са
резултат от демократи- 

и на

ш:%л

Сумио Иджима показва новия пълнител
всекидневно, но
дането им с енергия - продължава да 
притежателите им. _т_тт. „„„

Гпепиалистите на компанията НЬЦ и два
японски института под патронаж на правител- Експерименталният пълнител използва с е- ; 
ствого изобретили нов пълнител, който ще поз- цпален вид нанотръби, наречени нанорог от ; 

едно зареждане портативните уреди да крит преди три години. Те са избрани заради ; 
д В клетките облика си и начина, по който се групировш и ,

имат по-голяма площ, която ги прави годни за :

агенция за развитие,
пред

Общинския съвет д-р 
напомня- 

Аген-

на

воли с
работят няколко дни непрекъснато, 
на тези батерии се получава електрическа енер- 

резултат на електрохимическа реакция на 
кислород, при което се получават

йки, че
ция, на територията
„в О.ии един буннр в системата

покорства. Според Васов, ювп
електроди. ;

- Новият пълнител ще има десеткратно по- ; 
голяма енергийна мощ от литиумовите пълни- . 
тели с голяма

гия в

.........

ангажиране пристигане ^ ^

и нови 
тапията на обществото водород и 

водна пара и топлинна енергия.
Новият пълнител използва вз,глеродни на

нотръби, които японският учен Сумио Иджима 
изобрети още през 1991 година.

на
гъстота и тъждествени размери : 

тези, които сега се използват в портативните ;на
уреди..

такива размери.
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ЦАРИБРОДСКИТЕ 

САМОДЕЙЦИ В 

БЕЛОГРАДЧИК

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА КИЦ И ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

АНСАМБЪЛ ” ТРАКИЯ” ВЪОДУШЕВИ

Начело с председателя на сд- управителят на Видинска око- 
руженисто Горан Ранчев, цари- лия г-н Мартин Дончев, 
бродските самодейни художни
ци закриха четиринадесетата си откри кметът на Белоградчик 

изложба в Княжевац, Цанков, след това думата взе

На 22 септември т.г. в Димит
ровград се проведе голям кон
церт на фолклорния ансамбъл 
"Тракия” от гр. Пловдив, Р Бъ
лгария. Концерта съвместно ор
ганизираха КИЦ "Цариброд” и 
Центърът за култура в Димит
ровград, а билетите бяха безпла
тни, както впрочем става вина
ги, когато гостуват ансамбли и 
театри от България в организа
ция на споменатите две инсти
туции.

В ирепълнетана зала на Цен
търа за култура "Тракия” се 
представи с хора и песни от цяла 
България. Изпълненията на

Изложбата с вълнуваща реч

поредна
преминаха югославско-българ- посланик Радойкович,който мс- 

граница на Кула и същия жду другото каза, че изложбатаската
ден я поставиха в Белоградчик, е конкретен пример как трябва 

Границата преминаха и ня- да се осъществява концепцията 
кои от авторите на експонатите: за развитието на крайгранични- 
Новица Алексов, Илия Мето- те общини, а след това говориха 
диев, Славча Арсенов, Бранис- д-р Симеон Басов, 
лав Бошкович и Кирил Цвет- община Княжевац членът на 

От Княжевац тръгнаха най- Общинския съвет професор 
изтъкнатите членове на литсра- Воислав Аранджелович и като 
турния клуб ”Бранко Милко- 
вич”.

от името на

ков.

гост-организатор Иван Цари- 
бродски.

В богатата литературна вечер 
писателите от Княжевац се пред
ставиха и на сръбски, и на българ
ски езяк |със същите стихотво
рения, преведени в сп. "Мост” от 

По покана на организатора Ниш). Най-бурни 
на изложбата, от София прие- получи д-р Васов, който на 
гигна посланикът на Югославия майчиния си български език реци- 
г-н Чедомир Радойкович, а от тира две стихотворения.
Цариброд-кметът на общината Художниците от Цариброд и 
д-р Симеон Васов и г-«н Тодор писателите от Княжевац поканиха 
Георгиев, директор на^'Свобо
да”, който тук беше служебно.

От българска страна, покрай датите, 
кмета Цанков, от Видин дойде

В прекрасен слънчев ден гос
тите разгледаха чудото на при
родата - единствените в света 
белоградчишки скали.

прочутия ансамбъл от Пловдив
отстрана на публиката често бя- 1974 г. Главен художествен ръко- зикално и танцово изкуство.

водител шхореогрпф е доц. Дание- Вече 27 години спектаклите на 
ла Дженева. "Тракия” излизат от рамките ня

Творческият облик на "Тра- традиционните концерти, разкри- 
став. На моменти се струваше, кня” е създаден от проф. Кирил вайки огромното фолклорно бо- 
че билата е малка за разигра- Дженев и се развива през годините гатство на България от всички ет- 
ните фолклористи. Накрая на с помощта на най-големите авто- нографски области.

„концерта публиката няколко Р” в областта на фолклора - доц. Досега ансамбълът е изнесъл
Стефан Мутафчиев, проф. Никол- концерти във всички краища на 
ай Кауфман, Коста Колев... Но съ- България и 42 страни в света като 
ществен принос за този неувяхващ Франция, Италия, Белгия, Герма- 
творчески замах винаги са имали и ния, Израел, Япония, Индия, Мек- 
изпълнителите, които са настоя- сико, Колумбия, Сирия, Алжир и 
щи студенти и вече завършили много други. '

кия от Пловдив е създаден през специалисти от Академията за му

ха придружавани с бурни апло
дисменти, особено танцовия съ-

аплодисменти

пъти върна изпълнителите на 
”бис”, а поради големия интерес 
концертът бе пряко предаван по 
Радио-телевизия Цариброд.

Фолклорният ансамбъл ’Тра-

своите колеги да им върнат госту
ването. Поканите бяха приети ра
душно, само остана да се уточнят

За шестхилядния Белоградчик 
това беше голямо културно съби
тие. За Българската радио-теле
визия дойдоха оператори от Ви
дин, журналисти, писатели. В 
препълнената зала на Младежкия 
дом изложбата пожъна голям ус-

А.Т.

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД
ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ЕМИЛ ПЕТРОВ

Народната библиотека в Димитровград ми- е поет на своя свят, поет с жизнен, но и лиетра- Представянето на стихосбирките на Емил 
налия петък устрои още една поетическа ве- турен опит. Петров бе поредното вълнуващо събитие, кое-
чер. Този път тя бе посветена на младия дими- Мила Васов, който също е поет, говори за то на димитровградчаните, любуващи се на 
тровградски поет Емил Петров, понастоящем творческия път на Петров, като при това пре- красивото слово, предостави Народната биб- 

, живеещ и работещ в Ниш. димно наблегна на втората му книга и върху лиотека. На организаторите все пак трябва да
Петров досега е публикувал две стихосбир- най-успешните стихотворения в нея. Втората се каже, че занапред при организиране на кул- 

ки — Изгубените острови — през 1998 година книга на Емил Петров "В изгубения град” е турни прояви трябва да намерят начин в публи- 
и В изгубения град ’ - през 2000 година. Из- интересно явление на димитровградското ку- ката да не се озовават хора, на които мястото 
дател и на двете бе димитровградската биб- лутрно небе. С няколко свои стихотворения и с не е в културни заведения. Този път заради 
лиотека. по-строга селекция на творбите Петров се ненормалното поведение на един присъстващ,

За поезията на Петров пред посетителите представи като интересен автор, оцени между 
говориха Зоран Вучич, поети преводач отСвъ- другото Васов.
рлиг, и Мила Васов, редактор в ”Мост”. Стихотворения на поета четоха актьорът

Според Вучич, поезията на Петров пленява Борис Лазаров и младите поетеси Елизабета 
със своята искреност. Петров, както каза той, Георгиева и Мария Дойчева.

пех. •
Царибродчани дариха на 

кмета Цанков прекрасна картина, 
а той даде вечеря в елитния 
ресторант, както и при личи на 
прочутото българско гостоприем
ство.

С взаимни обещания, че това е 
само първата крачка на културно- 
икономическото сътрудничество,
гостите след полунощ си заминаха. 

Изложбата е открита до 28.09.
за щастие, не се стигна до скандал, но някой 
друг път усилията им напълно могат да се про
валят. 2001 г.

И. ц.Б. Д.

^^ИВАЙЛО ИЛИЕВГ|психиатър ТРУД°ЛЮБИЕ’ УПОРИТОСТ И ФАМИЛИАРЕН ДУХ I
нашите краища са йзлъчили и голям брой интелектуалци, 
което също може да се обясни с подчертания инстинкт за 

на организираност на живота в творчество, както и с високата мотивираност за успеш- 
крайграничните области е характерен за селищата в 

» подножията на планините. За ралика от жителите на план-

О От следващия брой: Психопатологията,
довежда нашенци в ординацията на психиатъра

коятоСледващият модел
ност в живота.

Когато става дума за общите добродетели на нашенци, 
. инските махали, чийто психологичен профил, оформен това са преди всичко голямото трудолюбие, пословичната 
; без егзогенни влияния, не може да се промени съще- упоритост и фамилиарният дух. Тук обаче ще подчертаем 
. ствено в кратък период, хората в споменатите селища още две характерни черти, типични за хората от нашия 
• винаги са били подложени на най-различни влияния и национален ентитет: толерантност и патриотизъм. На- 
Г контакти с другите ентитети в своето микро- и макропрос- шенци са изключително толерантни и готови за най-раз- 
| транство. лични интеракции с останалите национални ентитети как-
; хретият модел е т. нар. полуграждански модел, който то в индивидуален, така и в колективен план. Чувството 
. донася редица предимства и облекчения във всекидневния за национална принадлежност, макар и недостатъчно из- 
; живот’ но СЪЩ° така и фрапантни, антагонизми, прои- градено или именно затова, не е ограничаващ фактор и е 
. зтичащи от разминаването на желанията и възможнос- във функция преди всичко на психологичната необреме- 
: тите. Известен е фактът, че жител ит.^. на Цариброд (Ди- неност, която всъщност е основа на толерантността.
; митровград) и Босилеград, въпреки че имат по-добра баз- Голямо мнозинство от българското малцинство как- 
: позиция- общо взето, по-малко се нуждаят от афир- то показаха особено последните десет години, се отличава
■ т^1оВНа гРатиФикаЧия (награди), отколкото планинците, с подчертана проюгославска, дори и просръбска ориенти- 
I пп “ ”®леиие се обяснява с простия факт, че по-неблаго- раност. Обяснението за този факт е многозначно. От една
■ услов1*? 33 жив°т в планинските склонове, кои- страна, става дума за непреходна необходимост от пот-
: вижпт т н4Жхип/°ЛЯМ Р°Й фрустРации- могат да зад- в-ьрждаване, която произтича не само от специфичната . вижат т. нар. хиперкомпенсационни механизми: бягайки позиция на малцинството, но и от общата околна
: д1сиизгоапип1Т^а’ПЛаНИНеЦЪТеВИСОКОМОТ"ВИраН фера’ КОЯТО е заредена с изключително интензивни 
: В Р И позиция на социално успешен и обществено ционални, дори и националистически страсти От друга
■ Това е една от най-аажните причини за страна,'този патриотизъм (макар че крРаят на ХхТк
: Освен инстинкта зп омПУСТ°ШИ ,нашите села' ч п°ДЛ°жи на преразглеждане досегашното значение на то-
: природата на нашиТе копТ п (самосъхранение), в ва понятие и му определи ново съдържание) е последствие 
: нашите хора се забелязват още два ин- на дълбоко всадената рефернциална символика, за
■ тпопч еСеНЦИаЛНО значение- т°ва са инстинктът за • вече говорихме в този сериал (митове, епика символи )
■ Чатпп И инс„тинктът за изграждане (строителство). Той се корени и в миролюбивостта на нашенци чиято
; Затова този край е дал толкова много майстори-строи- важна съставка е и лоялността. шенци, чиято
; С° Построили невеР°ятно много обекти. В заключение нека да кажем, Че психологичният лро-
: ™ ™!1к 6 Да “ споме”е' че тозп инстинкт кокетира фил на нашенци напоследък все по-малко се различавай 
. със снобизма, предпочитайки преди всичко материалист- общия профил на хората в нашето общество, защото през
■ ИЧНИЯ аспект като основа за изграждането на стойностна последните години и той се мени под влиянието на
. система. изключително динамичните вътрешни събития и гло-

усърдни и талантливи строители, бални процеси.

МОЗЪКЪТ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА?
* Това е забелязано за първи път при един примат - 
маймуната мармозет

Проведените в университета в Принстьн 
(САЩ) изследвания показали, че малката 
американска тропическа маймуна може 
ежедневно да произведе холядници нови 
мозъчни клетки.

Резултатите на проучванията, направени от 
Елизабет Гулд и нейните колеги, подгряват 
надеждата, че може би и хората могат да ре
генерират остарялата "сива" материя.

Феноменът става в хипокампа, който се 
свързва с ученето и запомнянето. Тестовете 
показали, че производството на мозъчни 
клатки намалява до 30 процента, когато 
маймунките са подложени на стрес.” г •

Някои видове животни, каквито са 
гризачите и птиците, могат да създават нови 
мозъчни клетки, но феноменът неврогенеза за 
пръв път е забелязан при приматите. Доколк- 

и при другите животни се открие невро- 
генезата, това би означавало, че същото се 
случва и при човека.

- Доколкото бъде доказано, че наистина е 
така ще се окаже, че възможностите за при
родна регейерация при възрастните хорала 
по-големи, отколкото се смяташе досега, 
казва Елизабет Гулд. Това в крайна сметка би 
означавало, че мозъкът е в състояние да се ре
генерира след като претърпи някои повреди - 
физически или в резултат на заболявания.

атмос-

ото

която

Освен многото
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ВРЕМЕТО НА ГЕОРГИ ШУКАРЕВ
БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (15)

В ГОРНА ЛИСИНА
Подобно на предшествениците си след две години учителстване 

Ярешник от Околийския народен съвет в Босилеград поисках да ме 
назначат за учител в някое село по-близо до комуникациите, откъдето 
да мога по-често да ходя в града и да посещавам родителите си. Мол
бата ми беше приета и бях назначен за учител в основното осемгодишно 
училище в съседното на Гложйе село Горна Лисина. Такова едно ре
шение ме просто въодушеви, защото там имах много познати и прия
тели и че ще работя в един

Сравнително голям учителски колектив
при несравнимо по-добри условия.

На работа се явих на 20 август 1953 година и се обадих на директора 
Илия Манов. След като свършиха поправителните изпити на учениците 
от горните класове (от V - VIII) се проведе заседание на преподавател
ския колегий, на което бяха разпределени учителите в началния курс и 
предметите, които ще се преподават от отделните преподаватели. За 
учители в началния курс освен мен бяха назначени колегата ми Стоян 
Радев, емигрант от България, на който се паднаха II и IV клас, съпругата 
му Славка Радева, родена в Райчиловци, Босилеградско -1 клас, така че 
за мен останаха третокласниците. В началния курс тогава имаше общо 
над сто ученика.

През 1946 година 
водител на гимназиалния 
оркестър в Цариброд бил 
чен

иза ръко- 
духов 

назна-
Георги Шукарев. В историята 

на оркестъра тогава започнал един 
дълъг период от почти три де
сетилетия, който е запомнен и

накво взискателен и към 
тите, и към музикантите,той е най- 
взискателен към себе си. С часове 

с ча-

хорис-

работи върху партитурите, 
сове ги преписва, за да създаде ха- 

!Ц|$* рмония. А когато през 1973 година 
Цариброд се създава органи

зацията "Музикална младеж”, той 
се включва в работата й и за 
кратко време тя става една от най- 
дейните в Сърбия. В Цариброд гос- 

ШВЯ туват известни музиканти и музи- 
дшЯ кални състави от страната и от 

чужбина. Освен другите тук 
концерти и Белградската филхар
мония, в която е и неговият ученик 
кларнетистът
прочутият Мирослав Чингалович.

За дългогодишната му дейност 
и постигнатите резултати в музи
калното изкуство Шукарев е удос
тоен с най-голямото признание на 
Димитровград

ш* -т "Чоще
много години ще се помни като 
времето на Георги Шукарев. Иден
тификацията, знакът 
между ръководителя и оркестъра 
толкова дълбоко е залегнал

В

на равенство

в съз- 
че е IV'нанието на царибродчани, 

достатъчно да се спомене единия и 
веднага да се мисли и за 
Това е

имадругия.
така, макар че преди 

Шукарев Галина Нейкова и Петър 
Станчев - Пешко дадоха не малък Васил Гелев и
принос в създаването, оформянето 
и успешните музикални прояви на 
оркестъра, а неговите ученици 
Мишо Киров и Александър 
Ранчев успешно го 
продължиха делото му. Така е и 
въпреки факта, че самият’той 
беше изключително скромен чо
век - нито се самоизтъкваше, нито

■'$р

наследиха и Септемврийска
награда.

През юли 1974 година Шукарев 
излиза в заслужена пенсия, а пет

НЕЗАЛИЧИМА СЛЕДА: 
-Георги Шукарев

месеца след това в един разговор за 
пък желаеше похвали, награди и "Братство” между другото казва:
публицитет. А може би тъкмо затова беше толкова Тежко, много ми е тежко. Не е лесно след толкова 
уважаван и ценен. години, прекарани с музика, наведнъж да се разделя

Георги Атанасов Шукарев е роден в Цариброд от нея. Тежко ми е осо.бено вечер, когато се вслушвам 
през 1907 година в семейство, занимаващо се 
предимно със земеделие. Основно училище и про-

завършва в Цариброд, а след това учи за прекъсна с работа. Ще работя без възнаграждение, 
железничар-машинист и работи като - металик. През на доброволни начала... Само да не прекъсне 
1924 година заминава за Франция, където работи по хубавата традиция на родния град.” 
няколко месеца в отделни фаб
рики, все докато в град Калвадос не

дали музиката репетира, дали учат... Готов съм и сега 
да работя с музиката, защото от няколко месеца тя

гимназия
Янев сред ученици през 1953/54 в Г, Лисина

В горните класове преподаваха Илия Манов, роден в Горна Любата 
и абсолвент по математика и физика в Полувисшия педагогически 
институт в Ниш, който освен директорската функция преподаваше и 
математика; Глигор Николов, родом от Долна Лисина с полувисше 
образование преподаваше история и география, Александър Иванов, 
местен преподавател с полувисше образование преподаваше 
биология, на когото се падна и физическо образование, съпругата му 
Марика Иванова, родена в кюстендилското село Соволяно - български 
език, краснопис, пеене и рисуване и учителят с на й-гол ям трудов 
още от Кралство Югославия - Владимир Милев, роден в Долна Любата 
беше определен да преподава сърбохърватски език и рисуване. В гор
ните класове на основното училище в Горна Лисина тогава се учеха и 
децата от околните села - Долна Лисина, Долна Ръжана, Горна Ръжана 
и по-близките махали на Топли дол, така че общият им брой беше 
повече от 140.

Училището се намира в центъра на Горна Лисина на левия бряг на 
пресичащата го на две Ръжанска, т.е. Лисйнска река. Обучението се 
провеждаше в две сгради: в по-голямата, построена още по време на 
Кралство Югославия, с две големи и светли учебни стаи. Поради липса 
на помещения и част от дългите ходници беше приспособена за учебна 
стая. Освен това тук имаше и по-малки стаи, предназначени за кан
целария на директора, учителска стая и квартира за учителите. В дру
гата сграда, построена след войната, имаше също така две големи 
учебни стаи и една по-малка, докато широкият хол служеше за организ
иране на културно-художествени програми.

В двора имаше игрище за волейбол и служеше за провеждане на 
обучението по физкултура и игра на децата. Тук в двора имаше и една 
чешма с качествена питейна вода, която освен учениците и препо- 

ползваха и останалите жители в центъра на селото.

Япостъпва в оркестър, свирещ на 
неми филми. Всъщност тогава

■; -започва музикалната му кариера.
Разбира се, в оркестъра не е 

могло да се влезне без музикални 
знания и способности. А Шукарев 
проявява афинитет към музиката 
още в най-ранната си младост.
Постоянно следи концертите на 
воения оркестър на 25 драгоман- 
ски полк и се възхищава от духо
вата музика. Близък е и с 
царибродски музиканти от само
дейния ансамбъл, който бил 
създал Тодор Наумов, особено с 
Жорж Гайдаров, от когото през 
1923 година получава флейта, 
която с помощта на Гайдаров 

бързо да овладява. Във 
Франция, в Нормандия отново се 
среща с пленяващата музика на 
флейтата. Веднъж проникнал 
той става неен пленник до края на живота си.

През 1930 година е вече във военната музика на 
Лион, с която обикаля Средиземноморието, Алжир, 
Тунис и Мароко все до 1935 година, когато се 
завръща в страната. Като опитен музикант, овладял 
напълно флейтата и саксофона, все до фашистката 
окупация на страната свири в различни музикални 
състави в Белград. Завърша се в Цариброд, където 

онова, което е най-до-

химия и

опит

някои I
■■

Маестро Георги Шукарев с последния "свой" състав на духовия 
оркестър на Царибродската гимназия

започва
Тези мъки и душевни терзания след раздялата си 

с ученическия духов оркестър и неговото временно 
заглъхване Георги Шукарев не можа да преболедува. 
Почина на 27 март 1975 година - осем месеца след 
раздялата, на 68-годишна възраст.

На траурното шествие на 28 март от дома му в 
улицата, която тогава носеше името на брат му 
Марко Шукарев, до царибродските гробища бавно 
пристъпваше дълга гъста колона от негови 
съграждани, които се сляха от всякъде, за да му 
изкажат своето уважение, почитание, любов и благо- 

Колоната предвождаха неговите ученици - 
последния състав. Никога 

Царибродската гимназия не е 
на "Лениновия

в света на музиката,

давателите

Едно от най-големите села в околията
Село Горна Лисина се намира 15-ина километра на север от Босиле

град и е едно от най-големите села в Босилеградско. Селото заема 3658 
хектара площ, 838 ха от които са ниви,758 ливади, 1168 гори, 586 пасища, 
116 овощни градини, 2,2 зеленчукови градини и около 190 хектара 
неплодни площи. Горна Лисина е пръснат тип село - махалите му: 
Гложка планина, Колишка махала, Разцепеница, Орловица, Ябуче, 
Аризанова, Венчинска, Люти дол, Драгойчини кошари - са разполо
жени главно в долините на Божишка и Ръжанска, т.е. Лисинска река, а 
някои са и на хълмовете и околните чукари. Селото граничи с Долна. 
Лисина, Гложйе, Долна Любата, Долна Ръжана, Топли дол и Божица. 
Според преброяването през 1953 година в Горна Лисина имаше,224 
домакинства с 1336 жители.

В центъра на село Горна Лисина се намираше и Кооперативен дом, 
собственост на Земеделската кооперация. В него бяха канцелариите за 
ръководството на Кооперацията, смесения магазин със складовете, 
кръчмата и други помещения. В кооперативния дом имаше и голяма 
зала, в която се провеждаха събрания и изпълняваха културно-литера
турни програми в чест на по-важните държавни празници. В рамките 

Културния дом имаше и библиотека с читалище, които се ръко
водеха от Райна Стефанова Анастасова. Библиотеката разполагаше с 
повече от хиляда книги, които освен нас - учителите, главно ползваха 
учениците ни, макар че имаше и няколко редовни читатели сред жителите.

Смесеният магазин беше сравнително добре зареден с основните 
продоволствия и изделия необходими за селското население - храни
телни продукти, сладкиши и бонбони, сапуни, бои за боядисване на 
платове, както и въжета, газ, катран и др. Продавач беше Коле Ник
олов, честен и услужлив човек, докато кръчмар беше Драган Милоса- 
вов.

продължава да се занимава с 
бре изучил още в детството си - земеделието.

новаНс°ъпоценРнв / сребъ^нобялп в кутия със синьо
кадифе През 1945 година, когато Петър Стан 1ев 
офДормя грГяския джазов оркеетьр,, Шукарев влизащ 
състава като саксофонист, с През
активна музикална дейност в Р°«ИИЯ “ Тззия^а и 
1946 година вече е учител по пение в гимназията 
ръководител на гимназиалния ДУ ^ 
чийто състав тогава са били 2 У ' постоянноПо времето на Шукарев о^ръ^постоян^ 
расте и достига състав от 44у^^ ло.малк0 от 35
ните 10 години никога н тте години в него
музиканти. В "--^те и У—и. Според едно 
влизат и поемат флейтите у „„сетиЛетия под 
грубо изчисление, за почти три Д ли над300
шинела” на Бай Гьоро Шукори' славата на
музиканти, някои от "^'Гимето иа Георги
царибродската ученическа музикаиим^
Шукарев навред из с-транпт. У^ьм ^ оодел „

с не по-малък успех и ен у учИтелската
различни хорове - на ги“'‘‘ ’3а него хоровата
школа, синдикалния градски : Р-- и 0ркестровата. 
музика е била еднакво в. тоц да ги води презОнези, които са имали щастието той Д ^ ^ помият 
лабиринтите на музика импровизация -
като музикант, за когото всякаквг I часове на
музиката е недопустима. оенето по ноти е
обучение предупреждава, 4 р орКестъра. Ед-

и че за слухари няма место [

дарност.
музиканти от първия до 
духовият оркестър 
бил в по-голям състав, а акордите 
посмъртен марш” от техните инструменти никога не 
бяха прозвучали по-траурно. Музикантите - неговите 
ученици стях изразяваха голямата си обич, благодар- 
пост и тъга към своя учител.

Тези чувства на многобройните поколения музи- 
Шукарев, най-силно отрази в тро- 

- Васил Гелев, 
"Любими

на

канти, ученици на
гателното прощално слово един от тях

на Белградската филхармония.
се завинаги с теб, искам да ти 

концерти от Белград до 
себе си носех и част

в
член
учителю, прощавайки 
кажа, че винаги на своите

..... ■.. -
оления.свои ученици не умир;„ днес, след 
повече от 26 години, тези, които имаха щастието да
го познават ПО отблизо, си задават въпроса: приро-
го по-жаваг ли коя е тази сила, която успя в 
дата ли, съдI ‘ коравоетта и упоритостта
еди" човек с д. Я ността и снаходчивостта на
шопския зем ” „ността и чувствителността на музи- 
МеТтт?ИА' отговорът може би е много прост: той, 
Георги ШукаровР Бай Гьора Шукарин е бил само
Човек.

на

на

В земеделската кооперация работеха счетоводителят Воислав н- 
донов от село Млекоминци и закупчикът Глигор Костадинов от Горна 
Лисина. .п

Веднага до Кооперативния дом имаше хлебопекарница, в к 
работеше Владимир Стаменов от махала Сталичани в Горна исина.

- следва -

Подготвил: Венко Димитров

- приемен изпитв
О В следващия брой: Концерт 

на Шукарев

закон



да 28 септември 2001 г.

ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (7)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
пето ми между тях те настой- те от Белград отмениха и мре- осем години не се произнесе но 
чиво ме убеждаваха да остана в именуваха постановлението си. иска на Панчич.
Ягодина и продължа лекарската Панчич пое’ длъжност на окръ- През лятото на 1848 година 

Аз им отвърнах: жен физикус (лекар) в Ягодина, Йанчич се разболя от жълтени-
сключен ца. Ст исна зъби и прекара бол-

Отново обрат в 
заден час

часове да обходи околността на 
Ягодина и събере непознати 
билки за своя хербарий... Тогаз 
го повика Гарашанин от Бел
град!

С незаличена горчивина, отъ- 
пял спрямо канцеларските обно
ски на властта, Панчич повече 
от куртоазия, отколкото с воля 
се представи на попечителя Пет- 
рониевич. Не без своеобразна 
дипломатическа шлифовка, ми
нистърът го посрещна стоешка- 
та, здрависа се сърдечно и го по
кани да седне.

- Добре дошли, господин Пан
чич, в Сърбия! Начакахте се, на
ли? Не се сърдете, имайте пред-

практика.
Обезателно, ако началството условен с контракт -

ката на крак. Малко по-късно,писмен договор - със заплата от 
ЗООталира годишно. Беше краят през настъпилата есен, го спо

летя нов сюрприз. На 12 ноем
ври 1848 година правителството

от Белград ми разреши да се нас
таня' в Сърбия!”

- Ето, ти! Виж го сега! - иро- на февруари 1847 година, 
мълви Гарашанин. - Панчич, 
ами чухте ли ме добре? Изтък
нах че заплатата Ви в Неготин

- Доктор Панчич, не само, че 
Вашиявнимателно прочетох 

доклад о г Белица, но направих и
непосредствена справка по от
ношение на Вашата личност и 
поведение при управителите и 
по-видните жители на Ягодина. 
На вси страни пръщяха възтор
жени хвалби. Затуй и аз не крия 
задоволството си. Зачитайки 
стореното от Вас, както и мие-

Събитията го назначи на вакантното място
ускоряват СВОЯ ХОД Окръжен физикус в недалечния

Крагуевац. Естествено, с по- 
голяма годишна заплата от 400

ще бъде значително по-висока 
от тази в Ягодина?

Изпълнявайки ревностно об- 
язностите на държавен лекар,

- Точно, Ваше превъзходст- Панчич продължи и с билкосъб- ,та™Ра- 
во, обаче преселението ми в Не- но Кр-ьстоса Църни върх, Панчич се прехвърли в ра- 
готин хората ще протълкуват гуевац, не прекъсвайки всеог-

вид, че нашата млада държава е 
още на крехки опори, прикле- 
щена между две големи, сблъс- 
нати сили - Турция и Австроун- 
гария. Затова сме щекотливи 
към всеки чужденец! Схващате, 
нали? С други думи, грубостта, с 
която Ви посрещна Гарашанин, 
произлиза от нашата отбраните
лна стратегия. Предпазливи сме.
Донякъде - не отричам самия по
ст, който Гарашанин заема като 
отговорен за сигурността на въ
трешното държавно устройст
во, налага известно грубиянст- 
во. Инак, знаете ли що Гараша
нин ми каза за Вас? "Момчето е 
или много лукаво, безупречно 
подготвено за тайни мисии, или на държавна служба като окръ

жен физикус, лекар, в Неготин,

Част от 
запазените 
лични вещи на 
Панчич- 
ляво дивит 
(мастилница), 
дясно футляр и 
лостамент за 
подвижна лупа

дайно и отговорно да изпълнява 
длъжността на лекар и да се за
нимава с флористика...

Обезпечен материално, на 
добре платена държавна служ
ба, извоювал обща почит като 
лекар и уважение като човек, 
навлязъл в средна възраст от 34 
години, Панчич заключи, че са

другояче. "Неблагодарник, ние Темнич, Левач, монастир Любо- 
го въздигахме в небесата, а той стиня. През юни отпътува на 
се продаде! Напусна ни за шепа петнадесетдневна екскурзия в 
талири!” Прощавайте, еНеПепсе, Алексиначка баня, относно Со- 
противно ми е да си позволя по- кобаня. Попътно се изкачи на 
добен 1икз!

нията на хората, назначавам Ви

е много глупаво и наивно, или е 
невсекидневно честно и добле- гРаДеЧ> намиращ се на насрещн- 

Надявам се, че последното ия от ^жиЧе кРа® на Сърбия.
В Неготин заплатата ще Ви естно.

е точно. Ако е така, аз лично планините Рътан и Озрен. Сет- 
Моравците, щом разбраха, че не обходи Манасия, Чуприя, Ра- 

е надвиснала опасност да из- Баница, Парачин, Лешйе с Баба, 
губят младия лекар, незабавно Св. Петка... 
ходатайстваха при Гарашанин в

по-висока от тази в Ужице или 
Ягодина!

Панчич, макар озарен, помъ-

всячески ще поддържам въжде
ленията му!”...

Господин Панчич, Гараша
нин и аз се договорихме да Ви лча миг-два:

се стекли всички условия да ус
трои собствено семейство. Име
то на избраницата беше Люд- 
мила-Милка Кордон - дъщеря 
на инженер барон Кордон, слу- 

“а жащ в Кюприя.

На 10 юни подаде молба до 
Белград. ”Не го даваме на не- Попечителството по вътрешни- 
готинците, той е наш!” - бяха те работи да му даде удостовер

ение, че ще бъде приет в сръб-

- Ваше височество, поласканподложим на сериозно изкуше
ние. Да4 установим достоверно 
кой сте и що сте...

съм от Вашето съпричастие и 
собствено не се противопоста- 

Доктор Панчич - продължи вям на Вашата разпоредба. Не 
Петрониевич - Вие сте лекар, съм сигУРен обаче, че и ягодин- 
несъмнено професионално бе- 4ите Ще се съгласят с Вас. През

последните дни от пребивава-

категорични.
Изненадани от голямата при- ско поданство ако от Австоун-

вързаност, която за кратко вре- гария получи позволение 
ме Панчич придоби сред народа безсрочно изселване. Австроун- 
от Поморавието, компетентни- гарската администрация цели

Протоко(ко)лирал: С. К. 
О В следващия брой: Йосип, 

относно Йозеф става Йосифзукоризнен, впрочем следвали 
сте във Виена и Пеща... В моята 
фабрика за стъклодобив и стък
лария в Белица при Ягодина не- 
отколе избухна тежка епидемия 
на коремен тиф. От четириде
сетте майстори-стъклари, наети 
от Чехия, разболяха се мнозина 
и за съжаление досега починаха 
единадесет души! Съгласни ли 
сте да Ви изпратиме там да опи-

КРЪСТОСЛОВИЦА 82 Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Монетна парич
на система. 6. Вид обувка. 11. Река 
в Австралия. 12. Специалист по 
анатомия. 14. Дума, с която пот
върждаваме. 15. Някогашни жи
тели на Балканския полуостров. 17.тате да потушите заразата и из

лекувате заболелите?... Ако ус- Името на хърватския футболист 
пеете, тържествено Ви обеща- Бокшич. 18. Силен плач. 19. Горски 
вам, най-припряно ще ускорим хищник. 20. Глинен, духов музика- 
развръзката на Вашето положе- лен инструмент. 22. Гръцка буква, 
ние! - заключи Аврам Петрони- 23. Марка руски самолети. 24. Дву- 
евич. остри ножове. 25. Щат в САЩ. 27.

Просто да не повярваш на Дървена постройка. 29. Средизем- 
ушите си! Тия, които доскоро го номорски град в Турция. 30. Ве- 
игнорираха, сега проявяват пъл- щество за миене и пране. 31. Име- 
но доверие! Панчич усмотри, че то на режисьора Михалков. 33. 
нещитз внезапно се обръщат в Най-известната гръцка оперна пе- 
негова полза. Вдигна се от крее- вица Мария. 34. Будистки свеще- 
лото и подаде ръка на попечи- ници. 35. Коне (поет.). 37. Монах, 

калугер. 38. Българско мъжко име. 
40. Мярка за електрическо съп
ротивление. 41. Марка немски ав
тобуси и камиони. 42. Украса 

Съвсем непланувано, Панчич (син.). 43. Държава в Западна Ев- 
се озова в сърцето на Сърбия.
За половин година успя да от-

теля.

Вместо в Западна 
Сърбия - в Шумадия

ропа.
ГУ-.___ 1 Д С Обширна равнина в областта на Летописи. 30. Река в БиХ. 32! Иму- Название 38 Мат

страни опасността от коремния °ГВ^"<* АРабс*° княж^ тропиците. 13. Привичка (син.). 14.. щесгво (син.). 33. Подправка в ня-
тиф в Белица и подобри трудо- СтоЛ^та на Естония 3. Взривител на снаряд, мина и пр. кои ястия. 34. Политура (син) 36
вата обстановка. Дори успя да '-кетболен отбор от Солун. 4. Ге- 16 Марка унгарски автобуси. 18.

рои на Шекспирово произведение.
5. Предлог, б. Вързоп, денк (син.).

ка руски върто- 
лети. 39. Дума, с която отричаме.

Решение на кръстословицата 81: Водоравно: 1. Монако, б. 
Аляска. 11. Дар. 12. Паркет. 14. Лов. 15. Ятак. 17. Цирк. 18. Нота. 19. 
Тераса. 21. Ревер. 22. Кофар. 23. Слива. 24. Парис. 25. Да. 26. Декан. 
29. Емир. 30. Лава. 32. "Нива". 33. Рая. 34. Сатира. 36. Ято. 37. Ор. 38. 
Медицина. 40. Ом 41. Никита. 42. Ас. 43. Лири.

Състезание с лодки. 21. Столицата 
на Йордания. 22. Нещастия (син.). 
24. Похлупак (син.). 26. Алкохолно

спечели искрени симпатии на 
местното население, давайки
безвъзмездна медицинска по- Драма от Шекспир. 8. Мярк 
мощ и съвети. Същевременно тегло. 9. Разсъдък, мисъл (син.). 10. 
не пропусна през свободните

а за
питие. 27. Летателен апарат. 28.
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ШАХМАТ: ВТОРИ 
КРЪГ ОТ ПЪРВЕН

СТВОТО НА 
СРЪБСКА 

ДИВИЗИЯ - ГРУПА

На 3 октомври 2001 година се на
вършват ДВЕ ТЪЖНИ И БОЛНИ ГОДИНИ 

| от преждевременната смърт на нашия 
мил и безкрайно обичан

ТОДОР - ТОША СТАМЕНОВ 
преподавател па математика от 

Мъзгош

Утеха няма, забрава не съществува, а 
колко е тежък животът без теб знаят 
само ония, които най-много те обичаха. 

С тъга, която времето не лекува, и с любов, която 
смъртта не прекъсва ще пазим спомените за теб.

Твоите най-мили: съпруга Райна, дъщеря Драгана и внучка Саня

ФУТБОЛ-)4 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД
'■ А

ВЪЛНУВАЩО ДЕРБИ -II
ФК "Желюша” - ФК "Ерма” 2 :1 (1:1)

ЮГ
Димитровград, 18 септември 2001 година. Спортен център "Парк- 

зрители - около 500. Теренът - тревист и добър за игра. Времето - 
приятно. Съдия - Деян Мпленкович от Пирот - 7. Голмайстори: Д 
Иванов в 37 и Крумов в 76 (от дузпа) за "Желюша”, а 3. Чирич в 26 
минута за Ерма . Жълти картони: Р. Георгиев от "Желюша а 
Стаменковнч, 3. Чирич и Стоилкович от“ "Ерма”. Червени картони: 
Рангелов в 83 от Желюша”, а Стаменковнч в 88 минута от "Ерма” 

Дерби срещата в 4 кръг от първенството на ПОД, която се игра през 
миналата седмица в Димитровград, напълно оправда очакванията. И 
двата отбора играха добре и създадоха редица интересни положения за 
отбелязване на голове.

Суковчанп се представиха 
откриха резултата през средата на първото полувреме.

Реферите бяха на ниво. именно както на ниво бе и всичко в този

Л

V' зОще едно 
поражение

ШК ”Цариброд” - ШК "Пи
рот” 2: 4

ШЖ

Състезателите на ШК "Цари
брод” претърпяха още едно 
поражение. Във втория кръг от 
първенството те загубиха от ШК 
'Пирот" с 2 : 4, което в крайна 

сметка и можеше да се очаква с 
оглед на това, че гостите дойдоха 
в силен състав.

Радва добрата форма на 
младия димнтровградчанин Иван 
Стоименов, който, макар че е пър- 
вокатегорник, в двете срещи от 
тазгодишното първенство на

На 6 октомври 2001 г. се навършват 
16 ГОДИНИ от преждевременната смъртколектив. Те и първикато сплотен
на

НАДЕЖДА-НАДА ЙОТОВА 
(1959-1985)

дипломиран психолог от 
Димитровград

Отиде си в разгара на живота. Ние 
останахме след теб да скърбим вечно.

По този повод на 6 октомври ще посетим гроба й на 
димитровградските гробища, за да положим цветя.

Опечалени: майка Цена и семейство Владимирови

мач.

ПЕТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

ОТ 5 МАЧА 15 ТОЧКИ!
ФК ”Будучност” - ФК "Желюша” 1: 3 (0 :1)

Велики Йовановац. 22 септември 2001 година. Игрището 
"Будучност”. Времето - приятно. Теренът — тревист. Съдия - Деян 
Миленкович (Пирот) - 8. Голмайстори: Тошич в 59 за "Будучност”, а Р. 
Георгиев в 4,Тричков в 55 и Крумов в 82 минута от дузпа за "Желюша”. 
Картони нямаше.

"Желюша” продължава да побеждава. Този път "жертва” на жел- 
юшани бе "Будучност" от Велики Йовановац. Създаде се впечатление, 
че гостите играха със сили, които им бяха достатъчни да регистрират 
победа; Първия гол отбеляза Р. Георгиев в 4 минута с точен удар от 
около десетина метра, който улучи самия ъгъл на вратата на домак- 

• пните. На 2:0 повиши Трнчков в 55 минута. Само четири минути след 
това домакините намалиха чрез най-добрия си играч Тошич. Крайния 
резултат 3 : 1 за "Желюша” оформи Крумов в 82 мунута от дузпа.

В следващия кръг от първенството желюшкият отбор ще гостува 
в Пирот, където ще го посрещне отборът на "Йединство”. Мачът ще 
се играе на 29 септември от 15 часа.

първата дъска регистрира две по
беди, побеждавайки майстори на 
ФИДА.

на

В мача срещу "Пирот" добре 
игра младият Владан Игич на тре
тата дъска, както н Анита Алек
сови на петата дъска. Те обаче
нямаха достатъчно късмет и със 
своите противници ремизираха.

БАСКЕТБОЛ

Юношите на БК 
” Димитровград- 
Милшпед” ще 
стартират на 6

ШЕСТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА
октомвриФК "Балкански” - ФК "Мрамор” 2:1(1:1)

Димитровград, 19 септември 2001 година. СЦ Парк , зрители — 
около 500. Теренът - тревист и подходящ за игра. Времето - приятно 
за игра. Съдия - Милош Йованович от Ниш (7). Голмайстори: Е. 
Иванов и В. Пейчей в 90 за "Балкански”, а Николич в 37 минута за 
"Мрамор". Жълти картони: Митов от "Балкански”, а Тодорович, 3. 
Йованович. Цветковпч и Стоянович от 'Мрамор .

"Балкански” трудно стигна до победата. ’ Мрамор се оказа силен

В унисон с решението на Ску
пщината на БК "Димитровград- 
Милшпед”, юношеският състав 
на този клуб ще се включи в ре-

Навърши се ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на

ИВАН ТРИЧКОВИЧ 
от Димитровград 

По този повод на 29 септември т.г. ще 
дадем панихида на димитровградските 
гробища от 10:30 ч. Каним роднини, 
близки и познати да ни придружат.

Опечалени: майка Стана, сестра Мария, 
________ зет Найден и племенник Християн

довно състезание, сиреч в дивиз
ията на юношеските отбори от 
Източна Сърбия.

Своите срещи Като домакини 
младите димитровградски баскет
болисти ще играят в Пирот -

Педагогическата акаде- 
на ОУ "Свети

отбор. се играеше бавно. Футболистите на "БаЛ-През първото полувреме
кански" се опитваха с удари от далечина да разбият силната защита 
гостите. През този част от играта публиката видя два гола, но въпреки

ТОВПреезевтоСрХНполувреме „двата отбора заиграха неангажирано. 
Пред вратата и на единия, и нп другия имаше много шансове,м о гбеля - 

Шансовете на гостите все пак бяха по-сериозни.
Пейчев отбеляза гол и донесе на домакините

вня
залата на 
мия или в залата 
Сава”.

В първия кръг от първенст
ва 6 ок-вото димитровградчанп 

томври ще гостуват'в Ниш, къ
дето ще се срещнат с отбора на 
"Ергоном”. Във втория кръг те 
щс са домакини ма отбора "Пи
рот” в Пирот.

В самия
Последен поздрав на обичаната ни 

племенница
впие на голове, 
край на мача Владимир 
три значителни точки. МАЛИНА ТОДОРОВА \

КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ

от вуйчо й Станко и семействата Йосифови 
от Ниш и НеготинФУТБОЛ: 7 д. с.

ПЧИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ

Осведомяваме роднини и приятели, 
че нашата мила и обичана

МАЛИНА ТОДОРОВА 4
от Димитровград 

почина на 19 септември 2001 г. на 40- 
годишна възраст.

Покон пред паметта й!

Опечалени: майка Данка, сестра Зорица,
зет Воя и племенници Никола и Ивана ^

ФК ” Ссчаница” - ФК ” Балкански” 1: 0 (1:0)
Сечаница. 23 септември .200, ^

Теренът - тревист, но неравен, ре ? Голм0,-,стор: Горан

•д “Т "
Сечаница . а Д. Мишев и^ван  ̂трудно стигш1 до победата. Бал-

няколко добри шансове

решаващ домакините вкараха

"Будучност" от Първа Кутинп.
д. с.

Още една 
победа на

около

босилеградчани
"ЧУКОВАЦ" - ''МЛАДОСТ 

1: 3 (1:0)

*В,-?ГгЗ ШЛидерът на таблицата 
кански” игра добре и имаше 
голове, но нямаше късмет.

Единствения гол. който се окаъ

за отбелязване на

в 40 В третия кръг на есенното съ- 
Пчинска дивизия фут-

босилеградска 
се наложи -

стезаиие в
""в™ кръг "Балкански" е домакин на наболистите

"Младост" като гости
3:1 срещу отбора на 1уко- 

вац” в Чуковац. Първото полув- 
в полза на домак-

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

ОБЕСИЛ СЕ ПАЦИЕНТ
ха с

НДОТКРИТОТОвПЪРВ,НСТВОНЛВЕЛГРАЯ
ините" които постигнаха един гол. 
В продължение на мача босиле- 
градчани бяха по-добри във всяко 
отношение и накараха вратаря на 
съперника три пъти да вади топ- 
ката от мрежата си.

Треньорът

се обесил вАрсеико Петков (81) от с. Бистър преди седмица 
стационара на босилеградския Здравен дом, където бил на ле
чение. От живота се лишил през нощта, докато останалите па-\ 
циенти били в леглата си. Заминал в съседно помещение, в което 
нямало болни, вързал креватскп чаршаф за квака, прехвърлил ю 
през вратата, качил се на стол... ; жШ ■.% * 1- &

Вероятно никога със сигурност няма да се узнае какво е при 
нудило стареца на такава кончина. Съседи казват, че живял сам, а 
болеста и годините все повече го притискали. *

Марио Ставров осми
* „п»пр пткоито първенство

миналия уикенд на Адаяжяяйдаявда
септември ня езерото Пали р

Георги Георгиев 
че в четвъртия кръг 
пак ще гостува - този 

Сувойница" в Сурдулица.
В.Б.

оповести, 
"Младост" 
път на



Сатцг&&

АГЬИТАЦИЯ
Онядън тамън седомо с бабуту да пинемо кавенце, 

ка она се нещо удзърну кръз пенджеруту. Я се рипи от 
столат и гледам при нас иде некикъв човек с браду. 
Бабата ме смуа и рече немой да ми уводищ у куйкьу 
геквия брадати. Излезо та се потпре на кьошкуту и он 
гетига улази.

- Добър ден/бай Манчо!
- Добър ден!
Гледам га я, гледа ме он мене...
- Я съм Сазда оди Забърдийето, байе Манчо. Еве 

дойдо после толкье године да се видилдо...
- Убаво, убаво! - реко и га укара унутра. Погледа га 

геквога, да прощавате, урасъл кико лайно у траву, да 
помосли да му кажем гонеткуту за брадете, ама нестея. 
Дошъл ми човек у куйкьу и нейе убаво да га налютим. 
Бабата тури дйезвето та му напран каве и за ньега и 
он одма развърза.

- Гледам бре, байе Манчо, твойти бурелчанье. При 
ньи си йе същото кико преди педесе године па и 
по-страшно...

Я прегълтну и га пущи да се излайе.
- Ни тия оди онуя стран на рекуту смо си млого 

по-напретка. При нас ка пойдеш има автобус свако 
ютро пред опщинуту, путища смо све асвалтирали, 
воду смо си увели у сваку ижу, йезеро си напраимо, у 
последньо време си уведомо и теливонье... А най-ново 
оайе Манчо йе що че ти се повалим, преседникат ни 
йе наручил коджа търмкье из другу държаву и отса 
само мед има да ручамо. Тека ти йе това кига смо си 
нийе млого якьи по политикуту, а вийе од другуту 
стран сте си малко по-будалести...

Тука я не издържа и удари с песницу по масуту. Сазда 
зину у мене кико завален кош.

■. Ч ■ *

СИМЕОН КОСТОВ Един ден ме заболя главата. Това се 
случи след едно събрание, на което изпях 
всичко, каквото подуших и забелязах, 
благодарение на чистите органи за тези 
обоняния. Лекарят ми даде лекарство и, 
естествено, терапия-изпиране на главата и 
мозъка. Терапията беше дълготрайна и 
тежка. Окончателно, главата ми стана 
толкова чиста, та едвам усещах дали я 
имах.

ИЗПИРАНЕ
У сетих болка в носа. Какво можех друго 

да сторя, освен да отида при лекар? 
Лекарят ми даде лекарства и предписа 
терапия- изпиране. След като завърших с
терапията-изпиране, получих чист нос, 
който стана способен да подуши и най-дре
бни промени, по-точно миризми от раз
валяне на средата, в която се движех. ^ _

Мина известно време и ето заболяха ме ИЛИ Да ТЪрпЯ болките'Плаша се-ако °™Да
при лекар, обезателно ще ми даде лекар
ство и терапия-изпиране. След това ясно е, 
ухото ще бъде в състояние да чуе всичко. 
По-късно пак ще изпея всичко, каквото

Но ето от няколко дни ме боли ухо. Не 
зная какво да правя! Да ида ли при лекар

устата и гърлото. Инфекция! И тоя път 
лекарят паралелно с лекарства ми пре
поръча терапия-изпиране. След терапията 
имах чиста уста и чисто гърло, които бяха 
способни да изпеят каквото искаш - 
желание.

След известно време настъпи нов проб- 
Окото! Наздраво ме заболя. Ясно 

беше, че е лекарствата идва терапията- 
изпиране. Благодарение на това окото 
стана чисто и можеше да види и долови 
най-дребни неща в околията.

по чуя и, нормално, ще ме боли главата. Ако 
пак ме заболи главата, тогава идват лек- 
раствата и изпиране на главата и мозъка... 
Но дали след две изпирания няма да дойде 
до гладене?

Все пак не ща при лекар! Ще търпя 
болките, но ще зная, че ме боли само УХО.

- Е, са че ти Саздо да слушаш мене, а я че се валим. 
Знайеш ли кой напраи цариброцкото стопанство 
преди године? Бранко Верзарскьи. подиже конвек- 
циюту, Живко Драговитскьи подиже гумаруту, дадоше 
леп на млого

лем.

ми народ, Митко Славов напраи голему 
вирму от коперациюту, изгради пояте и кошаре и 
складища и баракье и у ваш и у наш край. Па чул ли 
си ти Саздо за боровското сиренье, тъгай га караоше 
право за Гърцию ама тъгай работеше бай Крум од 
Било, Па...

(От книгата "Сериозна усмивка")

- Добре, добре! - пресече Сазда. - Ни почемо да се 
карамо ко тия из Досат. Ама ако си скоро чел Брат- 
ствсуго у ньега пише дека че се 
държаву и че иде тамо преседникат и че донесе куп 
паре. Е, од ньи че асвалтира сва путища и че проработе 
сви рудници и каменоломи...

- Е, са видо Саздо

вливай»: Само обещавала ме

деле паре у другу
~СлчоС4, ВЯРНО

защо си се ти надигал оди- 
Забърдийето та право при мене у Цариброд. Не си 
\ошъл да се видимо после толкье године, дошъл 
агьитацию. Ама ядъц! Нашъл си ти

си по
църкву пред кою 

да се кърстиш. Съга че си бирамо нашега човека за 
мойти бурелчанье да прогледаю. А 

парете ти йе ко вързано яйце на Покладе. Децата га 
ламкаю, ламкаю, а оно си остане.
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