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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА НА НОВИТЕ 
ОФИЦЕРИ НА ЮВ ПЪРВИЯТ СЕКРЕТАР НА ПОСОЛСТВОТО НА 

БЕЛГИЯ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПРОМЕНИТЕ НА 

КОНСТИТУЦИЯТА СА 

ПРИОРИТЕТ

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ В СЪРБИЯ 

ВОДЯТ И ОБЩИНАТА
* Президентът Кощуница изрази надеждата си, че стабилното решение ще се постигне чрез демок
ратичен диалог, без възлагане на решения и при спазване на свободно изразената воля на гражданите

По случай приключване школуването на сту
дентите от 53-и и 122-ри випусак на курсантите 
във Военната академия и произвеждането им в • 
чин подпоручик на Югославската войска в Бел
град в събота се проведе голямо тържество, на 
което присъстваха и роднини и приятели на 
новите югославски офицери.

Тържеството започна с най-виси военни по
чести, а след като рапортува пред президента 
Кощуница, началникът на Военната академия ге
нерал-подполковник Любиша Стоимирович под
черта, че випускът новопроизведени офицери на 
Югославската войска е генератор на армията в 
началото на XXI век.

- Блянът на тяхната младост от днес е реал
ност. С тях нашата войска става по-хубава, по- а-*- 
млада и по-силна, каза генерал Стоимирович. де

Обръщайки се към новите офицери на Югос- 0 
лавската войска, техните преподаватели, родите- 
ли, роднини и приятели, югославският президент |Ь>
Воислав Кощуница заяви, че въпросът за функ- 
ционирането на съюзната държава е на път да ш 
бъде решен и добави, че промените 
туциите на Югославия и Сърбия са най-важната

^Дълбоко съм уверен, ме ефикасната федер, подпоручик на завършилите курсанти
дълооко сьм уь ! , ч- м . Ч. и * 122-ои випуск на Военната академия, състояла се

ация с редефинирани функции е в интерес и на Р У
Сърбия, и на Черна гора, каза президентът Воис- на Баньица. 
лав Кощуница на тържествената промоция

§•
Първият секретар на посолството на Белгия г-н Бибейк в 

разговор с г- н Симеон Басов.

Първият секретар на посолството на Белгия в Белград г-н Жан 
Пиер Бибейк на 29 септември т.г. посети Димитровград. Както е 
известно,

Г-н Бибейк най-напред бе приет от председателя на Общинския 
съвет Симеон Васов, който запозна Госта с основните характер- 

общината и което е по-важно, с проблемите, с които в

Белгия в момента председателства Европейския съюз.

Президентът Кощуница направи преглед на 
новите офицери от ЮВна консти-

ности на 
момента се среща.

(На 3 стр.)от 53-и и

ПЧИНСКИ ОКРЪГ
(На 3 стр.) АМЕРИКАНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ ПОМАГА 
РАЗВИТИЕТО НА 11 СЕЛА В 3 

ОБЩИНИ

в чин

ПОДГОТОВКИ ЗА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ 

ЗА АВТОПЪТЯ НИШ - СОФИЯ . л-л » -з
да използват приридйите си ресурси * Повечето* Шанс селата 

от тях планират да открият малки мощности за производство на 
здрава храна ^ | ^ , Л .^Обширно но 3 сзр.)около 160 км ще струва към 650 милиона долара♦Изграждането на автомагистралата с дължина 

да бъде завършено за три години

На регионалната конференция на Пакта за на регионалната
стабилност в Югоизточна Европа, която ще ко^ференция,това не означава, че неговата ре- 
проведе на 25 и 26 август в Букурещ ализация цялостно ще бъде финансирана от
и България ще представят съвместен проек за стабилносг в Югоизточна Европа. Ще
изграждането на автопътя Ниш - София ако с тези кредити се покрият 60
дължина около 160 км. опонента от инвестицията, а останалите сред-

Дотоворът за проекта е постигнат миналата Р осигурим от домашни източници, 
седмица в София между представители на Ш Ниш и София могат да
сръбската Републиканска дирекция за пъгищ Рсвъьза„и с модерен автопът за три
и българската Изпълнителна агенция за път- Д ^ когатР бъдат намерени ста-
ища. Сръбската делегация е получила о ИЗТОчници на финансиране.гарире документацията, коятоза ТЯХ е и бил^т^^^^,, атазиинвес

таила консултантската фирма ЛуисБергер , са готовн да участват голям брой
за да могат тукашните експерти Да изготвят « ни компании. В статията Българ-
студия за сръбската част от пътя и до 15 окт „апрсдък” се посочва,
ври да я изпратят в Брюксел. шния икономически форум

- Според най-новите преценки, изгражд^ Износна банка и български
ето на' автомагистралата Ниш - София ще са изразИЛи готовност да финансират
рува около 650 милиона долара, докато за п ражданото на автомагистралата от София
трояяансто само на сръбската чаш^ ^ Интерес за проекта проявяват и итал-
Щ^^ач?”иаЙ^иГ^иански и френски компании. ____________

и може - Раз- ЗОРАН СПАСИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО 
НА ОС В БАБУШНИЦА:

за пътища.

ИНСПЕКЦИИТЕ НЕ СА 
РЕГИСТРИРАЛИ 

НЕРЕДНОСТИ
Настояванйята на бабушнишките опозиционни партии и в тази 

община да бъдат проведени извънредни местни избори не дадоха 
резултати. Общината и по-нататък ще ръководят левите^ 
политически партии (СПС и ЮЛ), които в местния парламент имат
абсолютно мнозинство.

Коментирайки работата на локалната самоуправа, която опоз
на ИО на ОС вицията често оценява отрицателно, председателят 

Бабушница Зоран Спасим заяви пред "Братство", че общинските 
органи работят на задоволително ниво, съгласувайки при това 
стриктно своята дейност с разпоредбите на Закона. Д

Спасич ни каза, че съответните републикански инспекции, 
които са контролирали общинските органи, досега, не 
никакви забележки за дейността им, което е доказателство, че 
опозицията не е права.

че на неотдавна-
в България япон- 

частни ком-
са имали

Б. Д.
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СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР ПОСЕТИ УКРАЙНА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА КОЩУНИЦА

ЩЕ ПАЗЯ ЮГОСЛАВИЯ С 

ВСИЧКИ СРЕДСТВА
ПОДКРЕПА ЗА 

ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЦЯЛОСТ НА СРЮ * Съвместно можем н по-бързо, и по-добре, но ако волята на гражданите оъде да живея! в две 
отделни държави в съзвучие с функцията си аз ще се постарая да обезпеча мирна раздяла

Реших да се обърна към обществеността по 
повод състоянието на отношенията във федераци
ята. Създава се впечатлението, че и в Подгорица, 
и в Белград се правят опити ситуацията, която 
впрочем е съвсем ясна. да се замъгли, да се направи 
по-псясна и по-комплицирана отколкото е всъ- .
щпост. Просто от дърветата да не се види гората. Еда' А 

Да тръгнем от фактите. ‘ "
Всс до 5 октомври миналата година Черногор- ШуЯЖцА-Ш? 

ските официални личности говореха, че Черна нй 
гора сигурно ще се отцепи от Югославия ако 
изборите спечели Слободан Милошсвич и че един- 
ствеиият начин да се запази Югославия е победата 

демократическите сили в Сърбия. Те обаче не 
вярваха в една такава победа и не я 
Илезе, че всъщност те не са я и желали.

Партията на черногорския президент промени 
мнението си след 5 октомври и зае становището, че
въпреки победата на демократическите сили в където иска и в какво иска. Отговаря му Югос- 
Сърбия е необходимо да се излезе от Югославия. лавската войска да пази границите и съюзният пре- 
Предложението на ДОС да участва в Съюзното миер да участва на заседанията на Върховния 
правителство, макар и в експертската й част, по- на отбраната, но не му отговаря той или
неже не беше участвала в изборите ДПС отхвърли няко; друг представител на съюзното правител- 
безцеремонно. ство да участва в редефинирането на отношенията

във федерацията, която, не бива да се забравя това, 
че Джуканович я направи заедно с Милошевйч.

^Премиерите Псшич и Кинах осъдиха тсрористическите напа
дения в САЩ и тероризма като глобален проблем ФУкрайна иска 
да участва в обновлението па Югославия и във всички начинания, 
свързани с корабоплаването по река Дунав

Югославската държавно- 
стопанска делегация, водена 
от съюзния премиер Драги- 

■ ша Псшич, приключи двуд
невното си официално посе
щение в Украйна и се завър
на в страната.

С домакина си,украинск
ия премиер Анатоли Кмнах 
премиерът Пешич разговаря 
за разширяването на отно
шенията във всички области.

- Украйна подкрепя тери
ториалната цялост на СР 
Югославия и това е^ наше 
принципно становище, заяви 
Кинах на пресконференция в 
Киев след срещата с госта си 
от Югославия.Той добави, че 
Украйна дава пълна подкре-

ВОИСЛАВ
КОЩУНИЦА:я

Аз не съм 
+ * >'■ готов да 

участвам в 
какъвто и 

’ да било 
олитически 

театър

т
-у

на
очакваха.

V

ОТРКИТ СЕПАРАТИЗЪМ’11 -? По възможностите за редефиниране на федер- КАРТОФЪТ НА 
ОТГОВОРНОСТТА Е ПАРЛИВ

Драгиша Пешич ацнята няколко пъти досега съм разговарял с 
Мило Джуканович и съм посочвал всички добри 
страни от запазването на съвместната държава, 
както и неволите, които може да предизвика 
сривът на страната. Става дума както за опаснос
тите за Сърбия и Черна гора и за региона като 
цяло, така и за проблемите, пред които, в резултат 
на разбиването на съвместната ни държава, ще се 
изправят нашите граждани. Първите си разговори 
проведохме на 17 октомври в Подгорица, сле- терес слагат над общия.; на всека цена настояват да

запазят сегашното си положение, до което стиг
наха на гърба на ДОС и моята победа над 
Милошевйч, са готови да развалят онова, което е

С това не можем да се съгласим нито заради 
ДОС, който не само че в политическата си про
грама няма разпокъсването на федерацията, а има 
недвусмислено определение за опазването и преус
тройството на съвместната държава. Зная. че има 
и такива в Сърбия, които като собствения си ин-

па на мира и на мирното ре
шаване на всички проблеми. Съгласихме се, че е 

Един от най-важните въп- необходимо да се подобрят
роси на сегашните разгово- икономическите ни връзки, 
ри, по думите на премиера за което съществуват всички 
Кинах, е създаването на ус- условия, Каза премиерът Пе- 
ловия за разширяване на ик
ономическото

дователно непълни две седмици след 5 октомври 
миналата година. И в първите разговори, каКто и в 
последвалите, президентът на Черна гора недвус
мислено подчертаваше, че няма да се откаже от
главната си цел, а това е независима Черна гора. принадлежи и да прахосат нещо, което 
На обществеността е добре известно как по- 
нататък се развиваха нещата в Черна гора.

Вместо разговорите на всички компетентни, говорите за държавата, за нацията, за поколенито,
което почти безнадеждно изостава в сравнение с 
Европа, да се превърнат в безкрайни, режирани

. шич.
Югославският премиерсътрудниче-

ство, при което Украйна же- подчерта, че съвместно били 
лае чрез тендърй да се вкл- осъдени терористическите 
ючи активно в обновлението нападения в Америка и изоб- 
на СР Югославия и във всич- Що тероризмът, като глоба

лен проблем. Той подчерта,

правено с векове, да унищожат онова, което не им
не е тяхно.

Аз не съм готов да участвам в какъвто ида било 
политически театър. Затова няма да допусна раз-

ки начинания, свързани с ко
рабоплаването по река Ду- че е необходимо да се интен

зифицира борбата против те-.

бяха правени едностранчиви политически ходове, 
с които не беше решен нито един политически 
въпрос в тази република. Ръководството на тази 
република само си купуваше време, т.е. отлагаше
разговорите не само във федерацията, но и в Черна искам да бъда ничий съюзник, 
гора. Единственото нещо, за което имаше готов
ност беше да се разговаря с представителите на* и компромис. Следователно и по-нататък си ос- 
правителството на Сърбия като че ли става дума за тавам на позицията, че трябвЬ да се води сериозен 
две независими държави. И то разговори за т.нар. дшуюг, в който няма място за обуславяния и изнуд- 
практически въпроси, а не по съществените неща. ване и в който събеседниците ще се уважават вза- 

Следователно, ясно е на всички, и на граждан- имно. 
ите на Черна гора. и на гражданите на Сърбия, и на 
меджународната общност, че властта в Черна гора Черна гора отново набляга върху референдума и 
е поела пътя към нещо, което по същество не се на разделения електорат пъха в ръцете парливия

картоф на политическата отговорност. Щом като

диалози за нищо. само за да се спечели време и да 
се запазят позициите. В една такава игра аз ненав.

Преценявайки разговори- роризма и всички придружа
ващи го елементи, като уточ-те като твърде градивни, из

черпателни и приятелски, ни, че тази борба трябва да 
премиерът Пешич запозна бъде синхронизирана.

Югославската делегация,

Да се разберем: винаги съм настоявал за диалог

журналистите с общото ста- 
новище, че между СР Югос- водена от премиера Драгиша 
лавия. и Украйна няма поли- Пешич, беше приета и от ук- 
тически проблеми и че по- раинския президент Леонид 
литическите взаимоотноше- Кучма.

Вместо разговори и договори сега властта в

различава от открития сепаратизъм.
Като се има предвид всичко това. опитах се още не може да стане по друг начин, нека да бъде и така. 

веднъж на 11 септември да организирам разговори, Но трябва да е ясно, че този референдум не може 
в които биха участвали представители на съюзните да бъде режиран референдум за отцепването на 
и на републиканските власти. С оглед на досегаш- Черна гора, а начин гражданите на тази република 
ните разговори с Мило Джуканович нямах много свободно да изразят становището си относно ос- 
причини да вярвам, че той ще приеме решението, с новния 
което да се запази съвместната ни държава. Все

ния са на завидно равнище.

БАЛКАНСКИЯТ ФОРУМ НА ПЕЧАТА В 
БУКУРЕЩ държавен въпрос. И като такъв, той не 

може да се проведе без демократични условия и 
пак аз бях длъжен да опитам. Отговорът на пред- законна демократична процедура. Нито пък без 
ставителите на властите в Черна гора е недвусмис
лен. Те не само че не са готови за съществен

ИСТИНАТА ПРЕДИ 

ВСИЧКО
ясно поставен въпрос. Ако референдумът е ненз- 

ком- бежен, неизбежно е също така, както в цялото 
промие, но смятат, че имат и правото да обуславят цивилизовано човечество, предварително да се 
кой може, а кой не може да присъства на разго- уточнят условията за неговото провеждане.

Да заключа: все докато волята на гражданите 
Няма нито една сериозна причина, с която да се бъде, че Югославия

По инициатива на 
румънския клуб на 
печата и с подкрепа на 
румънското V
правителство, за първи 
път в новите 
обстоятелства в 
Букурещ се проведе 
Форум на балканските 
новинари, в който 
участваха известни 
журналисти от девет 
балкански държави. 
Петдесетина високи 
професионалисти от 
Балканския 
полуостров се опитаха 
да формулират 
елементите, с които да 
се дефинира сегашното 
положение на

журнализма и на 
журналистите в епохата 
на транзицията. 
Откривайки срещата, 
румънският външен 
министър Мирча 
Джоана подчерта, че 
"балканските 
журналисти не бива да 
копират Европа, а да 
развиват собствена 
идентичност и 
собствени стойности". 
Главният редактор на в 
"Политика" Милан 
Мишич подчерта, че 
"журналистите преди 
всичко трябва да се 
интересуват за пълната 
истина".

ворите.
съществува, аз ще я пазя с 

цялото си умение и с всички конституционни сред
ства. Ако пък волята на гражданите бъде да жи-

оправдае този техен подход и поради това аз ос
танах непоколебим в определението си, че за дър
жавата могат да се водят само сериозни разговори, веят в две отделни държави, в съзвучие с функ- 
без предварително обуславяне. Обуславянето на цията си аз ще се посчррая да обезпеча мирна 
разговорите да не присъства съюзният премиер не раздяла. Но не преди гражданите да са изказали 
е само формален, а съществен въпрос. С това ирка свободната си воля с убедително мнозинство и 
да се каже, че Съюзното правителство не съще
ствува, с което пряко се отрича съществуването на си Черна гора ще стане по-демократична, а Сърбия 
съвместната ни държава. Да се приеме едно такова по-богата. Й най-сетне, дали Югославия по-рано 
обуславяне за разговорите, докато по същото вре- ще се завърне в Европа като Югославия 
ме ДПС готви закон за референдума и приема нова, две малки, за съжаление изостанали страни. Аз 
по същество сепаратистка партийна програма би съм уверен, че заедно можем и по-бързо, и по-до- 
означавало пряка подкрепа на сепаратизма в Чер- бре, се казва в изявлението на президента Воислав 
на гора. Смятам, че е задължение и на ДОС и на Кощуница. 
коалицията "Заедно за Югославия” принципно да

преди да са обмислили за това дали с отцепването

или като

(Миналата седмина югославският През- 
отстояват становището, че Съюзното правител- идентъш се обърна към нашата общественост 
ство е легитимно и че не може да се разговаря за По Повод сериозната Политическа и конеши- 
преустройството на Югославия без присъствието шуиионна криза, в която се оказаха разго
ня Представители на Съюзното правителство. Не ворите за бъдещето на федерацията. 
можем да се съгласим с това някой да признава Поместваме цялостно текста на обръщението 
съюзната държава само тогава, когато той си иска, на Президента Кощунииа.)
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ПРОМЕНИТЕ НА 

КОНСТИТУЦИЯТА СА 

ПРИОРИТЕТ

ПЧИНСКИ ОКРЪГ

АМЕРИКАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ 

ПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА 11 СЕЛА В 

ТРИ ОБЩИНИ
(От 1 стр.) • я ^ ^

Държавният глава изрази на- На тържеството 
деждата си, че такова стабилно присъстваха президентът 
решение ще се постигне чрез де- Сърбия Милан

■ мократически диалог и проце-' - МилУтинОВИЧ, 
дура, без възлагане на решения началникът на 
и при уважаване на свободно из- Н3 -

- Стабилната и ефикасна фе- Небойша Павкович, 
дерация е основата и предпоста- чуждестранни военни 
вката за всички други промени в пратеници в нашата 
редефинираните й функции, ка- страна, представители на 
за югославският президент. Сръбската православна

Кощуница прецени, че реше- Църква, висши военни
командири и други гости.

* Шанс селата да използват приридните си ресурси * Повечето от тях планират да открият малки 
мощности за производство на здрава храна

Американската организация ЦХФ през след- Новица Божилов, началник за стопанство към ОС в 
ващите три години ще съдейства в развитието на Босилеград. В тоя етап в повечето от селата ще се 
11 села в три общини на Пчински окръг. Про- решават проблеми из областта на инфраструктурата, 
грамата за ревитализация обхваща местните об- ВтоРият’ който се планира да започне веднага след 
щности Масурица, Йелашница и Клисура в Сур- РеализиРането на П'ЬРВИЯ- • по-значителен. В него е
п,,тт,,1т„,^ ..... т> „ запланувано да се откриват малки стопански цехове,

У < щ на, адовница, Долни Стаевац, Но- които да дръпнат напред развитието на селата, 
во село и Шаинце в Търговище, както и Долно По мнението на събеседниците реализирането на 
Тлъмино, Долна Любата, Дукат и Горна Лисина в задачата до голяма степен ще зависи от готовността 
Босилеградска община. на местните общности да решават проблемите си.

Драган Христов, член на Общинския съвет в Няма’ п°ДчеРтава Божилов, да се дават пари на се- 
Босилеград, казва, че според критериите на про- ЛаТа’ КОИТ° Не йзготвят програми и които докрай не 
грамата за ревитализация чрез демократична ак
ция, американската организация в тези села ще общини 
помага

нието на този проблем ще до
принесе съществено и за стаби
лността и спокойствието на ната големина, организация, въ- 
Балканите. оръжаването и боеприпасите,-

Като констатира, че всеобхв- школуването на бъдещите кад- 
атните промени, които едвам за- Ри> демократическия контрол 
почнаха не се провеждат с жела- на войската и отношенията към

изпълняват задълженията си от програмата.
Като се има предвид, че посочените села и трите 

са с чиста и незамърсена природна среда, 
развитието на инфраструктурата, обще- повечето от тях са запланували да реализират малки 

ствени активности, както и стопанското им разви- програми за производство на здрава храна. Според
нашите събеседници, ще се спазват мненията натие. В това отношение се очаква тя да подсигури 

, а останалитения темп, президентът посочи, международната общност и до- 
че ключови проблеми са нефун- бави, че до такива промени ще 
кционирането на съюзната дър- се стигне в един разумен срок, 
жава, незадоволителните резул- Щ°м се реши въпросът за дър
тата. на КФОР и УНМИК и дей- жавния статус, 
стването на организираната 
престъпност.

тукашните жители, но предимство ще имат онези 
програми, в които ще могат да работят повече души. 
Това е едно от условията в селата да се завръщат 
хората, заминали в градовете и да спре обезлюдва- 
нето им.

Как ще се организират хората в селата и как ще

75 на сто от необходимите средства,
- местните общности и общините им, преди всич
ко чрез изготвяне на програми, съществуващи 
вече обекти и с работна ръка. Като се има пред
вид, че намерението й е във всяко едно от селата 
да съдейства в реализирането на по пет програми, се справят със задачата е предизвикателство не само

за тях, но и за общините им. Още повече като се има
- Логично е най-напред да се

извърши конституционната ре- 
Като приоритетна задача конструкция на страната и в 

президентът Кощуница посочи унисон с това да се уточни стра- 
и "съживяването на производ- тегията на националната сигур- 
ството, истинското реформира- ност, а след това да се направи 
не на икономическата система и съществена и пълна реформа на

не е трудно да се пресметне колко средства ще_________ предвид, че селяните имат желания, но нямат кадри,
д д ср вяването им. каквито имат общинските управления, които да им

- Реализирането на програмите в първия етап съдействат в изготвянето на програмите, 
трявба да започне до средата на месеца, казва в.в.

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В 

СЪРБИЯ ВОДЯТ И ОБЩИНАТА КЪМ
ЕВРОПА

въоръжените сили, подчерта 
югославският президент.

Той добави, че очаква от вой-

повишаването на жизнения ста
ндарт на гражданите".

Спирайки се върху трансфо
рмацията на Югославската вой- ската отговорен подход към

предстоящата трансформация и 
пълен професионален принос за 
нейната подготовка.

ска, президентът каза, че е оче
видно, че това изисква сериозни 
и забележителни промени в ней- След разговорите г-н Бибейк се срещна с мГст- Първият секретар на посолството на 

ните журналисти . Според него, развойните възмож- Белгия в Белград посети Димитровград 
ности са налице, още повече, че общината се намира п0 покана на КИЦ. Покана да посети 

важна международна пътна комуникация. Когато Димитровград посредством него е 
тази комуникация (пътят Ниш-София ) бъде завър- отправена й до посланика на Белгия и 
шена, общината има голям шанс да се включи в това ще стане в началото на следващата 
регионалната икономика. Според г-н Бибейк, съв- ГОДИНа. 
сем
вече споменатата

№ - ]

ТЪРЖЕСТВО ВЪВ ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ
на

КОЩУНИЦА ВРЪЧИ 

САБИ НА НАЙ-ДОБРИТЕ 

СТУДЕНТИ
нормално е, намирайки се покрай границата и.на Понеже след Белгия председателството 

комуникация, общината да бъде в Европейския съюз поема Испания; 
мост между Югославия и България. Това са две ст
рани, които имат много общи интереси. Включва
нето на общината в регионалните икономически

покана да посети Димитровград е 
изпратена и на посланика на Испания в 
Белград.По случай приключване школуването на студентите от 53-и и

Военната академия и 
Югославската войска в 

на което

процеси ще даде възможност на малките и средни 
предприятия да се развиват ускорено. "Когато това 
се случи, а сигурно ще се случи, тогава и общината инвестиции, реформа на банковата система...” 
ще тръгне по пътя към Европа. Съседна България - Г-н Бибейк посети и КИЦ "Цариброд” и се 

има договор за влизане в Европа, а продъл- срещна с представителката на Хелзинкския комитет 
жавайки демократичните промени, Югославия също за защита правата на българите в Югославия. По

време на разговорите в КИЦ е обсъдена възможно- 
Що се отнася до бъдещото развитие на общината, стта регионите, където предимно живее българско 

аз съм оптимист, както впрочем е оптимист и вашият население, да бъдат подпомогнати от Европейската 
градоначалник, каза г-н Бибейк.

Първият секретар на посолството на Белгия в Солун. Договорено е първият секретар на белгий- 
Белград призова гражданите на Димитровград да ското посолство да даде отделен отчет за посеще- 
имат търпение, защото промените в страната не нието си и разговорите, в който на първо място ще 
могат да станат отведнъж, за една нощ. Очевидно е, се намери икономическото положение на населе- 
че предстоят още тежки моменти. Но всички, според нието, на второ - употребата на езика и изучаването 
него, трябва да се стараят тежките икономически му в училищата и на трето фактът, че въпреки демок- 
моменти на прехода да се преодолеят, за да бъде ратичиите промени в Сърбия, "тук все още действат 
по-лесно, особено на по-бедното население. "Ваша- някои силови и репресивни "ресори” от бившия ре- 
та страна от десетилетия е имала фалшива ,ик- жим. към населението, какъвто например е взима- 

се намира в процес на трансформация нето на 100 ДМ от страна на посолството на СРЮ в 
истинска икономика. Това, разбира се, боли, но аз България на момчетата, които следват там за удос- 

съществува алтернатива. Само с бърз товерения за войниклъка . Отчетът ще бъде пре- 
с непопулярни мерки, каквито са либ- доставен на Европейския съюз и споменатата аген

ция.

във122-ри випусак на курсантите 
произвеждането им в чин подпоручик на 
Белград в събота се проведе голямо тържество, 
присъстваха и роднини и приятели на новите югославски офицери.

Честитайки приключването на школуването и производството 
' им в първи офицерски чинове, президентът.Воислав Кощуница 

посочи че е необходимо Югославската войска да се проектира 
като съвременна въоръжена сила, която ще бъде организирана и 
оборудена в съзвуйие с потребите на бъдещото време и съгласу-

на нашата сигурност, въз- 
на една съвременна

вече

има шанс да се приключи към Европа.”

агенция за реконструкция, чието седалище е в

вана със степента на застрашеността 
можностите на държавата

връчи символа на офицерската чест са я. Грабеж със средна

и изискванията

ономика и сега
вподпоручик Грабеж 

зна- считам, че не 
преход,дори и 
ерализацията на цените или закриването на нерента
билни предприятия, може да се изгради до стабилна 
икономика. Но за това е необходим капитал, чужди

А.Т.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БОСИЛЕГРАД ПРЕД ИЗБОРИТЕ

ПЕТ В КОАЛИЦИЯ, ОСТАНАЛИТЕ - САМИ
«.... ...На политическата пр д сРцко вече е Общинск)ите Демократичната но от нейни представители узнаваме, че налите оповестиха имената на кандидат-от-

Босилеградска общи"? ™ ИЗЛезнат на ската партия на р"*д ~ ата радикална "той ще трябва да прави коалиция с други", борниците си, нито цък дали ще имат канди-.
ясно - пет общински съв < само- партия на Сърб ’ Р,„,ИЖениеР за об- Узнаваме, че представители на коали- дати във всичките 31 избирателни колегии.
тях в коалиция, а остан партия, Сръбс Д Демок ическа цията „а ДОС на републиканско равнище централите на коалицията и общинските
стоятелно. направиха общинс- иовлеиие, Нов р т0 Ра деМок- настоявали всички съвети на общинско ни- съвети на ДСС и СПС узнаваме, че ще имат

Изборна к°алиР”*”и^атп партия, Де- алтернатива и на ^ тя „ Ликого во да се „бедният в единен блок. Между кандидати за всички места,
ките съвети на Дем°кр‘ българите в Югос- рптич'““„^коалиции, а самостоятелно да , някои от общинските съвети обаче досега
лТиГгр ськ>з На Сърбия, Д,емо; борите. Последният общия- отношенията бяха толкоаа нажежени, че
християнската партия иа Сърбия и ии

В.Б.
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НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В 

ДИМИТРОВГРАД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДСБЮ В ДИМИТРОВГРАД

САМОСТОЯТЕЛНО НА ИЗБОРИТЕ ДОС КАТО ПОДСИЛЕНА 

КОАЛИЦИЯ, ПЕТ 

ПАРТИИ
САМОСТОЯТЕЛНО

Избран нов Мссгсп съвет и прието решение за участие в изборите.
Общинската организация на Демократичния журналисти), няколко са причините за взЬмане на

пече 10българите в Югославия (ДСБЮ) в Ди- такова решение: ДСБЮ като партия 
митровград на 26 септември т.г. проведе общо. години се бори за правата на българите в СРЮ и

тези избори са момент да се реализира 
Събранието започна уж в мирна обстановка, политическата програма и партията да получи 

след първия дискутант Слободан Цветков пълна идентификация. След това поради някои 
превърна в наже- недоразумения в ДОС ДСБЮ оценява,

съюз на

събрание на членовете си.

която
На миналогодишните ло- на българите в Югослакия. Зна- 

чи на предстоящите избори в 
Димитровград излиза!- ДОС ка
то коалиция на 7 партии и 5 пар
тии самостоятелно.

че непо нроцедуралнп въпроси, се 
жена. Привържениците на някогашния предсо- всички очаквания на гражданите са изпълнени, 
дател д-р Марко Шукарев бяха доста шумни и не Третата причина е, че излизайки самостоятелно 
признаваха начина, по който д-р Ангел Йосифов на предстоящите избори, ДСБЮ има възможност 
е застанал начело на Местния съвет след ос- да провери рейтинга си сред избирателите, 
тавката на Спасен Гогов. Започнаха да "плющат” Николайча Маиов, секретар на Местния съвет 
обиди, неприлични пито на една .партия, а още и координатор в изборните активности, изтъкна, 
по-малко на интелектуалното ниво на участ- че ДСБЮ е наясно, че тези избори една партия

, едва ли може да спечели. Затова ДСБЮ най-

кални избори ДОС в Димит- 
всъ-ровград представляваха 

щност само Гражданският 
съюз на Сърбия, Демократ
ичната партия и Социалде
мокрацията. В така наречена избиратели трябва да се опре- 
техническа коалиция с тях ДСЛят фактически за 6 канди- 
бяха ДСБЮ и СПО, който датски листи. Ясно с, че нито 
накрая и "издаде фронта".

Мито по-малко градче, нито 
повече партии! Десет хиляди

ниците.
Все пак болшинство от.присъстващите 44 чло- вероятно след изборите ще нрави, коалиция с 

нове на димитровградския ДСБЮ приеха пред- всички партии, които уважават нейната програма 
ложенпя правилник за провеждаме на общото и са на линията на реформаторската политика на 
събрание. След това бе предложен нов седемчлс- правителството па Джинджич. На самата 
нен Местен съвет на Общинската организация на предизборна активност поне досега ДСБЮ няма 
ДСБЮ в Димитровград. Пак с болшинство от 30 забележки, тя върви но канален ред. А когато 
"за” в местния съвет бяха избрани : д-р Ангел става дума за кандидатите, листата иа ДСБЮ още 
Йосифов за председател на Местния съвет, Ник- не е готова, но ще се стараят да имат кандидати 
олайча Манов за секретар, Небойша Иванов, ако не за всичките 33 отборнически места, то 
Драголюб Йотов, Драган Марков,. Властимир поне за повече от двадесет.
Вацев и Роберт Петроцза членове на съвета.

Благодарейки за изказаното му доверие, но- на ДСБЮ по време на срещата с местните жур- 
воизбраният председател Ангел Йосифов налисти, д-р Ангел Йосифов подчерта, че с 
изтъкна прпвържоността и подкрепата на ДСБЮ избора на нов Местен съвет се прекъсва тесно- 
към ДОС и политиката. която той провежда, като л ннейството в общинската организация и започва 
единствена моментална възможност за реали- демократизация на същата.

Нека да напомним, че на предишните локални

една партия няма да може само- 
На предстоящите локални сгоятелно да спечели изборите 

избори ДОС пак ще излезе в в общината, така че коалициите 
предишния състав, подсилен с са неизбежни. Въпрос е само 
партиите от ДОС, които на об- кой с кого и защо (ще) се коа- 
щинско ниво бяха сформирани лира? Като се имат предвид па-
след 5 октомври, относно след ртиите, които излизат самостоя- 
избори ге. В състава на тази ко- телно, масовото им приемане на 
алиция ще б.ъдат и Демократич- членове от някои партии на би- 
ният център. Християндемокра- вшия режим ( с изключение на 
тичната партия, Социалдемок- ДСБЮ), може да се предположи 
ратичната уния и Нова демок- кой с кого ще се коалира. Въз-

Комеитирайки бурното общо събрание на ОО

можни са дори и непринципнирация.
Самостоятелно пред избира- коалиции, тъй като някои съще-

телнте в общината ще излезнат ствуването и участието си в из- 
Социалистическата партия на борите основават на взимането 
Сърбия, Сръбската радикална на властта на всяка цена, борей- 
паргия, Демократичната пар- ки се само срещу сегашната га- 
тия на Сърбия, новосфорнира- рнитура в общината или по-к- 
ният Съюз на граждани - Цари- онкрегно срещу ДОС н рефор- 
брод и Демократичният съюз маторската му политика.

•_____;_____________________ За някои пък партии предст
оящите избори са възможност 
да проверят рейтинга си сред 
избирателите, като за ДСБЮ

зация на обещаните промени н реформи в 
обществото. избори ДСБЮ в Общинската скупщина имаше 4 

Що се отнася до предстоящите общински отборника и бе в техническа коалиция с ДОС. 
избори, общото събрание прие решение ДСБЮ 
да се яви самостоятелно. Както бе изтъкнато на 
общото събрание ( а.ден по-късно и на среща с

А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА 00 НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ГОТОВИ ДА ПОНЕСАТ БРЕМЕТО НА ВЛАСТТА • например, които като една от 
причините за самостоятелно из
лизане на изборите сочат тъкмо 
това.- На изборите на 4 ноември СПС ще излезе самостоятелно 

има ка н д I Гдат-отборн и ци във всички колегии, се 
съобщението на 
чисто

и ще извърши кадрови и организационни промени. От партията са от
казва в странен» или се самоотлъчиха всички членове, който в нея бяха 

Общинския отбор на СПС в Босилеград, на постъпили, поради лични интересн.Така подновената СПС е го- 
заседание през миналата седмица покрай членовете му това и способна да понесе бремето на властта - с честни инеком- 

мрисъствали Деян Бацкович, член на ИО на ГО на СПС, Стоядин промстирани членове, конто са авторитетни граждани в средите 
Станкович и Трайко Найданович. председател и подпредседател 
на Окръжния отбор на СПС за Пчински окръг, Аца Петрович,

Но в края на краищата изби
рателите са тези, които ще оп
ределят и това кой с кого ще се 
коалира, разбира се, при пред
положение, че при избора на ко
алиционен партньор картните 
ще.зачитат избирателната воля 
на гласоподавателите.

си.

В края на съобщението СПС призовава "всички патриотични
секретар на ОО на СПС в Сурдулица, както и кцндидати за отбор- сили да се обединят, излезнат на изборите и изберат отборници

ОС според убеждението си”.
на

ници.
- Нашата партия, подчертава се по-нататък в съобщението, 

подписал, председателят на ОО на СПС Никола Крумов,
В.Б.което А.Т.

СТогодини ДСБЮ

ЗАЩО БЕ ФОРМИРАН ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА
БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ?

На 19 октомври 1990 г. в малката зала на Общин- От 1920 година българското население е съставна 
скупщина в Нищ бе формиран Демократически част на Кралство на СХС, а от 1928 година на Крал- 

българи 1 е в Югославия (ДСБЮ). За пръв ство Югославия. В тази стара Югославия, в кралска 
председател бе избран КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, журнал- Югославия, българското малцинство нямаше национ- 
ист нав. Братство’, за подпредседатели проф: Марин ални права, обаче, подчертавам, имаше граждански 
Младенов и Прокопи Попов и за членове на съвета: права. След войната в така наречена социалистическа 
Методи Петров, художник, Ратко Стоянчов, Алек- Югославия 
сандър Спасков, Пене Димитров, Богдан Николов,
Ванче Бойков, Ратко Кукудинац, Зоран Димитров,
Раде Стойнев, Зденка Тодорова, Тодор Петров и 
Васко Апостолов (почетен член).

- Подчертавам, че в Програмата се иска СВОБОДНА. 
ЖУРНАЛИСТИКА т.е. свободно масово информиране 
на български език, без идеологически монопол. По от-

ската
съюз на

ношение на езиците застъпваме се за истинско двуе
зично, при което майчиният ни език не трябва да бъде 
занемарен. Значи български и сърбохърватски, но за
читане на български'език в администрацията, културния 
живот в нашите общини...

Ако някой

малцинството получи национални права, 
идеологически редуцирани. От друга страна бяха ре
дуцирани и намалени гражданските му права. В пър
вия случай не смееш да кажеш, че си българин, 
смееш да се съдиш, да искаш адвокат. Във втория 

Отговор на въпроса защо бе формиран ДСБЮ ще случай казваш се българин, обаче нямаш други права
=Г°”ИеГО Н;1 "Р°Ф“°Р'Л-Р МАРИН които са получени сега е конституцията на Сърбия. ’
МЛАДЕНОВ, кото между другото каза: Основна цел на нашето дружество в рамките на

-1 адвам се, че получавам сега думата на учредител- демократическа Сърбия и Югославия 
иото събрание и искам да кажа.

се опитва да ни упреква, че сме еднона- 
ционални, няма място, защото... в нашата Програма 4 до 
5 точки се отнасят за истинско сближение между сърби 
и българи, между сръбската и българската държава, 
между Югославия и България, във всички области на 
културата и стопанството, за гранични отношения, за 
обработване на имотите отЪдната

но

е цялостно да
че се чувствам щаст- получим правата си - национални и граждански ” 

лив, а се надявам, че това мнение и вие споделяте, че в 
демократическа Сърбия и демократическа Югосла
вия имаме свобода на словото и сдружението. Това не 
е малка работа, за нас един исторически акт, който 
отдавна не сме имали. И затова смятам, че създава
нето на ДСБЮ е едно НОРМАЛНО СЪБИТИЕ

и другата страна на
границата и т.н.

И в това отношениеМАЙЧИНИЯТ НИ ЕЗИК НЕ ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ЗАНЕМАРЕН

предлагаме, вместо традицион
ните Майски срещи”, които бяха идеологически оцве
тени, да се направи сръбско-български фестивал 
родното творчество.

След това в Програмата се говори, че ние ще се

на на-
Спирайки се върху Програмата, в която между дру

гото бяха подчертани като цели свободата на вероиз
поведанието, свободната културна дейност, премахва- застъпваме за свободно движение на хора и идеи, за

свободно учене и следване в една и друга страна

в
общия политически живот, който сега тече в Сърбия 
и Югославия.(...) нето на табу-темите в журналистиката, Младенов каза:
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ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
БАБУШНИШКАТА ДС

ЗОРАН ВЕЛКОВИЧ 
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

БАБУШНИЦА

” ЛУЖНИЦА” ТЪРСИ 10 МИЛИОНА 

ДИНАРА КРЕДИТ
През миналата Бабушнишката фабрика за преработка на пластма- В ”Лужница” особено предпочитат да посочат, че 

сови материали Лужница поиска 10 милиона динара през последните 13 години банковите 
от републиканския Фонд за развитие за разгръщане на

седмица се проведе годишно събра-. «е
Зоран Велкович. професор по физкултура.
лет,3 м'ЛеН°Ве ““ °? бяха. из®рани: Биляна Илич, Вио
лета Михаилович, Деян Благоевич, Александър Ста- 
тшич, Мария Йефтич, Славиша Златанович Елвира 
Мичич, Ясна Спасич, Зоран Малич. Воислав Р 
нович, Горан Стоилкович и Зоран Коцев.

Като гост на събранието присъства един от лиде
рите на нишката организация на ДС и депутат в репуб- 
ликанския парламент Александър Кръстим.

ДС е една от най-влиятелните политически

ние на
сметки на фир

мата нито ден не са били блокирани, който факт крас- 
производството си. Дали от компетентните във Фонда норечиво говори за солвентността й, както и за това, че 
и Правителството на Сърбия ще пристигне позитивен 
отговор във връзка с поискания кредит засега още не 
е известно.

счетоводството се води чисто и педантично.
"Лужница” произвежда .широка гама от изделия 

(оцет,, различни пластмасови тръби, пликове, фолии,Младе-
Лужница от години е стожер на бабушнишкото полиестер вани и мивки, светещи реклами и панои, 

стопанство. Производството се финансира изключи- подслони за рейсови спирки...), които имат купувачи 
телно от собствени източници, на 186-те работници домашния пазар. Във фабриката обаче 
солидните заплати се

на
се стремят да

излащат строго навреме, фабри- намерят стратегически партньор от чужбина, както 
редовно изплаща финансовите си задължения това успяха да направят няколко бабушнишки фаб- 

към пенсионно-социалните фондове, а към банките 
няма каквито и да било задължения.

Бабушнишка община. В момента тя има около 
150 членове. Значителен брой 
има в селата с

катати и в
рики.

членове партията 
доминиращо българско население. Б. Д.

Б. Д.
ТРИБУНА НА ГСС В БОСИЛЕГРАД

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ 
ГАРАНТИРА ПРАВАТА 
НА МАЛЦИНСТВАТА

СИНДИКАЛНИ ИЗБОРИ В 
БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС

ИЗБРАНО НОВО 
РЪКОВОДСТВО

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА СРС

СРЕЩУ НАЧИНА, ПО 

КОЙТО СА 

ОБРАЗУВАНИ 

КОЛЕГИИТЕ

- Една от най-големите манипулации на предишния 
режим беше и тази, че уж правата на националните мал
цинства са уредени съгласно европейските и световни 
стандарти за защита на националните малцинства. С 
просто сравняване на предписанията в страните от 
Европейския съюз и нашите се вижда, че не всичко е 
така.

На състоялите се извънредни избори в синди
калната организация "Независимост” в конфек
цията КОБОС в Босилеград беше избран нов пред
седател. Сега организацията оглавява Йордан 
Божилов, понеже получи повече гласове от Боян 
Ангелов, който досега беше председател.

Изборите станаха поради това, че повече от над 
500-те работници, колкото работят в КОБОС, не 
бяха доволни от работата на синдикалното си 
ръководство, а същевременно и то изрази го
товност да провери кредибилитета си.

Божилов казва, че тези дни ще се формира син
дикално ръководство от петима души, както и едно 
тяло от 15 члена. В последното ще има работници 
от всички части на предприятието.

В това най-голямо босилеградско предприятие, 
което като профитен център работи в състава на 
ЮМКО от Враня, до преди година всички работ
ници бяха членове на Съюза на синдикатите. След 
това всички минаха в независимите, а през 
последно време една част от тях сетотви отново да 
формира организация на Съюза на синдикатите.

В.Б.

Редовна пресконференция в началото на тази седмица 
проведе ОО на СРС в Димитровград. Както и обинковено, 
говориха Кирил Младенов, председател на димитровград
ските радикали, и Драган Павлович, лидер на окръжната 
организация на радикалната партия за Пиротски окръг.

Те между другото информираха журналистите, че СРС 
засега има 18 кандидати за отборници и че предизборните 
дейности на партията се провеждат в съответствие с мате-

Това каза Сима Радулович, депутат в Народната 
скупщина на Сърбия, член на Председателството на 
Гражданския съюз на Сърбия и председател на Град
ския съвет на тази партия в Ниш, на трибуната, която 
организира Общинският отбор на партията в Босиле
град. На трибуната стана дума за проектозакона за на
ционалните малцинства в нашата страна. Освен членове 
на партията, присъстваха и граждани, както и Стеван 
Радмилович, член на ГО на ГСС.

Радулович подчерта, че в досегашните документи, 
даже и в Конституцията наистина пише, че се гарантират 
правата на малцинствата, но на практика не всичко се 
прилагаше. Затова новият проект гарантира осъщест
вяването на правата им, каза той, като подчерта, че "за 
това са предвидени повече механизми”.

риалните средства, с които тя в момента разполага.
Младенов и Павлович се изказаха остро срещу начина, 

по който са образувани избирателните колегии в общината 
(”реликт още от ерата на лявата коалиция в общината”) и 
факта, че броят на избирателите в тях се различава драс
тично. Впоследствие на това те изтъкнаха, че поради ма- 
лочислеността на гласоподавателите в определени избира
телни колегии радикалите не са успели да съберат доста
тъчно подписи на граждани, които подкрепят техните кади- 
дати.

Ръководителите но радикалите съобщиха, че имат ин
формации, че някои партии се стягат преди изборите да 
дават на гражданите хуманитарна помощ във вид на хра
нителни изделия, като по тоя начин ги привлекат да гласуват

В.Б.

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ОСТАНАХА БЕЗ СЛАДКАРНИЦИ
за тях, и осъдиха това.

Те оцениха, че популярността на партията им расте и че
има в своите ЗАМИНАХА СИ ПОСЛЕДНИТЕ 

ГОРАНЦИ
способните млади хора, които тази партия 
редици, гарантират добро бъдеще, което, по думите им, ще 
дойде твърде скоро - вече след местните избори.

Б. Д.

От Босилеград си заминаха последните горанци, града, но и тези от селата. Затова не беше винаги
град- задължително да имате пари, за да влезнете в слад-без да има третман на чужди студенти, както е било 

преди войната.
И онова, което е важно

за Димитровградско и Босилеградско предлагаме 
краища да станат

които тук се занимаваха със сладкарство, а 
чето остана без сладкарници. Отидоха си Зенун карниците. В такива случаи доверието беше основ- 
Алидини, синът му Рамиз и снахата Шемка. Преди ното. Щом като нямате днес или тази вечер, ще пла-

няколко тите утре, след няколко дни.
На членовете от семейството Алидини тук се

от стопанска гледна точка
тия

тях замина съпругата му Сахта, а преди 
месеца Локман, брат на Зенун, със съпругата си 
Арифка По-рано на школуване във вътрешността раждаха децата, тук се школуваха... Три поколения 
бяха заминали техните деца. Ще помнят годините си, изживяни в този град, спо-

- Радвам се, че се връщам в родното си село Мли- мените, приятелите...На никого лоша дума не ка
ке край Драгаш, та нали родното огнище влече хо- заха, от никого лоша дума не чуха.

’ особено когато ги притисне носталгията, как- - Дълги години работата ни вървеше добре. През
то тя прави сега с мен. Същевременно безкрайно ми последните шест-седем обаче секна, дойде трудно
е -кал Тук прекарах цели 38 години, почти половин време, хората все по-малко имаха пари, за да се че- 
пек казва Зенун Алидини, докато останалите от се- рпят в нашите сладкарници. А и построих си къща в 
мейството му с приятели и другари товариха багажа Белград, ще ида да опитам там, казва Рамиз, като 
в камион. С баща си Алидини, продължава той, дой- подчертава, че с Босилеград и босилеградчани го 

‘ 196з година тук прекарах хубави години, не само сплотяват хубави спомени.
ки останали от семейството и фамилията - Никога не сме имали проблеми и с общинската

власт. Преди няколко дни дойде до малък спор с 
Локман пристигна през 1965 година, когато беше републиканската финансова инспекция. Временно 

шестнадесетгодишен. Най-напред държаха една ела- ми закриха сладкарницата, развалиха се сладки за 
гткаоница в която работеха двамата братя. След го- около три хиляди динара, но нищо. Може би не тряб- 
ини Локман откри нова, а в старата останаха Зенун ваше това да се случи сега, в края на четвъртото ми 

и синът МУ Рамиз. Последният след време откри буд- десетилетие тук, понеже и без това бяхме решили да 
ка край училищния двор, в която имаше и бюрек. И заминаваме. Все пак не се сърдя, законите са си зак- 
тзка -години и десетилетия. они, подчертава Зенун Алидини.

1 Почти няма човек от общината, който да не е Заминаха си довчерашните босилеградчани от
влизал в сладкарниците. Хората-от семейството семейството Алидини. Босилеградчани останаха без
Алидини бяха се сродили с Босилеград и с босиле- своите горанци и приятели. И без - сладкарници, 
градчани. А те познаваха не само хората и децата от В.Божило.

ЗОНА НА ДРУЖБА И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

сегашните европейски процеси, 
се създават и сме- 

сени предприятия и ще сс привлича капитал от запад
ните страни, а с оглед, че това е гранична зоца I 
интерес ог едната и другата срана и в тази..ЗОНА. да
става един до сега невиждан стопански и културен
обмен, а в бъдеще да се разширява на ^вер и на юг, да
бъде и без митница, но ^„Гник^ква

•Нашето положение е я • е само
^нова^ко&то гшсе^юлаг^агюКонституцията да

накъдсто в рамките 
политически и икономически, ще

дох 
аз, но и всич
ми

искаме 
сс изпълнява. ***

и,.....
/т Гюуип Младенов ош / от -() аТшвиШ в
опарим/ съГюпТшвка с П„Пешшш ни ДОС
питото апропо след 5 "1""’*" псВЮ пизйонереки е 

......... Прогримиош ой
НИКОЛОВ

3 В следващия брой: =ь*^^оГгртД иБ^граЯ 
ДСБЮ в Босилеград/ Дим р

ще ниуи, че 
/лауилИ и Сп>уещешо- Богдан
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ЗАПИСКИ ОТ РОДНА ЛУЖНИЦАПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАН
СКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И ПО-НАТАТЪК Е 

■>- > ТЕЖКО СТОЛ - РОДНОТО СЕЛО НА БЪРКА
книги”. Когато ми каза тази мисъл всичките притчи за победите и 
Митич беше 35-годишен ергенин. пораженията, забелязани от исто- 
В тази негова мисъл има много рията, които той ни преразкваше. 

във

В подножието на планина 
Велики стол като платна на.плат- 
ноходки се белеят къщите на село 
Стол. Още преди II св. война това повече истина, отколкото 
село е било административен _________________________

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПЕНСИИ 

ЗАКЪСНЯВАТ 18 

МЕСЕЦА

К. Маркович

център с местна канцелария и гра
ждански регистър, училище и чи
талище, черква, поп... Поради 
водача на лужничките партизани - 
Живоин Николич - Бърка, роден в 
това село, селото е често страдало 
от нашествениците, така че сега 
тук няма нито черква, нито граж
дански регистър. Вместо всичко 
това тук се намира паметна кост
ница на загиналите по време на 
последните войни.

В подножието на Велики стол 
извира най-студената вода в този 
край, така че жителите му, сред 
първите в Бабушнишка община, 
си направиха селски водопровод.

Намерилите работа в общин
ския център жители на село Стол 
не са забравили родния си кът, 
връщат се на именията на де- 
довците си през уикенда й по праз
ниците. Все пък броят на жите
лите му постоянно намалява*

Легендите за коменданта Бър
ка са живи и днес в цяла Бабуш
нишка околия. Благодарение на 
съученика си Александър, близък 
роднина на прочутия партизанин, 
имах възможността да му госту
вам в Белград. Той ни прие ра
душно и с френски коняк прекара-

ДЕТСКАТА СЕДМИЦА В ДИМИТРОВГРАД

РЕДИЦА ДЕЙНОСТИ, 
ПОСВЕТЕНИ НА ДЕЦАТА*Около 17 000 земеделци с нетърпение очакват да получат 

първата си пенсия Детската седмица' в Димитровград започна в понеделник, а ще 
завърши в неделя. В рамките на манифестацията се проведоха или 
предстои да се проведат редица детски или посветени на децата 
дейности: музикални и театрални представления, детски хепен- 
инги, зачленяване на първолаците ^ Детския съюз, среща на деца 
с председателя на ОС и т.н.

В отбелязването на Детската седмица се включиха тукашната 
Организация на приятелите на децата, детската градина, ОУ 
"Моша Пияде”, Центърът за култура, РТВ "Цариброд”, Гимназ
ията и още някои местни организации и сдружения.

Фондът за пенсионно и инвалидно осигуряване на зе
меделци е попаднал в тежка финансова ситуация. Последната 
пенсия, която е изплатена на земеделските пенсионери е за 
март 2000 г. Това означава, че държавата им дължи цели 18 
пенсии.

Основна причина за закъснението е липсата на финансови 
средства във Фонда, която е продиктувана от факта, че осиг
урените селскостопански производители нередовно
изпълняват задълженията си към тази институция. Не по- 
ажурна от тях е й държавата, която доста бавно изпълнява

В. д.

ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА 
ЕСТЕСТВЕНОТО КЪРМЕНЕ

ПРИЕМ ЗА
МАЙКИТЕ-КЪРМАЧКИ

задължението си за солидарния стаж. Фондът не е получил 
дотации от републиканския бюджет за юли и август и това е 
причината, че за тези два месеца е изплатена само по една 
пенсия. Поради това закъснението при изплащането на зе
меделските пенсии, което с големи усилия беше намалено, сега 
отново може да се удължи.

Средната земеделска пенсия за март възлезна на 574 ди
нара, а броят на получаващите я пенсионери достигна 200 000. 
Този фонд изплаща и борчески пенсии. Последната е 
изплатена за август 2000 година - средно по 1374 динара на 
пенсионер.

Доколкото във Фонда постъпят очакваните приходи, до 
края на годината ще бъдат изплатени още шест пенсии. В този 
случай за изплащане през 2002 г. ще бъдат "пренесени” 4 
пенсии от 2000 г. и 12 пенсии от 2001 г. Ако пък очакваните 
средства не "пристигнат”, Фондът ще попадне в изключително 
тежка финансова ситуация. Още повече, че в момента около 
17 000 земеделци с нетърпение очакват да получат първата си 
пенсия.

По случай Международната седмица на естественото кърмене (от 
1 до 7 октомври) вчера в димитровградския Здравен дом бе организиран 
прием за младите майки-кърмачки и техните бебета. Към тях се 
обърна ръководителят на ведомството д-р Милан Йовичич, както и 
представители на службата към Здравния дом, която пропагандира 
естественото кърмене, пиротския Медицински център и димитровград-

хме повече от един час в сърдечен 
разговор. От всеяка негова дума 
лъхаше обич към родното му село ската местна самоуправа.

На присъстващите бебета и техните майки бяха връчени скромнии простосърдечните му хорица.
Днес, когато пиша тези редове, подаръци.

Международната седмица на естествено кърмене за седми пореденси спомних за още един, поне за 
мен голям човек - преподавателя път се провежда в Димитровград. Организатор е Здравният дом. Спон- 
ми по история Бранко Митич. И соРи бяха няколко местни фирми и организации, както и ОС.

Резултатите, които пропагандирането на естественото кърмене в 
тази среда даде през изминалите 7 години са внушителни' изтъкват 
компетентните.

днес ехтят в ушите ми неговите 
думи:”Ожениш ли се млад, ще 
научиш много от живота, а ожниш 
ли се стар, ще прочетеш много Б. Д.

Сзнаши селаГпУачаЗ":
: КАК ПРАЧАНИ ИЗЛЕКУВАЛИ ГОВЕДАТА СИ:

В мерата на селото, в ъгъла, който От 1885 година село Прача празнува от огън, който 
; образуват пътищата за Боровско поле и (слави) Свети Лука като празник за го-, на другите огньове, с триене на две сухи 
; Гудовица, се намират развалините на ведата - Говеджи светъц. През 1885 го- дърва. След минаването на всички го-
■ черква, където някога прачани са праз- дина се разболели много говеда в Прача веда през пушека от лечебните билки с 
• Нували сДлска™ слава - празника Спа- от "говеджи прищ”, започнали да уми- хората ги пуснали свободно да ходят а I 
. совден. След Втората световна война, рат, а лек няЬало. Опитали най-различ- едно теле хванали и го заклали насред I 
: кога™ властта забраняваше излизането ни "лекарства” и накрая една баба им село като жертва. Направили молитва - I
■ На обР°чнща и празнуването на верски- казала как да излекуват добитъка. В ед- говежда яхния, прерязали колач и про-
■ ге пРазниЧи> Прачани бяха забравили но тясно бърдо прокопали дълбок дължили с ядене и пиене. По някакво
■ '|аРквата- Цялата местност, включител- канал и накарали да минат през него чудо, дали от каденето с билките или от
= е на чеРквата бяха обРас- всички говеда от селото - едно по едно. нещо друго, умирането на говедата сп- В
. н ли в гора и трънаци. Но преди ня- На другия край ги чакали момък и мома ряло и от тогава прачани славели този 1

ГОДИНИ ГРУШ’ пРачани-пРеселни- - едноимци, Стоян и Стоянка, кадели ден като празник за здраве на говедата - | 
; ци из шетаха мястото около основите на говедата с пушек от тревата, която им Говеджи светъц 
. черквата и оттогава там празнуват па- дала бабата и ги гребели с дървени гре- 
. тронния си празник. Освен Спасоведн, бени. Цялата церемония на лечението 
; прачани са празнували и Гергьоведен, протичала в пълна тишина - никой нито
• Све™ ТРоица и Свети Лука. Празну- дума не казвал, чувало се само мученето 
. вали са и домашни, семейни празници- 
: имендени. Например Илия - Илинден,
; Тодор - Тодорица, Никола - Свети Ник-
• ола и т.н.

: запалили след гасенето ^

1

г)--.
В края на тази поредица за село Пра- №И 

ча искам да изкажа голямата си благо- Евджж 
дарност на Деян Савов Деянов, познат ™
като Стоян Прачки, роден на 27 юли 

на кравите! А преди да започне лекува- 1907 година за неговия намерим принос 
нето трима човека обиколили селото и за неговия "Родослов на прачани” без “ '®-1 
във всички къщи изгасили онгьо

■ ЖI

М— „. „™,. .... & гт.»““"“""- йгйяяг: Вч*к*ч*~*-
огън. Въглени- Длъжен съм да дам някои обяснения, - Особено смущение прави старият 

горене на без които вероятно би имало опреде- обичай - вярване на хората, че ако на
дене ™ говеда' ЛеН“СМуЩеНИЯ: Детето се даде едно „ме, а се: вика друоя-
Д е на говеда- - Имената на хората са писани така, че, ще се запази от "злите сили” Нап- 
та направили както са ги викали другите хора - Ванко- ример, два сина на Васил Панайотов са !

Първото училище в Прача е отворено веднага кръстени Станоя и Никола, а са гй ви- 
след освобождението от турците, в къщата на кали - Гала и Коца. Написал съм им кръ- 
дядо Лазар от едноименната махала. Освен щелните имена, но за имента Гога, Гига,
децата от Прача, в него са учели деца и от Шандор, Нака, Анта, Ига и подобни не
падина иИБеилоаиаот "ел^ли^нТца" Сле^^3 Да™ “ КрЪСТ™ И™ СаМ° *°рата Са
откриването на училище в Боровски ханове 
през 1886 година в Прача са учели децата от 
селото и от рливница. Едвам след Втората 
световна война прачани се опитали да направят 
училищна сграда, но не я довършили. Все пак
децата се учели в нея до 1960 година, когато
училището в селото е затворено и децата дите клони” не са дадени.

тв отивали на училище в съседното.село Било.
...........  •••................................. .............................

:
: те за

/' -

•у'

ги викали така.
Накрая бих помолил

Г '7';
всички, които 

знят нещо повече за Прача да ми помог
нат да допиша приказката за селото и 
хората му или пък сами да сй попълнят
своето родословно дърво, понеже мла-

.=......... Цветно Иванов
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В УЧИЛИЩЕТО В ЛУКАВИЦА

ДАЛЕЧЕ Е ЦИВИЛИЗАЦИЯТА..
Изхождайки от заглавието, 

мнозина вероятно ще си помис
лят, че нещо несъответства,тъй 

. като Лукавица е, дето 
на крачка от Димитровград. Да, 
но за 16-те ученици в подведом
ствената паралелка на основно
то училище от Димитровград 
май е така.

Сградата отвън, особено ка
то се гледа от пътя, и не е толк
ова зле. Но щом влезнете вътре, 
под краката си усегцавате нак
лонения към реката под. Това 
личи и по изгледа на касата на

ГРАЖДАНСКО
(НЕ)ВЪЗПИТАНИЕ

Напоследък в медиите, в обществото изобщо, а най-много в 
училищата се води полемика кой предмет ще се преподава за пръви 
път сред първолаците в основните училища и първокласниците в 
средните училища - вероизповедайие или гражданско възпитание. 
Както е известно, Министерството на просветата предостави на 
учениците свободно да се определят за единия, двата или за нито 
един от

се казва,

посочените предмети. Те ще се изучават факултативно, 
което ще рече без оценка.

И така, за вероизповедание в основното училище се определиха 
12, в гимназията само 5, а за гражданско възпитание 47, съответно 
6 и пет първолачета са се определили (по-точно техните родители) 
и за двата предмета. Излиза, че за гражданско възпитание са се 
определили около една трета от тези, които трябваше да се опре
делят.

Колай работа! Защо толкова тревога? Не е вярно, че само една 
трета са се определили за гражданскр! Свободно може да се каже, 
че 90 процента от всички ученици от Димитровград и близката 
околия получават тези дни своеобразно гражданско (невъзпи
тание на ГКПП "Градина”. И не само учениците, не само децата от 
забавачката, но и тези, които още не са тръгнали в учебните или 
предучилищни заведения. Там, на граничния преход, техните ро
дители, жители на тази държава и община, учат своите деца още 
от тригодишна възраст как се пренасят стекове с цигари без да ги 
забележи митничарят. А ако ги залови, как да се отърват, т.е. как 
да излъжат и да се спасят от "лошите” митничари.

А това, че после същите тези

вратата, която прилича на тра
пец. В една от двете учебни 
подът, макар и подкърпен, се 
погъва под тежестта на децата и 
учителките. ”Сега пак е добре 
откакто малко подкърпиха по
да. Преди не позволяваха 
стая

стаи

Само тази ограда дели децата от шосето
в тази

да' събираме родителите на 
родителски, срещи”, казва една

домствените паралелки. Друга- лагат голями усилия да се обо- 
та, Милка Йоцева е с полувисше руди училището в Желюша, да 
училище и тя е имала щастие” се снабди централното с необ- 
да работи и в централното учи
лище, но само да замества някои бираемо хич да не се помогне на 
учители, когато те са отсъства- училището в Лукавица. Колко-

то и да са малко на брой, все пак 
Входът на училището е нап- 16-те малчугани заслужават да 

раво към пътя, по който се дви- получават основното си образо- 
жат всички превозни средства, вание поне на малко по-високо 
включително и камиони, нато- равнище. Разбираемо е, че пари 
варени с дърва, и автобусите няма в изобилие, но все пак ако 
към Горна Невля. Да не говорим има пари за поправка на редица 
за автомобилите. От това дви- черкви навред из общината, ме-
жение децата отделя само една жду тях и тази в Лукавица, нима Републиканското просветно министерство тази година ще от- 
ограда на стълбите. Но тя едвам не могат да се съберат пари и за пусне средства за стипендиране на 5 хиляди средношколци, а 
ли може да спре малчуганите, училището? Някой ще рече, че училищата- ще приемат молбите и документите до 15 тоя месец, 
когато след училище ”юрнат” сме против ремонта на черкви- узнаваме в Гимназията в Босилеград.
вкъщи. Поне да имаше лежа- те. Не, но все пак освен на праз- Колко тукашни гимназисти ще станат стипендианти засега не е 
щи полицаи. Така не можем да ници и погребения, едва ли ня- 
пуснем децата свободно да се йг- кой влиза в черквите, а децата 
раят. От тук шосето, от долу ре- всеки ден са на училище и тряб

ва да имат някакво предимство.
Това трябва да го знаят роди-

ученици в училището получават
слаби бележки, е, за това са виновни "даскалите”, които*”дец------
са научили нищо!”

И така, кой казва, че нашите деца не се определят за "възпи
тание”? Въпрос е само как се нарича - гражданско или контра
бандно.

ата неот учителките.
Децата, шест на брой, пет 

първолаци и едно в трети клас, 
като буболечки - тихички и ми
рни в полумрачната. стая. Под 
прозорците откъм Лукавашка 
река гъстите клони на високите

ходимите помагала, но не е раз-

щи. А.Т.

ИЗ БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

СТИПЕНДИИ ЗА 
ОТЛИЧНИЦИТЕ

дървета пречат да влиза светли
ната, така че, за да се работи в 
нормални условия, трябва да се 
пуснъ осветлението. В другата 
учебна стая е по-светло. Там са 
заедно седем второкласници и 
три четвъртокласници. От при
бор разполагат с една дъска, 
сметало и един графоскоп. И 
нищо повече. А училигЦи^о е на, 
казахме го вече, една крачка от 
централното. ”Там, в централ
ното училище има почти всичко, 
а ние не можем да се сдобием 
поне с един обикновен касето- 

двете

известно, а не е известно и колко ученици ще подадат искове.
Дали един ученик ще се намери в групата на стипендиантите 

зависи от повече критерии, преди всичко от от успеха в 
предишните години, като при това средната бележка не може да е 
под 4,5, след това от броя на членовете в семейството си, от при
ходите по член в семейството през първите шест месеца на тази 
година.

ката, просто нямат място за иг
ра” , оплакват се даскалките.

Наистина, Лукавица е най- телите на децата, и те да се ан- 
близкото крайградско селище, а гажират да се подобри обстано- 
училшцето като че ли се намира вката, в която учат техните 
в най-отдалеченото село на об- деца.

фон”,
учителки. Едната, Любинка То
дорова има виеше училище и ве
че седем години работи в подве-

оплакват се
В.Б.

А.Т.щината. Разбираемо е, че се по-
ДЕТСКАТА СЕДМИЦА В БОСИЛЕГРА

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗАС отзвук
Тазгодишната Детска седмица в детската градина и в основното 

училище в Босилеград през първите няколко дни мина без 
съдържания, така че централните активности започнаха вчера. 
Децата в градината и учениците в училището ще организират 
спортни и музикални манифестации, ще рисуват чертежи на ас
фалта...

Очаква се днес да се организират централни тържества във 
всички основни училища, на които първолаците да бъдат приети в 
Детския съюз на Сърбия. По тоя повод в Културния дом в Босиле
град ще бъде изнесена културно-забавна програма.

ОТЧЕ, ПРОСТИ ИМ...
”, ” Братство” от 28 септември 2001)

насилванешо, терора и убийствата. Пок- 
Живия Бог или Поклон към йра- 

. Писано е

(” И без това им е тежка чантата

Сред учащама се младеж и нейните ро-

^рите, нечетно аолГ и
ние? е Ев. Маш. Гл. 19:13:15:... ”Тогава доведоха

Ученииише ом босилеградскаша гимна- ари Негодеид, за да възложи върху имръие 
зия казали че "не искаш да учат нишо идасейомоли;ученицитемуиъкимзабра- 
еаношо нишо другото, че им е шежка и ниха Но Исус рече: оставеше децаша _ 

чанта’’. Почти също е и ио- им йренеше да дойдаш^ири Мене, защошо 
ложениешо в основното училище. т Шкива е царството небесно. И като

бъзникна въйросъш защо се дава шолк- възложи върху им ръце отиде Си оттам .

*— -—«
Нравят’’.. _ * _

В настоящия ешай на Свързано с тона е йисано, Р-в. Л. Гл.
развитие въвеждането на веР°У“ниЯш 20:17:18 - "Камъкът, който отхвърлиха зщт- 
пазпваниешо е - Панацея, чудошв р - стана глава на ъгъла.... и койше
лек срещу разлагането на ] Рйадне върху тоя камък,це се разбие: а върху

унищожение на иодр на Живия "^„„акаша за спасението на надрастваща-
ние С 9РУ*“9УШ ШскаШа дута, или ааколенис от развращение и духовна йус- 
Бог Исус Христос в ук в9еШскаша
морално съкрушение - влизане в д

и не

сегашната

ХАЛО, ГЛЕДАЙ МЕ 
ДОКАТО ТИ ГОВОРЯ!вени

\ Японската компания ”Мацушита” направи видеотелефон, ; 
! който пренася снимката със скорост от 64 килобцта в секун- ; 

• ! дата. Уредът, по който можете да видите събеседника си . 
: докато разговаряте, беше представен на продажбена изложба : 
• В Токио. •

(Поиш. Васил Станчев/ Босилеградалкохо-
из-
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ВИДОЙКО ПЕТРОВ, САМОДЕЕН 
ДИМИТРОВГРАДСКИ ХУДОЖНИК

РЕАГИРАНЕ

ДСБЮнее |
НИЧИЯ

собственост
ЖИВОПИСТА КАТО 

ИЗТОЧНИК НА УДОВОЛСТВИЕ 

И ДУШЕВЕН МИР
:Във вестник "Братство” от: 

14 септември под заглавие "Съо-! 
бщение на Главния съвет на 
ДСБЮ” между другото пише, че 
"Главният съвет на ДСБЮ бе по
пълнен с двама нови членове - 
д-р Ангел Йосифов и инж. Ник- 
олайчо Манов, и двамата от Ца
риброд”.

За да се попълни Главният 
съвет на ДСБЮ с двама души от 
Цариброд, естествено налага се 
да се проведе предварителна 
процедура в Местния съвет на 
Цариброд и същият да излъчи 
двама кандидати.

От разговор с членовете на 
Местния съвет, със Спасен Го
гов - председател, Синиша Па
нов, Лиляна Панова, Златан Пе- 
цев и Васил Ставров разбрах, че 
те не са осведомени за необходи
мост от попълване на Главния 
съвет. Също така разбрах, че те 
не са участвали в предлагането 
на д-р Ангел Йосифов и инж. 
Николайчо Манов за нови чле
нове на Главния съвет.

Става ясно, че Небойша 
Иванов, Николайчо Манов и Ан
гел Йосифов, без процедура, са
ми са се уговорили и са отпъту
вали в Босилеград, за да си свър
шат работата. Както и досега. 
Невойша Иванов си назначава 
хора, които ще работят така как
то на него му харесва. Повод за 
такова заключение ми дава не
говата досегашна кадрова и дру
га политика.

Думата - процедура, на бъл
гарски *гСйк значи вървя напред 
или - приет ред от последовател
ни действия при изпълнение на 
нещо. А когато няма процедура, 
няма демокрация, има автокра
ция, действа се от позицията на 
сила и не се върви напред. Пред
лагам да се изтрие първата буква 
от името на ДСБЮ, понеже де
мокрация и прозрачност в рабо
тата - няма.

Слободан Цветков, секретар
нс/ Местния съвет на ДСБЮ

изпъден с достойнство, спокой-чрез организацията сме в състо
яние да правнме изложби, сиреч 
да представяме йашите творби 
пред жителите на Димитров
градска община, но и другите 
среди в страната и чужбина. 
Факт е, че сме едно от най- 
дейните сдружения на граждан
ите в общината, а факт е и това, 
че си създадохме един ясен и 
привлекателен имидж”.

Изобразителното изкуство за 
Петров е хоби, което му предо
ставя удоволствие, душевен мир 
и спокойствие. Той предимно е 
пейзажист. Инспирират го пре
лестните предели на нашата об
щина, но и селски мотиви, сел
ската архитектура, както и спе
цифичните стари градски пос
тройки, в които нашите предци 
някога са живеели и работили.

Петров се причисля към ху
дожниците, които годишно на
рисуват по 2 до 3 картини. През 
живота си е сътворил около 15 
картини. Всяка една картина 
той работи педантично и. дъл
боко я преживява. В творбите 
му пулсира един приказен свят,

В Димитровград наскоро ще 
бъде открита традиционната из
ложба на местните художници- 
любители. Това е добър повод 
на страниците на нашия вестник 
да представим още един димит
ровградски самодеец и това не 
който и да било, а секретаря на 
местното Сдружение на само
дейците Вндойко Петров. Той е 
роден преди 43 години в село 
Трънски Одоровцн. По профе
сия е строителен инженер и от 
години работи като строителен 
и комунален инспектор в орган
ите на местната самоуправа.

Член е на Сдружението на 
самодейните художници от не
говото учредяване (през 1997 го
дина). За това сдружение, чийто 
от миналата година е и секре
тар, Петров казва: "Смятам, че е 
твърде полезно, когато група 
хора, които се занимават със съ
ща дейност си имат своя органи
зация. Ние, художниците-люби
тели, обединени в нашата орга
низация, осъществяваме опре
делени права и привилегии, най- 
значителната от които е тази, че

ствие и яснота. Петров рисува

Други пък твърдят, че той само 
наподобава на тях, а трети - че 
няма място за правене на па
ралели между неговото творче
ство и наивната живопис. Както 
и да е, той казва, че най-много 
го впечатлява наивната жи
вопис. Според думите му, най-м
ного се възхищава на творбите 
на сомборския художник Сава 
Стойков, а твърде много уважа
ва и Мийо Ковачич, Иван Генер- 
алич...

чисто и рационално. Околност
та в неговите картини е по-чи
ста, отколкото в природата. Ко
мпозициите му се отличават с 
борбата между светлото и тъм
ното и с изключителното богат
ство на колорита. Художникът 
посвещава особено внимание на 
светлинните ефекти, а когато 
става дума за преливането на 
цветовете истински е майстор.

Петата поредна изложба 
от картини на димитровград
ските художници-любители 
ще бъде открита днес в Град
ската галерия в 19 часа.

Ще бъдат експонирани 
няколко десетки творби на 
около 20-ииа автори.

”Мен, като художник-люби
тел най—много ме радва, когато 
видя, че някоя Моя картина у ня
кой човек е предизвикала поло
жителни чувства. Това наистина 
е прекрасно да се види”, казва 
секретарят на димитровградск- 

Изхождайки от стила, който 0X0 Сдружение на самодейните 
преферира Петров, някои са живописци Видойко Петров, 
склонни да го причисляват към 
т. нар. "наивни” художници.

Б. Д.

ПИСМО ОТ СОФИЯ

ПОЗНАХ ДЯДО СИ НА СНИМКА В 

”БРАТСТВО”
Дълбокоуважаема редакция, 
скъпи приятели и колеги,

най-много се гордея е именно, че и дядо ми е бил сред 
запомнените като достойни хора от Цариброд - 

в един от последните броеве на вестник Братство именно запомнен, защото въпреки превратностите на 
е поместена стара фотография, която е повод да времето, името и някои ярки страници от неговата

. разпознаем някои от присъстващите на нея хора от дейност не са забравени.

. цивилната управа на Царибродско след Ньой. Самият ми дядо е имал съзнанието, че някои
; За мое щастливо вълнение между най-запазените и драматични страници от историята на родния му край * 

. : отчетливо разпознаващи се образи е тоя на моя дядо не бива да бъдат забравени. Баща 
■ Стефан Николов (Барона), който е бил на изборни 
I дължности в Царибродската община, включително и

ми е съхранил 
няколко негови спомена за убийството на поп Апос
тол на 9 юли 1929, както и за лагера, в който биват

кмет на града.
. На фотографията той е 
между седналите в първия ред, 
веднага до централната фигура Щ. 
(вляво от нея).

През целия си живот дядо ми 
бе мисловно и духовно свързан с 
родния си край и ни завеща тази 
любов.

• г ’■*

Предполагам, че много от 
спомените за онова време от
преди осем десетилетия са 
избледнели. Но няма съмнение, 
че хората от старата фото
графия са от онези царибродски 
граждани, отстоявали традици
ите и самосъзнанието на своя 
корен. Едно от нещата, с които

Общинската управа на Цариброд: 
Стефан Николов е първият отляво

:хвърлени стотици местни патриоти през октомври ; 
1930 година, след като край с. Желюша е взривен бел- ■ 
градският пътнически влак - един потресаващ разказ ■ 
за издевателства над невинни и обикновени хора, но Г 
които ситуацията превръща в герои и мъченици...

Калин Николов, София :
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КЪМ 120-ГОДИШНИНАТА НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ 
ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ (1943-1950)

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (16)

ГОРНА ЛИСИНА - 
АДМИНИСТРАТИВЕН 

ЦЕНТЪР
КОНЦЕРТ - ПРИЕМЕН ИЗПИТ 

НА ШУКАРЕВ
на ок-Село Горна Лисина винаги е било административен център 

олните села - Долна Лисина, Долна и Горна Ръжана. По времето на 
моето учителстване Горна Лисина беше общински център 
четири села. Кмет беше Захари Рангелов от Горна Ръжана, секретар 
Владимир Богданов - Баклара от Горна Лисина, докато Владимир Ми- 
цов от Долна Лисина завеждаше гражданския регистър.

В центъра на селото имаше и поща, поместена в частната къща на 
баба Петра. Управител на пощата беше Кирил Зарков от Горна Лисина. 
а пощальон Добросав Илич от Враня.

В Горна Лисина имаше и полицейски участък, поместен в къщата 
на Пейчо и Анастас Парлпни, а командир Боголюб Брадич. Лисинчанп 
бяха мирни, гостолюбиви хора, така че не са имали никакви проблеми 
с тогавашните милиционери. Дори обратно - мнозина милиционери си

Назначаването на Георги Шукарев за гимназ- присъстват и поканени от нас музикатни цигу
лари - учители, чиновници, които следеха разви-иален учител по пение и за ръководител на 

духовия оркестър На Царибродската 
предизвикало доста трудности, съмнения и по- и въпреки че беха любители, 
дозрения. Освен свидетелство

за тези
гимназия тисто на духовната и музикална култура на града

те даваха тон,
за завършена слушаше се тяхната критична мисъл, тяхното 

мнение беше важно в малкия град, като се има 
ство мито за музикално, нито за каквото и да е предвид и тяхното място, което 
друго по-високо образование. С тоя проблем и цналисти в своята област. На провинциално ниво 
той, и гимназията ще лс;е стълкновяват дълги 
години, все до 1963, когато най-

прогимназия той нямал никакво друго свидетел-
заем ат като спе

те бяха силата, която определяше критерия за 
доброто и недоброто.

И доколкото си спомням, в про
грамата бяха включени: "Весели в 
боя” - български марш за начало. 
Щраус - "Дунавски вълни”; Шубе- 
рт - "Музикален момент"; Келер 
Бела - "На персийския пазар” и 
"Шварцвалдската воденица”; кит
ки български обработени мелдоми 
за оркестър; руски-потпури - об
работени руски мелодии за орке
стър; "Бервозка" - руски валс и 
"Сталинград” - марш за финала.

Това беше нашият репертоар, с 
който се представихме на концерт
ния подиум. Но произведенията са 
сравнително дълги. Все пак не мо-

сстне се сдобива със свидетел
ство за завършено средно музи
кално училище.

Освен това царибродча.ни 
малко знаели за миналото на 
Шукарев. Той напуснал Цари
брод и заминал за Франция ко 
гато бил на 17 години. В родния 
град се завърнал след шестнаде
сет години. За царибродчани тоя 
период бил неизвестен - къде 
точно е бил, какво е работил, с 
какво се занимавал. Самият той

взеха лисински момичета за съпруги.

ЗАНАЯТЧИИ
Освен споменатата вече хлебопекарница, - в която работеше 

майстор Владо Стаменов от махала Сталичани и месеше наистина 
хубав хляб в селото имаше и други занаятчии, сред които най-важен 
несъмнено беше коларо-ковачът Любен Николов. Той беше силен 
човек, дебел, с жилести ръце, които по цял ден въртяха чука. Майстор 
Любен правеше хубави железни каруци и оказваше всички други 
ковашки услуги не само на лисинчани, но и на жителите на околните 
села. Ковачът имаше голяма къща, разположена отсреща на Коопера
тивния дом. Ковачницата му беше на долния етаж, а на горния се 
намираха 4 стан, едната от които беше предназначена за квартира 

учителите. V
на

никога и никому не разказвал 
много за тоя период от живота 
си и точно това предизвиквало 
любознателността, съмненията

га да кажа, че първият ни концерт 
мина без вълнение. В салона пуб
ликата прииждаше. Зад спуснатата 
завеса се чуваше говор, шум, 
тропа не на столове, а ние подреж
дахме сцената - пултовете, нотите

~, УЬ,

щ
!-«

Момчило Андреевич: Георги 
Шукарев - приятелски шарж ти подозренията в царибродската ““ ““

чаршия, Която винаги в такива ситуации си има 
свои обяснения. А времето било смутно, годините * всичко нагаждахме така, че по време на концерта с

минимално движение да направим това. което ни е 
нужно. Приказвахме тихо, кратко.

Диригентът Георги Шукарев беше в състояние 
на ученик пред изпит. Облечен официално от ди
ригентското място, наблюдаваше и указваше кое как 
да се нареди. Сега разбирам и влизам в положението

4следвоенни и следреволюционни, когато на 
такива важни и чувствителни длъжности се наз 
начавали проверени кадри, хора с ясно и чисто 
минало. у7Ъ*< -

Самият Шукарев, който вече имал богат жи 
тейски опит, който мпиалт-рез "сито и решето". МУ- Целият град знаеше, че е прекрасен музикант 
зинел как на едните - гимназиалните и градските изпълнител, но на настоящия концерт топ трябваше

-да докаже и издържи изпит пред публиката като муз
икален ръководител, като диригент. Това беше 
решаваща вечер за него. Но ние бяхме твърде млади, 

отговорна задача и как да спечели доверието на зада разберем неговите вълнения. Сголямо старание 
другите - на царибродската чаршия. Поема ор се готвехме. Той ни проверяваше индивидуално и 

започва да подготвя нови мелодии от ансамблово и вече беше решил.да излезе пред публи
ката.

Е .Ж
власти, да изкаже благодарност за доверието, 
което имали към него, възлагайки му важната и Ща 1

V

РРШ
кестъра и
различни жанрове на музикалното изкуство, 
продължавайки да поддържа и онова, което той 
дотогава бил овладял. Намерението му било да

Едно нещо го безпокоеше. В "Шварцвалдската 
воденица” имаше прекъсване на ударите на тъпана, 
когато Съпругата на бай Любен Йонка беше не само добра къщовница, но 

и плетачка - плетеше п за пазара, предимно за учителите п другите 
служители в общинското управление.

Майстор Любен обичаше много да играе на карти, така че у него се 
събираха и други мераклии на тази игра. която в никакъв случай не 
беше хазарт, а истинско развлечение през дългите зимни нощи. 
Партньори му бяха не само някои от моите колеги - учители, но и 
милиционерите, пощаджиите п другите работници в общинската ад
министрация.

В къщата на Пейчо п Анастас Парлинн живееше обущарят Нейко 
Николов със семейството си. С неговото семейство живееше и сестра 
му Люба, която беше не само добра шивачка на мъжки п дамски дрехи, 

свиреше на акордеон по служби, кръщавкп, сватби и вечеринки.

трябваше със съвсем тих съпровод на 
подготви концерт, с който оркестърът и той като кларинетите и барабана.-да се имитира шумът на 
негов диригент ще се представят пред Цариброд- мелещия воденичен камък, песента на куковицата и

славея. Това беше най-ефектната част на творбите, 
която трябваше да бъде изпълнена от Александър 
Милчев (Муята). Антанас Тошев (Аца Бинча) на 

Царибродската гимназия, подготовките и сами барабана трябваше да имитира кречеталото. Шума 
концерт Ранко Соколов описва така: • на мелничиия камък Сандо имитираше с по-дебела

"През 1946 година репертоарът на оркестъра хартия КОято плъзгаше от едната страна 
доста нарастна. Благодарение на почти вескид- 

упражнения укрепна майсторството в

ската публика.
"В своите спомени за духовия пркестър на

Апа тъпана.
Гласовете на птичките се имитираха с малки глинени 
свирки, като тази за славея се пълнеше с вода. При

имитирашеневните
изпълнението, И така. под ръководството наистина прекрасно се 

на славея, като водата прекъсваше и
на свиренето 

пеенето
правеше треперещ тона на свирката.

И така, часът вече наближава, завесата се вдига.

но н
На долния етаж в тази къща имаше и гребенец, който се караше о.тГеорги Шукарев ние започнахме да репетираме 

подбран репортоар за концерт. Бяхме доста 
смутени как ще се представимо. В репертоара доарин Младенов в качеството си на конферансие 
бяха подбрани доста* сериозни творби - дори ИЗЛИза и обявява началото на концерта. Георги 
кпгини Ппи м-юшовете можехме да си простим Шукарев излиза, прави поклон, обърща се към

точно определена партия със соло изпълнения мелодия . ръкопляскане. Ние погледнахме към са- 
други тънкости, а ние искахме да се представим ло[)п местата 6яха запълнени. Публиката беше до- 
добре, на ниво. бре облечена за тогавашното време на оскъдици.

За специалния концерт, който трябваше да шукарев с максимално внимание следеше как ще 
Г’Соколаната”), щяха да МИне номерът с мелничния камък и птиците. Сандо 

сравнително спокоен, го изпълни безупречно. Ув- 
------------------- хубавата мелодия, публиката беше изне

надана от номера с птичките и гръмнаха аплодис
менти. Шукарев беше на "седмото небе . Получа 
висока оценка от публиката. Първият ви концерт 
завърши с пълен успех. Самочувствието ни нарастна. 
Бяхме поздравявани. Шукарев след концерта беше 
заобиколен от своите стари приятели - музиканти от 
самодейния джазов оркестър, които му стискаха ръ- 
ката и го потупваха по рамото.

Своя приемен изпит Шукарев издържал 
трален - професорски начин. Самочувствието и авто
ритетът на диригента и целия оркестър силно нара
ствали. Чаршийскатп подозрителност се разпръсна
ла като сапунен мехур. На вепчки станало ясно, че 
гимназиалният духов оркестър се е ВДобил с музи
кант от висок ранг, добър организатор и ръко
водител, трудолюбив, съвестен и душевен човек.

водата.един По това време в Горна Лисина имаше и две валявици за черги п за 
бало. Едната се намираше в северната част на селото, а нейни соб
ственици бяха братята Арсо.и Крум Андонови от махала Разцепеница, 
а другата, в южната част беше собственост на Методи и Арса Тодорови 
от махала Гложка планина. И двете валявици имаха достатъчно работа, 
понеже тогава вълната беше основната суровина за производство на 
облекло - бало и черги. Когато през 1999 година посетих селото узнах, 
че отдавна били закрити п валявиците, п гребенецът. ■

ДОКТОР БОГДАНОВИЧ
станс в кино-салона Както и в останалите общински центрове в Босилеградска околия 

Горна Лисина тогава нямаше здравна амбулатория, така че теж- 
коболните бяха принудени да ходят на лекар в Босилеград. Въпреки 
това обаче лисинчани се радваха на добри услуги на лекар и то благо
дарение на известния лекар доктор Богдановци,‘който работеше в 
Босилеградския здравен дом. Именно доктор Богданович идваше в 
Горна Лисина всяка събота след пладне, а оставаше и в неделя.

Когато вече споменах доктор Богданович, трябва да подчертая, че 
той беше истински народен лекар, специалист по вътрешни заболя
валия и преди всичко хуманен и старателен като лекар и като човек. 
Вярно по това време законът допускаше частна лекарска практика, 
той беше толкова разбран и хуманен човек, че често н не взимаше пари 
от онези пациенти, за които прецени, че материалните им възможности 
са недостатъчни.

Още в петък след обяд доктор Богданович поръчваше чрез пощата, 
че ще дойде в събота след пладне, за което пощаджиите осведомяваха 
учителите, а те учениците си да кажат на родители и комшии, ме 
лекарят ще дойде. Той сибеше наел една стая в къщата на баба Петра 
в центъра на Горна Лисина, която му служеше за кабинет и в 
спеше в събота срещу неделя.

и влечена отРеагиране
НЕ Е ТОДОР, А КОСТЯ НАУМОВ

I! поредицата статии за гимназиалния духоп 
оркестър в Димитровград, впито автор е г-н Венко 
Димитров, бивш директор на вестник Братство , 
ваше, че "капелмаметорт.т па военната музика 
при 25 драгомански полк е бил Тодор Наумов . 
Веднага да кажа, че е хубаво това, че пише за 
оркестъра. Обаче името па канслмаистора е со ьр 
кал или „е го знае. Защото иапелмайсторът "а 

! военната музика сс казва КОСГЯ НАУМОВ, 
не Тодор, както пише Димитров. Го па го за а, 
защото като акордеонис-г съм свирил с и 

! свиреше кларнет) на сватбата на Асен Кърпеща 
и Гинка Ьузина в Жслюша. Вай Деен, всички зп - 

! ят, ценеше билети за киното я Цариброд.
Георги Раичея — Жоля 

от Цариброд

попо мпес-

коятоПодготвил: Венко Димитров 
огньовеО В следващия брой: Край лагерските! - следва-
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (8)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА
ЖЕНИТБА КАТО 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Незабавно поварках наз
ад да осведомя селяните ка
ква опасност за посевите и 
имотите им приижда от план
ината. Ятото се съвсем при-

година съпрузите се зарад
ваха на първата си рожба, 
сина Петър.

Нешествие на 
скакалци като 
приключение

Людмила-Милка бе съвс- 
ем млада русокоса девица. 
Панчич се загледа в нея още 
докато ординираше в Ягоди- 
на. Ръката й поиска щом пра-

мъкна, здрачевината се сгъс
ти, във въздуха отекна бръм- 
тене!Стъпването в брак не до-вителството го прекоманди- 

рова в Крагуевац 1848 го- несе облекчение на Панчич.
Напротив, освен уголемени-

Ръководени от моите напът-
свия, млади и стари защракаха с 
пушки, захванаха лудешката да 
удрят тъпани, тенекета, тендже
ри, тепсии. На децата заповядах 
да реват с пълен глас и с повици 
да тичат из царевичните ниви... година ДСС му отпусна сума, Ягодина се завърна в Крагуевац. 
Завчас направихме суматоха достатъчна да предприеме обик- Вкъщи завари развълнуваната 
сред нашествениците и облакът олка в Югозападна Сърбия. На- домакиня.

чинанието благоволи и попе- - Иосипе, скитнико, къде

Конакът на Княгиня Любица, съпруга на Княз Милан Обренович, в 
който 1844 г. бе поместен Лицеят, предтеча на Белградския 

университет
дина.

Момата млада, красива, те усилия по здравеопазване- 
от знатен род, да й се нена- то на населението, сега се 
гледаш. Женихът идеален по грижеше и за издръжка на се- 
табиет, с търсена професия, мейството. Въпреки 
обезпечена кариера, непре- намираше време и за 
старял, кален, с реноме, неп- природоизпитателство и дру- 
ревзет, висок, здрав, весел- ги странични ангажименти, 
як... Уви, три спънки се из
пречиха наспроти женитбата пристигна в Корман да вакси- 
им. И двамата бяха римока- нира децата срещу холера. За 
толици, а наоколо всъде пръ- да не бездейства, докато мал- 
снати православни храмове и чуганите се съберат, нарами 
свещеници! Къде и кой да ги пушка и тръгна на разходка 
венчае?

всичко
своето

без кацване се отправи надолу 
из Лепеница... Спасихме Кор- чителят Гарашанин. През Оси- изчезна! - смъмри го тя. - Два 
ман1 паоница, Жельин, Плоча и Йо- месеца те няма! Погледни какво

Шаничка баня, Панчич за пръв важно писмо ти е изпратено от
Белград!

вайки какви щети скакалците - Просто съм слисан от богат- Съдържанието на послани- 
могат да причинят, обрекох се ството и разнообразието на при- ето наистина възхити Панчич. 
по-подробно да проуча тия нео- родата на Копаоник! - въодуше- - Людмила, радвай се! - про-

вено кликаше той. Панчич толк- викна се възторжено. - Каква 
ова обикна Планината, та до ста- вест и каква чест! Канят ме да се

В началото на август

Наблюдавайки със страхопо-
път се изкачи на Копаоник.читание навалицата и проумя-

до близката гора.
”По едно време” - разказ-

бикновени същества, дребни на 
ръст, безопасни на изглед”...- При туй - вайкаше се бри- 

бирчанин Панчич - не прите- ваше после на домашните - 
жаваме сръбско гражданст- ”захвана да се смрачава. За- 
во.Икаточучулнавсичко,не що ли, разтревожих се, та 
разполагам с удостоверение преди да навлеза в леса бе яс- 
за неженство, без което е не- нец, а слънцето се издигнало 
възможно сключване на цял аршин над Църни върх!?

На бърза ръка се извлякох от
- Ами, сега що? - угрижи се гъсталака, обърнат на изток. 

А там, вместо слънце, съзрях
- Нищо, ега надлежните имат тъмен облак, който със зас- 

разбирателство за нас... Ега ни

рческа възраст я споходи още кандидатирам за преподавател и 
петнадесет пъти!

И през идните години, под- Катедра по естествена история 
крепван от ДСС, Панчич про- при Лицея в Белград, хей! Мил-

Лекарят Панчич 
става професор 

Панчич

управител на току учредената

дължи неуморно да екскурзира. ка, мила, наскоро ще станеш 
Безкористното шестгодишно Особено внушителна бе експе- столична дама! 

пребиваване в Крагуевац, ху- дицията, която организира 1853 Пред Панчич се открояваше 
манното отношение спрямо па- година из Североизточна Сър- дъ,"го^адуваният и бленуван 
циентите, себеотрицанието при бия. Кръстоса пределите около жизнен етап. Да се занимава 
проучване на природата, отек- Свилайнац, Пожаревац, Сопот, изключително с наука, а не с 
наха и в кръговете на столичния Стиг, Рам, Кусич, Градище, Ца- практична медицина, 
научен елит. На 8 януари 1850 рево поле, Бакотинац, Пожеже- 
година Дружеството по сръбска не> Винац, Голубац, Усйе, Ку- 
словесност (ДСС) избра Панчич чайна, Майданпек, Доньи Ми- *

лановац, Княжевац, Бреза, Сла- 
благотворно се отрази върху тина, Читлук, Алексиначка ба- 
изследователската му дейност. ня Наближаваше краят на юли,
Вече през юни поредната 1851

брак!

годеницата.

трашителна скорост се уст
ремяваше насам! Скакалци! - 
светна ми през ума, спомняй
ки сй, че във вестниците бях 
прочел за масова поява на 
такива насекоми в Романия.

Протоко(ко)лирал: Сп. К. С.венчаят на доверие!
Имаха щастие, оказа се,

че и незначителният период, 
който Панчич прекара меж
ду моравците, бе достатъчен 
да извоюва завиден престиж 
и кредибилност. Отсъдиха 
знанията му, трудолюбието, 
човеколюбието...

Църковните власти от 
Белград, Крагуевац и Пара- тРическ0 съпротивление. 3. Ровове,

изкопи (син.). 6. Човек, който с

за член-кореспондент, което (В следващия брой: Мъгла- 
ви намеци за енигматично- 
то иглолистно).

когато през Парачин, Кюприя и
КРЪСТОСЛОВИЦА 83 Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Мярка за елек-

чин охотно се съгласиха да 
удовлетворят желбата на 
младоженците. Отидоха и по- 
далеч, замижаха с очи и 
вместо правоподобно свиде
телство за неженство уважи
ха едно кръщелно, издадено 
на Панчич 1840 година в Бри- 
бир, писано на латински. А

уреди се спуска във водите, за да
изследва нещо. 12. Фасул (син.). 14. 
Житно растение. 16. Женско име. 
17. Полица, лавица (син.). 19. Влак
нодайно растение. 21. Томислав 
Николич. 23. Област във Войводи- 
на 24. Железен интрумент с ши
рока плоскост и дръжка. 27. Не
подвижно морско животно. 29. 

подаденета, макар нерешена, уЧТив поклон, с приклякане. 31. 
заявка за преминаване в сръ- Името на футболиста Ширеьр. 32. 
бско поданство, по вълшеб- Хидролокатори (син.). 33. Лично 
ство се преобрази във вали- местоимение. 34. Името на актьо- 
ден документ. За вероизпо- ра Марвин. 35. Парична единица в 
ведание никой нищо не ги Чехия. 37. Белградска книгоиздатс-

къща. 39. Планинска върба. 
Венчавката стана на 30 41- Първата жена (библ.). 42. Тре- 

януари 1849 година според тата нота- 43- Ехо> екот (син.). 44.
Наука за морала. 46. Вид морска 
риба. 49. Креслива птица. 50. Теч-

лекапита.

православен ритуал, под ски-
птата на игумена от монастир 
”Раваница”, йеромонах Ди-

- Да ви е честито! Доктор Отвесно: 1. Река в Сибир. 2. Фр^нско модно списа" поток. 38. Сръбско женско име. 40. мания. 46. Името ма актрисата Де-
Панчич, в Протокола на вен- Английски социалист-утопист ?0 Неизпо* "*рИЧНа еАИПИ ани** телегР*фна агенЧия Рек- 47- Името на актьора Пачино. 
чаните ще Ви запиша спър- Томас 4. Крайпътен хотел.* Име- а “™та 48. Втората нога.

V* ^ то но кл /■ пена' ^ Канари (син.). 25. Град в игра. 45. Река в Австрия и Гер-
воначалното име Йосип, не ™ на френския певец Мотан. 6. България. 26. Материален остатък 1
Йозеф, а Людмила като Ми- ВсемиР' КОСМОС (син.). 7. Дума, с от античния свят. 28. Мъжко име. 
лка. Съгласни сте, нали? - по-

ност, която излъчват потните жле
зи. 51. Шестата нота.

Решение на кръстословицата 82: Водоравно: 1. Еталон. 6. 
Ботуш. 11. Мари. 12. Анатом. 14. Да. 15. Илири. 17. Ален. 18. Рев. 19. 
Рис. 20. Кавал. 22. Бета. 23. Ан. 24 Ками. 25. Орсгон. 27. Барака- 29. 
Адана. 30. Сапун.' 31. Никита. 33. Калас. 34 Лами. 35. Ати. 37. Йнок. 
38. Калоян. 40. Ом. 41. "Ман". 42. Накит. 43. Ейрс.

потвърждаваме. 8. Езеро и 
провинция в Канада 9. Кордела, 
панделка (син.). 10. Кон (поет.). 11. 
Кубче за игра на табла. 13. Град

която 29. Река във Франция и Швей
цария. 30. Част от игра на тенис. 
32. Нощна птица 36. Голям воден

пита отец Димитрие.
Към края на същата 1849

в
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СПОРТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В БОСИЛЕГРАД

ОБВИНЕНИЕ ЗА 
ФАЛШИФИЦИРАНЕ

СПОРТ
■В1ВНЯ1МАЛЪК ПОРТРЕТ: ДЖОРЖДЕ ГОГОВ

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ
АТЛЕТИЧЕСКИ

ШАМПИОН
В босилсградския Общински съд с отложено гледането па 

делото срещу Драган Цветкович от Босилеград, когото общин- 
Сурдулнца обвинява за углавно делоската прокуратура в 

фалшифициране.
Прокуратурата го привлече под съд по чл. 233 от Наказателния 

закон на Сърбия, понеже според данни на следствената служба той 
'направил престъпление, като фалшифицирал подписи на 
съграждани при формирането на гражданско сдружение под наз
вание "Демократична интернационална акция”. Седалището на 
сдружението е в Босилеград, а негов председател станал тъкмо 
Цветкович.

Съдията Драган Янев е определил делото отново да се гледа на 
21 ноември т.г., когато се очаква показания да дадат останалите 
свидетели.

Случаят'предизвика внимание на тукашната общественост и 
поради досегашния и сегашен ангажимент на Цветкович. Той беше 
председател на Общинския отбор на Социалдемокрация - до 
разформирането му. а сега е председател на Общинския отбор на 
Движението за демократична Сърбия.

Известно е, че Димитровград често да идва в Ниш и София.
"Упорит съм и се надявам, че та
зи упоритост все пак ще даде 
резултати”, казва пред нашия 
вестник младият Гогов, комуто 

треньорите от местния 
АК "Железничар” Александър 
Марков и Пеги Стоилкова.

Както ни каза младият атлет, 
успехът, осъществен в Чачак го 
е мотивирал да тренира още по- 
усилено и по-сериозно да се 
подготвя за следващите състе
зания.

На въпроса какво е крайното 
постижение, което иска да 
постигне в атлетиката той каза: 
"Желанието ми е да- стана 

шампион на Югос-

е разсадник на атлетически тала
нти. В спортната история на града 
е регистрирано, че той е имал на
ционална по атлетика (Душица 
Деянова), а отскоро има и дър
жавен атлетически шампион в

помагат

дисциплината скок на височина в 
категорията на младите пионери. 
Шампионът се казва Джордже 
Гогов. Роден е през 1988 година и 
е осмокласник в основното учи
лище ”Моша Пияде”.

С атлетика се занимава от ня
колко месеца. Състезанието, на 
което бе отличен с най-блестя- 
щото отличие се проведе към 
края на март т.г. в Чачак.

Постижението на Гогов про
сто възхищава, когато се знае, че 
той тук. в Димитровград, има 
скромни условия за трениране, в 
резултат на което е принуден

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

ТЪГА И БЕЗОТГОВОРНОСТсениорски
лавпя”.

Амбицията му е голяма, дано 
да не е и недосегаема. . Гробищата, без оглед дали са селски или градски, без оглед на 

са хора, кой народ и от коя вяра е той, са свидетелство за отношението 
на тези хора или народ към мъртвите и за цивилизоваността им. Те са 
общ паметник на починалите, а същевременно и паметник за времето

кои
Д. С.

ШАХМАТ: ТРЕТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ

и отговорността.
Как е в Босилеград, където за жал гробищата постоянно се 

увеличават?
Босилеградчани водят сметка гробните места на починалите да 

бъдат уредени, някога може би и прекаляват с "палатките”. Общо 
футболно първенство пионер- взето, гробищата обаче не са уредени. Най-очебиещ пример за безот- 
ският състав на ФК Балкански говорното отношение към починалите и за безотговорността изобщо 
като домакин нанесе катастро- е депонията, която са започнали да правят само на няколко метра под 
фално поражение на^ съответния сградата, в която се правят панихидите. Хората, които веднъж видят 
отборна Пърчевац с резултат как купчината се увеличава, негодуват, а после, вероято поради други 

: проблеми, забравят да предприемат мерки да спре формирането на
депония.

Това е причина повече взаимните си отношения да уредят ОС. 
явното комуналното предприятие "Услуга” и босилеградската местна 
общност, като уреждането и подържането на гробищата превземе 
комуналното предприятие.

ТЪЖЕН ПОМЕН •- ЛТЯ88М! ~ >
На 7 октомври 2000 година се навър- 

шват ДЕВЕТ ДНИ от внезапната смърт и :.
загубата на непрежалимия ни съпруг и V ИшЦ 
татко Иг^ВаВИ

I

* В рамките на окръжното

ШК ” Враня” - ШК ” Цариброд” 3, 5 : 2, 5
В третия кръг от първенството състезателите на димитровградския 

шахматен клуб загубиха във Враня, но да имаха повече късмет щяха да 
отбележат и победа. Късмет липсваше особено на Стоименов, Йонич 
и Младен Алексов.

Ето ги резултатите:
С. Ранкович-И. Стоименов реми. М. Раичевич-Д. Йонич реми. М. 

Аритович - В. Игич реми, Н. Костич - М. Алексов 1 : 0. Н. Ристич - В. 
Стоименов реми. Д. Стаменович - А. Алексова реми.

В следващия кръг от първенството ШК "Цариброд” е домакин на 
ШК "Ястребац” от Ниш.

Пионерският състав на "Жел-. 
юша” игра като гост в Бела 
паланка срещу домашния отбор 
"Йединство” и загуби с2 : 3 (0 : 1).

В.Б.
Младежкият отбор на "Желю- 

ша” трябваше да играе в Димит- 
си отровград срещу връстниците 

отбора на "Будучност” от Велики 
Йовановац, но гостите не дойдоха, 
така че срещата ще бъде регис
трирана със служебен резултат 3 : 
0 за домакините.

Д. С.

!
ФУТБОЛ: ШЕСТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД 

Първо поражение за желюшани КИРИЛ ВЕЛИНОВ (1946 -2001) 
от Босилеград

Тоя ден от 11 часа ще дадем пана- 
хида в босилеградските гробища. Каним 
приятели и роднини да ни придружат.

Живя достойно и остави име, което ще бъде споменавано 
винаги с обич, уважение и признателност. Благодарим ти на 
живота всеотдаден на всички нас. Обичаме те!

Поклон пред светлата ти памет.

Вечно скръбящи : Съпругата Влатка, дъщерите Красимира и 
Татяна със съпруга си Цветан

Г* Членовете на димитров
градското Сдружение на спорт
ните рибари Кръсто Илиев и 
Ацко Стоилков неотдавна в ез
ерото "Сават” край Смиловци 
осъществиха внушителни успехи. 
Илиев улови щука с тегло над 10 
килограма, а Ацко хвана шаран с 
тегло 12,23 килограма.

ФК ” Йединство” — ФК ” Желюша” 3 :1 (1: 0)
Пирот. 29 септември 2001 го

дина. Помощен терен на ФК "Рад-
нички” - тревист. Времето - 
чево. Съдия - Деян Миленкович 
от Пирот (6). Голмайстори: Тошич 

33 и 57. Петрович в 90 за "Йедин
ство”, а Тричков в 
"Желюша”. Жълти картони: Пей- 

Костич, Голубович и Ни кол- 
"Йединство", а Таков и 

Тричков от "Желюша”. Червени 
картони: М. Йованович и Николич 
от "Йединство”, а Таков и Дончев 
от "Желюша”.

Желюшани претърпяха пър
вото си поражение през този сезон 

последния отбор на 
ФК "Йединство”,

слън-

в
75 заНа 29 септември тази го

дина внезапно почина на
шият мил и обичан ТАТКО

КИРИЛ ВЕЛИНОВ

Д. с.чич 
ич от ПЧИНСКА ФУТБОЛНА 

ДИВИЗИЯ

БОСИЛЕГРАДЧАНИ 
ПО-ДОБРИ ОТ 

СУВОЙНИЧАНИ

Измина ЕДНА ТЪЖНА И ТЕЖКА ГО
ДИНА от трагичната смърт на нашия оби
чан и непрежалим съпруг и баща

МАНОЛ ЯНЕВ 
журналист от Босилеград

Панихидата ще е на 6 октомври от 11 
часа на гробищата в с. Райчиловци. Ка
ним роднини и приятели да ни придру
жат.

Колкото и да се борим със съзнанието, че смъртта е 
неминуема, не се примиряваме със суровата истина, че 
физически те няма сред нас. Ти само се пресели от нашия 
живот в нашите вечни спомени. Благодарим ти за всичките 
добрини, които направи за нас.

Поклон пред светлата ти памет!

Твоите: съпруга Слободанка и синове Валентин и Игор

Футболистите на босилеград- 
"Младост” в петия кръг на 

Пч ниската футболна дивизия 
като гости 
поименния отбор в Сувойница. , 

Босилеградските футболисти, 
които от началото на първен-V 

победиха всички съпе-

и това от
таблицата 
който осъществи единствената си 
победа до сега и регистрира 
първите си три точки.

В следващия кръг от първен
ството желюшани са домакини 
"Звезда” ог Блато. Мачът ще се

ска

победиха с 2 : 1 ед

на
ството

играе в неделя на 10 октомври в рници, в неделя ще са домакини на 
СЦ "Парк". "Младост” от Александровац.

от Босилеград 
Откога не сме прошеп

вали "тате",
Езикът ни горчи от груби 
думи.
Сърцата ни пращат от неми 
болки,
Които няма кому да из
кажем.
Но теб те няма тук, тате, 
Сред този алчен ден, ск- 
верен:
Този свят е твърде дребен 
За твоята обич голяма.

МНОГО НИ ЛИПСВАШ, 
ТАТКО!

д. С. В.Б.

На 15 октомври 2001 
ЕДНА ГОДИНА, откакто преждевремен
ната смърт изтръгна от нашите редове 
незабравимия ни колега и приятел 

МАНОЛ ЯНЕВ
кореспондент на в. "Братство" от 

Босилеград
За достойния човек, служил предано 

на професията си и раздал без остатък 
себе си на хората, средата и обществото, 
забрава няма. С обич, гордост и признателност

°ЪРПоклон пред светлата му памет!
От колетива иа

г. се навършва

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 4 октомври се навършват ОСЕМ 

ГОДИНИ, откакто не е с нас любимият ни 
съпруг и баща

СИНИША МИРКОВ НЕЙКОВ 
(1935-1993)

Осем години спомените 
дълбаят мъка в нашите души и сърца 
заради сЕ1Идната загуба на един прек
расен човек, добър съпруг и грижлив баща.

С обич и тъга: съпруга Лена, синове Бане и Мики

Твоите дъщери Татяна и 
Красимира

издателство "Братство"
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” Млади и 
некомпромйто- 

вани люди”
ОЧЕНАШ

Одим тека из вашарището и чульим уши да чуйем кво 
орате съга цариброджанье. Арексуйе ли им се панаджурат 
или кико що си они знаю на све че найду ману. По йедно 
време гледам у навалицуту двойица нещо мааю с рукье, 
сецаю се за рукаве+е, надокую

"При ньи че се примъкнем, требе здравата да су се 
доватили!"

- А я па ти кажем дека децата требе да уче оченаш, 
некикве си гражданскье игре!

"Леле боже!" - йедва се стьрпе да не изокам от това що 
видо и чу. Па това Мирон Комунягата брани веронаукуту! А 
доючера щом зинеше, одма че почне: "У Комунистичкьият 
манивест пише-", "Манивестат каже...". Затова му и лепнуше 
прекор "Комунягата". Е да бео ючера умрел немаше 
чудо да видим: кико съга нацървел, па запеньил на уста и

Донка Банович, председател 
на Общинския отбор на ДСС в 
Димитровград заяви пред коре
спондента на "ДАНАС”, че не
йната партия излиза самостоя
телно на изборите на 4 ноември 
с "млади и некомпромитовани 
люди”, влезли в ДСС през ноем
ври миналата година.

Председателката обаче не 
каза къде бяха тези "млади и 
некомпромитовани люди” пре
ди 5 октомври. И те, а и тя.

се...

а не

това
Б. Н.

вали веронаукуту.
Требе да съм се прекърстил, та он севну с очи къмто мене: 
- Еве, видиш ли, Манна се прекърсти! А знайеш ли защо? 

Он .и не знайе за кво се распраямо, ама се прекърсти, оти 
му йе остало от Бога. Сам Бог га прекърсти, та да видиш

на децата не се обясни

Политическа
география

-Бае, знаеш ли къде се намира 
Велико село?

-Знам, край Димитровград. 
-Ти луд ли си бе, как може 

това?

това
дека свак носи Бога при себе. А ако 
това, одека че знаю?

- Може да се йе прекърстил, а може тека да ти се йе 
причинило! - одруби му Риста Цепидлаката. - Децата требе 
да знаю свойту длъжност кига ютре стану гражданье на 
нащо гражданско друщво! Кво ти Манчо мислиш за това?

- Мене първо друго ме мучи! -. реко. - Аиде нещо да ми 
кажете за прекорете си, па тъгай че ви одговорим. Мироне, 
тебе например те окаю Комунягата. Загцо?

- Знам накуде бийеш! - дочека се на ногье Мирон. - Ама 
еве че ти кажем: Комунистичкьият манивест, ако сакаш да 
знайеш, йе преписан от десетте Божие заповеди. Я десетте 
Божйе заповеди откико пуче оная влас прочел съм гьи има 
стопути и видим дека гьи само облекли с другье дрейе. 
Прогледа Манчо, истина у стари дни, ама прогледа...

- А ти Цепидлако, кво че кажеш?
- Па да знайеш, и я тъгай цепео- влакното оти не ми беше 

млого ясно кико това сви требе да мислимо йедно. Они кажу: 
"Све йе бело кико яйце!" А я и у яйцето можео да найдем 
влакно! Затова ми турише прекорат Цепидлаката! А у йедно 
гражданско друщво требе да може свак да мисли кико си 
оче, па накраят кико се договоре тека че работе! Затова 
децата требе од мъничка да разберу кикво йе това граждан
ско друщво! Са кво че кажеш?

- Нема нищо да кажем!
- Е-е-е?! - избечише се и двоицата къмто мене.
- Пак че ви питам! Питаете ли децата кво оче да уче?
- Несмо!

ипашенски истогтики
7-ЛГ -Защо да не може. Ако "Гра

дина” може да се "намира” край 
Пирот, защо Велико село да не е 
край Димитровград.!-

(По идея на ГЪша Жоля ош 
Дим ишровград)

В СТАЯТА НЕЩО СМЪРДИ!
Веднага след освобождение- Пешев, който имал склонности да 

то художникът СЛОБОДАН пише, но станал агроном и извес
тен селекционер в Нови Сад.СОТИРОВ беше преподавател 

по български език в Цариброд- 
ската гимназия. Учениците за- . 
белязали, че Сотиров винаги, 
когато влиза в класа прави'за-

А.Т.Б. Н.

< хумор ;> пление ще трябва да се завърти в 
кръг.Беден евреин, баща на много - Доста работа ще ми се от
вори! - отбелязва самокритично 
агитаторът. - Но да му мисли на
шият правителствен говорител!

- Него ще го вградим като вен
тилатор! - отговаря светецът.* * *

бележка, че нещо смърди и вед- ДеЧа> пита равина:
- Има ли разрешено от рели

гията средство, което може да е 
напълно сигурно срещу забреме
няване?

нага нарежда да се отворят про
зорците.

Никола Пешев, тогава учен
ик в гимназията, написал след
ното стихотворение по повод за
бележките на Сотиров:

"Като дойде разярен от къ
щи...па когато влезе и се намръ
щи, още от вратата почне да 
твъ

-Да се пие лимонада!
- Преди или след?
- Вместо! ®* **

Свещеник изповядва младеж:
- Пушите ли?
-Не.
- Пиете ли?
-Не.
- Прелюбодействате ли с же

ните на ближните си?
-Не.
- Та вие нямате никакви недос

татъци!
- Е, имам един!
- И какъв е той? ■

- Много лъжа, отче...

Един поп обикалял селото. Ср- 
кла:ещнала го една невеста и му ре

- Добра среща, дядо попе!
- Че е добра, добра е, ама мя

стото не е подходящо...* * *
Комунистически агитатор зс- 

тава пред свети Петър. Светецът 
го препраща към чистилището, 
като му обяснява, че за всяка лъ
жа, изречена на земята, за изку-

рди, че в стаята нещо смъ-

Дълго време учениците "реци
тирали” това стихотворение, а 
Люба ВЕЗИН от Каменица, сега 
инженер в Скопие, се интересува 
за своя преподавател. Той още по
мни стихотворението на Никола

рди!...

- Па защо не сте? Нали она требе да изберу?
- Кво знаю деца да избираю? - поче Комунягата. - А колко 

познавам децата, нема да изберу ни йедното ни другото...
- Ете, и тува грешиш! Не познаваш децата. Това су бре 

също човеци, само мънечкьи, демек гражданчетия. Требе 
само по-убаво да им разясниш...

- Ако им ти разясняваш, дибидус че се збъркаю! - подвата 
га Комунягата.

- Леле, ти че им обясниш дека Манивестат йе Светото 
писмо!

Видо дека работата се йе съглам нажегла па реко айде 
малко да гьи поразладим:

- Що бре не отидете на вашарат. Тамо има сума народ, че 
чуйете кво мисле!

- Това нейе вашар,‘а панаджур! Тека пише...
- Пише вашар! - пресече га Цепидлаката.
Видо дека тия двойица че завърше у шаторат при певач- 

куту, вати та се прекърсти и си пойдо у народат. Обърну се 
и гледам прегьрнулу се и баш натамо се запутили.

Истина било: чудна* су божята путища!
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