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СЪЮЗНОТО И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРИЕХА ДЕК
ЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕЗОЛЮЦИЯ 1244

НАЙ-НАПРЕД СИГУРНОСТ, А СЛЕД 

ТОВА ИЗБОРИ

МАРШИЧАНИН ПОСЕТИ 

ДИМИТРОВГРАД
Подпреседателят на ДСС и председател на Народната скуп

щина на Сърбия Драган Маршичании на 20 т.м. посети Общин
ската организация на ДСС. След разговорите с членството г-н 
Маршичании се срещна с местните журналисти, а беше и гост в 
емисията "Отворено студио” на ТВ Цариброд.

По време на срещата със журналистите Маршичании изтъкна, 
че в рамките на предизборните активности той прави обиколка па 
всичките 18 общини, в които има предсрочни локални избори.

”От разговорите с хората в общините, които вече посетих, 
разбрах, че хората все още вярват в новата власт. Но. имайки 
предвид, че става дума за общини, в които жизненото равнище на 
населението е на дъното или почти там, хората все пак и все още 
имат търпение и доверие в новата власт, което ние не трябва да 
изневерим”.

Когато става дума за локалните избори и участието на ДС<^ в 
тях, Маршичании изтъкна, че очаква те преди всичко да-бъдат 
честни и, разбира се, побеждаващи за ДСС.

Неизбежна тема бе и стачката, която организира Съюзът на 
синдикатите по повод новопредложения закон за труда. Марши- 
чанин изтъкна, че ДСС счита този закон за необходим, обаче 
предложеният текст не е най-добър,,за да може да получи по- 
широка подкрепа. Затова е необходимо да се направят определени4 
корекции в него.

* За участието на косметските сърби в изборите - след разговорите на Кощуница с Хекеруп * От 
изгнанпте 226 хиляди сърби с помощта на УНМИК и КФОР са се завърнала само 126 души

На съвместно заседание, про
ведено в Палатът на Федераци
ята във вторник, Съюзното и 
Правителството на Република 
Сърбия приеха Декларация за 
съвместна реализация на Резо
люцията 1244 на Съвета за си
гурност към ООН за Косово и 
Метохия. Решение за участието 
на сърбите в насрочените за 17 
ноември избори ще бъде взето 
до края на седмицата, след като 
на тази тема разговарят югос
лавският президент Воислав 
Кощуница и специалният прате
ник на ООН Ханс Хекеруп.
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ОБЩА ЦЕЛ НА ДВЕТЕ ПРАВИТЕЛСТВА: 
сигурност за сърбите в Косово

жава узурпацията на сръбското 
имущество. При това, както се 
посочва в уводната част на Дек
ларацията”, от СРЮ се очаква 
да издължи и тази част от дълго
вете на бившата СФРЮ, която е 
свързана с АП Косово и Мето
хия и същевременно не й се поз
волява да ползва своето имуще
ство в КоСово, нито пък там да 
събира данъци”. Освен това, въ
преки Резолюцията 1244 и дори 
противно на Конституционните 
рамки, партиите на косметските 
албанци обещават в предизбор
ната, си дейност независимост за 
Косово.

В късото си изказване пред 
журналистите шефът на Коор
динационния център за Космет 
Небойша Чович подчерта, че 
"всичко това говори за обстано-

А.Т.ДЕКЛАРАЦИЯ
реализация на Резолюция 1244 на Съвета за сигур-за съвместната а.ност към ООН, с която се:

1. Потвърждават основните принципи в Резолюцията 1244 и 
установяват рамки за сътрудничество на УНМИК и КФОР от една 
и СР Югославия от друга страна; -
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2. Реафирмират задълженията оТ Резолюция 1244 за сигур

ността и човешките права, завръщането на всички разселени и 
избягали лица, защитата и обновлението на културните паметници 
и установява трайно сътрудничество на УНМИК и КФОР с 
държавните органи на СРЮ в сигурността, правосъдието, обра
зованието, здравното-дело и социалните грижи, информирането и 
медиите, местното самоуправление, управление с общественото 
имущество и явните предприятия, валутната политика, фискал
ната система и митницата;

3. Обезпечава защита на правата и интересите на гражданите 
от сръбска националност и другите неалбанци, като се изхожда от 
двата принципа на Резолюцията - териториалната цялост на СР 
Югославия и същинското самоуправление, което трябва да се 
осъществи чрез временните институции.

Съвместната реализация на Резолюцията 1244 ще се регламен
тира със споразумение, което ще се съгласува между специалния 
пратеник на Генералния секретар на ООН и председателя на Коор
динационния център, като представител на Съюзното и Правител
ството на Република Сърбия.
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овката и за условията, при които 

на 17 ноември ще се проведат
На съвместното заседание, ложението на сърбите, въпреки изборите, и разбира се и за това, 

свикано по инициатива на юго- добрата воля, която те проявиха могат ли в такива условия в из- 
славския президент и председа- с масовия си отзив за репистра- борите да участват хората от ср- 

съюзния премиер ция. В Косово и Метохия гос- ъбската национална общност”. 
Драгиша Пешич, присъстваха подстват страх и иесвобода, вло- 
почти всички съюзни и републи- шава се сигурностната обстано- 
кански министри, начело с през- вка и продължава преследване- 
идента Кощуница и сръбския то и убиването на сърби и други 
премиер Зоран Джинджич.

Във встъпителната част на свободното движение е валидно 
Декларацията се дара къс анаг само в техните анклави.

Във встъпителната част на

и
22телствано от

р&Зседателят на Общин
ския съвет в Димитровград 
д-р Симеон Басов на 23 ок
томври т.г. присъства в 
Белград на приема, който 
устроиха Александър II 
Караджорджевич и принцеса 
Катарина по повод 
завръщането си в 
Югославия и настанява
нето в кралския дворец.

На приема домакините 
показаха изключително до
бро настроение и намериха 
време да се срещнат и 
споделят радостта си с 
всички над сто поканени 
на приема, както и да 
покажат лично знамени
тостите и стаите на 
двореца.

МИНИСТЪР ЛЕЧИЧ ПРИЕ ДИРЕКТОРА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

Радев поиска средства за 
няколко проекта

неалбанци, а ограничение на

лиз на обстановката в Косово й 
Метохия, пред която са изпра- Декларацията също така се под- 
вени СР Югославия и Сърбия чертава, че от изгонените от По
ел е д 28 месеца временна адмии- крайнината 226 000 сърби и дру

ги неалбански жители е позво- 
завръщането само па 126 

неиз-

Министърът на културата в правителството на Р Сърбия Бра- 
нислав Лечич на 18 т.м. прие директора на Центъра за култура в 
Димитровград д-р Алексз Радев. По време на разговорите Радев 
запознал министър Лечич с обстановката в общината в областта на 
културата и активностите на Центъра за култура, отделно с ак
тивностите и работата на локалната радио-телевизия .

Радев предложил на министър Лечич няколко проекта, които 
Министерството на културата би трябвало да подкрепи. Това са 
гостуването на фолклорния ансамбъл ”Коло” от Белград в Ди
митровград, проектът за довършване на градската галерия и прое
ктът за осветление на Погановския манастир. Понеже следващата 
година, ще се организира десетият юбилеен пленер ”Погановски 
манастир”, министерството би трябвало да бъде пълен покровител 
на тази културна проява.

Министър Лечич приел поканата да посети Димитровград.

истрация на ООН и разпорежда
нето на КФОР и УНМИК.

Посочва се, че не се «пазва души, докато продължава
относно съдбата на 

1300 сърби и 140

лено

онази част от Резолюцията 1244, вестността
изчезналитекоято се касае за сърбите и дру

гите неалбански жители на Кос- други неалбанци. И занапред съ
рбите са дискриминирани пред 
косме гското правосъдие.

Не само да не са решеии иму
ществените въпроси на.фирми- 

но без как-

мет, тяхната сигурност, завръ
щането на изгонените и търсе
нето на изчезналите. , А.Т.

Като потвърждение се посоч- 
ва, че УНМИК не е предприел те и на гражданите,

вито и да било санкции продъл-
А.Т. .1

на по-мерки за нормализиране
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ГРЪЦКИ 
ЛЕКАРИ В 
ЗДРАВНИЯ 

ДОМ

ГЛАВАТАРЯТ НА СПЦ ПОСЕТИ 
ПОЛША

ПАТРИАРХ ПАВЛЕ 
ПРИ КВАШНЕВСКИ

ЕКСПОЗЕ НА МИНИСТЪР СВИЛАНОВИЧ В СЪЮЗНИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е 

ДОСТИЖИМА ЦЕЛ в Полшапосещението сиПо време на 
главатарят на Сръбската православна църква па- 
триарх Павле се срещна с полския президент 
Александър Квашневски на 22 октомври. В разго
вора участваха и епископите Ириней и Василий.

В сърдечна и приятелско атмосфера през
идентът Квашневски запозна гостите си със зак- 

предписония и останалите условия, които 
свободна и равноправна дейност на 

в Полша.

* Доверието, което в света получи СРЮ след миналогодишните октомврийски 
събития трябва постоянно да се потвърждава *Абсолютеи приоритет са ик- 
ономическите проблеми-

- Днешна Югославия е малка, 
ромашка страна и нейната дипломация е 
напълно в служба Да вътрешните нужди.
Обезпечаването на възможно по-благо
приятни условия за решаване на множе
ството предимно икономически въпроси 
представлява абсолютен външнополити
чески приоритет, а влизането ни в Евро
пейския съюз е далечна, но постижима 
цел.

През средата на тази 
седмица Здравния 
дом в Ди
митровград посетиха 
представители на 
клона на 
организацията 
"Лекари на света" от 
Гърция,която 
финансира 
ремонтирането на 
покрива и фасадата 
на обекта.
Ремонтът започна 
преди около 2 
седмици, а 
изпълнител на 
работите е една 
частна фирма от 
Власотинце. Досега е 
ремонтирана част от 
покрива и е уредена 
южната фасада на 
сградата.
Според
предварителните 
планове, ремонтните 
работи би трябвало 
да бъдат завършени 
до средата на 
следващия месец.

страните в Африка, Азия и Латинска Аме- 
Свиланович и под

черта, че нормализацията на отношенията 
особено с бившите юго-

си-
рика, каза министър оновите 

гарантират
всички верски общности

Патриарх Павле говори за тежката ситуация 
през последните години,, в която действаше 
Сръбската православна1 църква и изрази надежда, 

Балканите ще се прилагат стандартите, 
които се прилагат в решаването на всички кризи в 
Европа и света.

ни със съседите и 
славски републики има голямо значение.

Свилановнч посочи и ясното и кате
горично становище на СР Югославия от
носно осъждането на международния те
роризъм и припомни, че "подкрепяйки 
усилията на американската администра
ция и на правителствата на множество 
страни, СРЮ настоява и за уеднаквяване 
на критериите в третирането на терори- 
стическите акции и техните извършители 
в която и да било част в света”.

Външният министър говори и за реор
ганизацията на дипломатическата служба, 
при което посочи, че според новата сис
тематизация СРЮ би трябвало да има 89,5 
вместо сегашните 110 дипломатически 
представителства в света.

- След събитията през октомври ми
налата година чувствително се засилиха 
международната позиция и креди- 
билитетът на СР Югославия, но съще-

че и на

Това са основните акценти в изказва
нето на шефа на югославската диплома
ция Горан Свилановнч пред депутатите на 
Съюзния парламент в сряда.

- Икономическата ни обстановка 
намалява просторите за маневър в между
народните отношения, каза министър 
Свилановнч и подчерта, че държава, в коя
то пенсиите, социалната помощ и дет
ските добавъчни, както и народните кухни 
от време на време се финансират от чуж
бина трябва да си постави реални и ог
раничени външнополитически цели.Това, 
разбира се не означава, че трябва да се 
жертват основните национални интереси, 
каза Свилановнч.

- Четири са. основните насоки на на
шата външна политика: възможно по
бърза интеграция в европейските струк
тури, възможно по-добри отношения със 
съседите и другите страни в региона, 
уравновесени връзки с великите сили и 
поддържане на добрите отношения със

в посолството НА СРЮ в 
ЛЮБЛЯНА

ЗАПОЧНА ДА 
РАБОТИ КОНСУЛСКИ 

ОТДЕЛ
От 22 октомври в посолството на СР Югославия в 

Любляна започна да работи консулски отдел, който 
значение за мнозина в Словения,ще е от голямо 

понеже досега за югославска виза бяха принудени да 
отиват в Триест или Загреб. Визовият отдел ще работи 
от 9 до 12 часа всеки ден, освен събота и неделя.

Официално бе съобщено, че югославското посол
ство в Любляна тържествено ще бъде открито на 2 
ноември от съюзния министър на външните работи 
Горан Свилановнч.

временно той предупреди, че "кредитът 
доверието не е безконечен и че 

трябва да се потвърждава с последова
телността ни и със спазването на прин
ципите, за които се определихме”.

на

Б. Д.

РАСИМ ЛЯИЧ В "ПОЛИТИКА":1

ПОДАДЕНА РЪКА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
♦Съюзният министър за националните и етнически общности говори за Проектозакона за националните малцинства

ституции. Тъкмо пристигна пис
мо от Европейския съюз, което 
потвърждава това, но това не 
означава, че ние приемаме този 
закон заради международната 
общност или под натиска на ко
йто и да било международен фа
ктор. Впрочем, не е ни имало та
къв натиск. Този закон е наш оп-

област от северната до юж
ната част на страната?

за обща толерантност. Кампа
нията ще продължи най-малко 

- Не съществува универсален една година, краткосрочната й 
ключ, с който да можем да ре- цел ще бъде да подготви обще- 
шим всички етнически пробле
ми. В закона вградихме само 
онези разпоредби, които ще са

Годините, които загърбихме 
показаха, че с окопи не се изг
ражда щастието на нито един на
род. Съюзното министерство за 
националните и етнически общ
ности изготви Проектозакон за 
защита на националните малци
нства. Бъдещият закон трябва 
да бъде основа за защита на на
ционалните малцинства от всич
ки видове дискриминация при 
осъществяването на гражданс
ките им права и свободи. Пред
виждат се инструменти, с които 
ще се защитават отделните пра
ва на малцинствата, както и ин
ституции, които ще улеснят уча
стието на малцинствата във вла
стта и обществените работи.

Законопроектът е предоста
вен на Съюзния секретариат за 
законодателство, който трябва 
да провери дали предложеният 
документ е съгласуван с консти
туционните разпоредби, след то
ва Съюзното правителство тря
бва да утвърди текста на проек
тозакона и да го препрати на 
Съюзната скупщина. В изработ
ката на проектозакона са участ
вали 30 експерти, а в тима е има
ло представители на някои не
правителствени организации и 
малцинства, както и наши експе
рти и експерти на Съвета на Ев
ропа и ОССЕ.

ствеността за приемането на за
кона, а дългосрочната - да ук
репи съзнанието за значението 
на човешките и малцинствени 
права, за толерантността, за ува
жаването на различията, за кул
турата на диалога.

■

валидни за гражданите от всич
ки малцинства, независимо от 
тяхната численост и районите, в 
които живеят. В това отноше-

ит да смекчим етническите ан- 
тагонизми в нашата страна и да 
подобрим човешките и малцин
ствени права. Законът ще гар
антира индивидуалните и колек
тивни права на нционалните ма
лцинства в областта на инфор
мирането, културата и образо
ванието. Новина е формирането 
на национални съвети в рамките 
на малцинствените общности, 
които ще имат твърде важна ро
ля по въпросите за индентично- 
стта на малцинствата. Национ
алните съвети ще участват в 
креирането на учебните плано
ве и програми, както и в дейнос
тите, засягащи информирането 
и таченето на културата на мал
цинствените общности. Новина 
е и формирането на съюзен съ-

ние държавата еднакво уважава
всички малцинства. Ще се нало- те, които ни разделят люгат 
жи обаче някои практически ре- да бъдат заместени с живи ог- се обичат взаимно. Ние имаме

задачата да направим стъпки, с 
които ще покажем, че не е ни
каква махана да бъдеш разли
чен. Принадлежността към мно-

* Уверени ли сте, че стени- изповедания и националности не

шения да бъдат специфични, за- ради? 
щото не може да бъдат решени 
по същия начин проблемите на

- Това няма да стане нито ле
сно, нито бързо. Това е съставна 
част на един голям политически 
и демократичен процес. Съзна-

малцинство от три хиляди и на 
малцинство от петстотин хиляди 
души. Няма закон, от който мо
гат да бъдат доволни всички. Но 
ние мислим, че сме дошли до ре
шения, които са приемливи за 
малцинствата и от интерес за 
държавата, в която те живеят. 
За първи път Се случва пробле
матиката за малцинствените пр
ава да се третира по всеобхватен 
начин.

зинството или малцинството ни
то е предимство, нито привиле
гия, но не е и хендикеп.

нието на хората е нещо, което се 
мени най-бавно и ние трябва да 
имаме предвид този факт. Всеки * Навярно ли с чиста душа

подадохте ръка на малцинст
вата?

три месеца нашето министерст
во проучва общественото мне
ние, а напоследък се съсредото
чихме в южната част на Сърбия, най-добре потвърждава това. 
Добрата новина гласи, че сегаш- Според оценки на ОССЕ и Съ- 
ните резултати са по-добри от вета на Европа, ние сме напра-

- Съдържанието на закона

предишните, а лошото е това, че вили голяма стъпка и почти ни- 
и по-нататък съществува голя- то една страна не е така широк- 
мо недовреие между сръбската огръда към малцинствата си, ка- 

* Вярвате ли, че законът ще и албанската общност. Често кто ние го правим с този закон. 
може да регламентир 
сложни отношения г

ДВЕ ФАЗИвет, съставен от представители 
на властта и малцинствата, как
то и създаването на отделен фо
нд за насърчаване творчеството 
на нацоналните малцинства. 
Предвижда се и възможност за 
учредяване на институцията ом- 
будсман. Законът ще съдържа

цитирам проф. Пуховски, който Нашата стартна позиция обаче 
казва, че е добре, ако от фазата беше толкова лоша, че се нало- 

- Това е само един сегмент в "омраза с убиване" минем във жи да прибегнем до някои спе- 
решаването на проблемите. Не- фазата "омраза без убиване”, цифични решения, за да сложим 
обходимо е да се промени обще- каквото е сегашното положе- край на проблемите на малцин
ственото съзнание, защото без ние. Ако от фазата "омраза без ствата в тази страна. Не мисля, 

разпоредби, с които се регламе- тази промяна у нас няма да има убиване” преминем във фазата че ще решим всички проблеми, 
нтира съдебната защита, служе- уважаване на различията, нито "да живеем едни до други", това но онова, което можем да напра- 
бната употреба на езика, инфор- съвместен живот на хора от раз- е много по-добре, отколкото да вим е да разговаряме аргументи- 
мирането на езиците на малцин
ствата и обарзованието.

а нашите

НОВИ СЪВЕТИ
Съюзният министър за наци

оналните и етнически общности 
Расим Ляич очаква законът да 
бъде гласуван до края на годи
ната.

лични вероизповедания и нации, живеем едни против други. Вси- рано и да застъпваме станови- 
От 1 ноември задвижваме голя- чки изследвания показват, че хо- Ща, които ще допринасят за ста- 

*Може ли един закон да об- ма медийна кампания, която це- рата на Балканите, които при- билността и на обществото, и на 
хване всички проблеми в тази ли да промовира именно идеята надлежат към различните веро- държавата.

- За приемането на този закон 
са заинтересовани и други ин- Мая Вучетич
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ДРАГАН ЙОЧИЧ (ДСС):

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА 

ИЗГОТВИ ПРОГРАМА ЗА 

ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ

ИЗВЪНРЕДНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - НОЕМВРИ 2001

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДОС В ДИМИТРОВГРАД

М-Р МИХАИЛ ИВАНОВ: 

ЗЛОНАМЕРЕНИТЕ ЗАБРАВЯТ 

КАКВО ДОПРИНЕСОХМЕ ЗА 

ОБЩИНАТА
витие на икономически изоставалите оби** ИЗГрТВИ " пРиеме програма за раз- 
политически партии каза в Босилегт ^.ИНИ в Р1[,>'б,1иката'а нетовадв правят 
на Сърбия из РеР„оветКеа„3: “ СКУПЩИНаТа

Той поГчепт-Г‘чИ пИ^РНОСТ КЪМ РепУ®ликанския парламент, 
не само наСРЮ* н! Г На5гоява да се пРиеме конкретна програма за разви- 
. Главно Р Я' Н° И На об1:дините’ °™бено на неразвитите.

1 лавно изискваме, изтъкна той, на републиканско равнище да се изготви
ЩеЦосттНваатРбТзРозб;а “ Да “ "»ИеМа За“" » лРУда. въз?™ „Тк™™ра 
обществото п,Л* ДЯ “ ПрСМахне корупцията в явните служби и изобщо в обществото, да се реформират явната и държавна сигурност понеже все още
право“ ди1тоИПГСКОНИ ” ОДС И МУП' И Да “ ИЗВЪР™ -ренна реформГв 

к ДСС ИЗЛИЗа СаМа На изб°Рите. понеже ДОС не изпълни онова, което обеща на гражданите в Сърбия, каза Йочич, 
промените и реформите се забавят 

по-добре”.
Когато става дума за предложените от ДСС законопроекти в областта на 

правосъдието, както и за предложението да се закрие Общинският съд в 
Босилеград, той подчерта, че партията на д-р Кощуница се застъпва съдът в 
Босилеград да остане да съществува. Не може да се закрие, понеже ще бъдат 
засегнати правата на хората от общината, които би били принудени да 
във Враня, отдалечена от някои села и до 150

и председател на

тие На проведнета през тази седмица преск- нените условия на селяните в Димитров- 
онференция на димитровградския ДОС м- градско, той припомни например, че в Лу- 
р Михаил Иванов, член на Временния об- кавица наскоро ще бъдат завършени два 
щински съвет и донеотдавна председател бунара, че в Сливница предстои рекон- 
на ИО на ОС в Димитровград, говори пре- струкция на извор, а в Лукавица, Белеш и 
димно за проектите, които местният ДОС Желюша доизграждане на проекта за 
завърши или започна да реализира през пе- фекална канализация, че са реконструира- 
риода, докато управляваше общината.

"Злонамерени са твърденията на наши- към Бачево, Горна Невля и Драговита, че 
те противници, че сме направили малко, наскоро в Белеш ще се строи още един мост 
Ние не смятаме така, а мисля, че това е над Лукавашка река и т.н. 
мнението и на всички добронамерени и ре-

като подчерта, че 
създават условия хората да живеят ни или в момента се ремонтират пътищатаи не се

Освен за посочените Иванов напомни и 
ални хора в тази среда”, каза Иванов и след за още няколко десетки реализирани прое- 
това спомена какво направи ДОС в общи- кти в общината във всичките сфери на жи- 
ната през последните 10—11 месеца: рекон- вота и труда, за които заслуги носи именно 
струира водопроводни мрежи в няколко ДОС (откриване на Народна кухня, откри- 
места (в Смиловци, улиците "Нишка” и ване на ТелеДом и ТелеКолиба, обезпеча- 
”Петърлашка”, т. нар. мрежа ПВЦ 350 мм ване на гориво за местните образователни 

Ивкови воденици, в местността и други ведомства, купуване на линк, пос-

отиват
километра в едната посока.

В.Б.

ПО РАДИО БОСИЛЕ- 
ГРАЦПРЕД ИЗБОРИТЕ

Партиите и 
коалицията ще 

представят 
програмите и 

кандидатите си

ДРАГАН
МАРШИЧАНИН ГОС

ТУВА В ЕМИСИЯ НА ТВ 
"ЦАРИБРОД"

град -
”Манастирче”...), изгради 2 нови каптажи в редством който програмата на ТВ ”Цари- 
извора ”Манастирче”, санира около 25 ме- брод” сега се вижда в цялата община и дори 
тра канализация в няколко улици в града, извън нейните граници...), 
реконструира извор в село Скървеница, са
нира водопой в село Верзар и т.н.

Иванов напомни, че местният ДОС през близкото минало е сторил ДОС в тази сре- 
изминалия период е помагал и на стопан- да, както това са го забравили или се пре
сните фирми, давайки им финансова помощ струват, че са го забравили лидерите на 
(ГИД, "Свобода”, "Кожара”, "Пекара”) партиите, които по време на тази изборна 
или обезпечавайки им производствен мате- кампания остро удрят ДОС. 
риал от държавните запаси (ГИД). ”Хро- 
ничният проблем на снабдяването на жи- берат най-добрите кандидат-отборници за

Той изрази увереност, че гражданите на 
общината не са забравили това, което презЗА

РАВНОПРАВНА 
УПОТРЕБА НА 
ДВАТА ЕЗИКА Иванов пожела на гражданите да из- -В сряда започна да се реализира 

договорът между политическите 
партии и Радио Босилеград за пред
ставяне на програмите и кандида
тите им за отборници по вълните на 
медията. Досега се представиха 

в ДСС и ДОС, а днес това ще нап
равят представители на СРС.

Представянето е от 16:10 до 17:10 
часа и ще трае до 1 ноември. В по
неделник ще се представи СДС, във 
вторник СПО, на 31 НС, а на 1 ноем
ври ДА.

Радио Босилеград следи ре
довните предизборни активности и 
всекидневно излъчва информации 
за .тях. Представянето е част от до
пълнителното информиране и спо
ред подписания договор, един по- 
лучасов ангажимент струва 
динара. Онези, които смятат, че за 
половин час не могат по-подробно 

имат

Гостувайки миналата събота в 
емисия на ТВ "Цариброд”, предсе
дателят на сръбския парламент Дра
ган Маршичанин заяви, че ДСС се за
стъпва за равноправна употреба на 
български и сръбски език в образо
ванието на децата в тукашните учи
лища.

телите с основните жизнени продукти пре- свои представители в местния парламент и 
ди месеци бе решен по този начин, че от оцени, че най-добрите са именно кандидат- 
"Търгокооп” е купено мазето под галери- отборниците от редиците на ДОС. 
ята”, припомни Иванов.

Що се отнася до подобряването на жиз-
Б. Д.

Отношенията между СР Югосла
вия и Р България той оцени като до
бри и каза, че вървят по възходяща 
линия.

БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКИЯТ СЪД РЕШИ СПОРА МЕЖДУ 
ДСС И ОИК

Отговаряйки на въпрос на зрител 
защо принудително управление е във
едено в Димитровградска община, 
Маршичанин заяви, че решение за 
въвеждане на такова управление е 
взело Правителството на Сърбия по 
предложение на Министерството на 
правдата и локалната самоуправа, а 
не той и добави, че ”не оценява с ви
сока .оценка работата на ресорния 
министър д-р Владан Батич”.

Оценявайки изгледите на димит
ровградската ДСС на предстоящите 
избори в общината, гостът на РТВ 
"Цариброд” каза, ”че ДСС е добра 
партия, с добър председател и с добри 
кандидати, така че се надява за пълен 
успех.

НА ИЗБОРИТЕ - С КОЩУНИЦА
На всички документи на ДСС, както и покрай имената на кандидатите за отборници от 
тази партия, ще стои и ” ДСС- д-р Воислав Кощуница”

Общинският съд в Босилеград реши спо- да докажат, че е логично и че не е про- 
ра между Демократичната партия на тивозаконно носител на избирателните ли- 
Сърбия и Общинската избирателна коми-* сти да бъде партийният им лидер. Общин- 
сия, като наложи на комисията да приеме ската избирателна комисия обаче смяташе, 
документите и избирателните листи на кан- че Кощуница, който на септемврийските 
дидат за отборниците от тази партия, на избори миналата година беше носител на 
които ще пише и "ДСС - д-р Воислав Ко- листата на ДОС, не може да е носител на

листата на кандидатите от тази партия, по
неже липсвало личното му съгласие за то
ва. Всъщност смятала, че не бива по тоя 
начин те да се ”крият” зад иметб му. За- 
/|вва на представителите на Общинския от
бор на тази партия винаги налагаше да из
трият името на Воислав Кощуница от вси
чки документи. Те винаги спазваха реше-

800

да осведомят слушателите, 
възможност да ползват и повече 
време. В тоя случай за един час ще 
трябва да платят 1500 динара.

щуница”.

След като ДСС мина сполучливо, 
Сръбското движение за 
обновление и Демократичната 
алтернатива поискаха от 
Общинската избирателна комисия

В.Б. б. д.

на документите и след имената,на
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ В БОСИЛЕГРАД- 

СКА ОБЩИНА
дидатито им за отборници да 

се добави и името на 
председателя на партията им - на 
Вук Драшкович, т.е д-р Небойша 
Чович. Председателят на ОИК 
Велин Стоичков, който подчерта, 
че СПО имал и личното съгласие 
на Драшкович, оповести, че 
исковете на двете партии не са 
приети поради това, че не са 
пристигнали навреме. И двете

яхяягчг-”

кан
нията на комисията, но не пропускаха да 
възразяват и да ги обжалват.

Недоразуменията и различията станаха то
лкова големи, че тричленният съдийски със
тав, начело с Любинка Веселинова, беше 
принуден два пъти да разисква по въпроса. 
Първия път прие жалбата на ДСС и анулира 
всички решения' на комисията. Комисията 
обаче била "убедена”, че съдът не бил прав, не

НУЖНИ СА НАД 600 000 ДИНАРА
- Общинската избирателна коми- ва означрва, че в тези раз^ирен^ 

сия в Босилеград предприема мерки тави свои представители ще имат оне- 
сия в оосилс ( И V'« 1 зи които имат най-малко по 21 к|анди-
местните избори да се проведат по за зщкии „а пгг гтог и
конен и демократичен път, каза преди дати. В случая това са ДСС, ДОС и

със-

приела решението му и пак продължила по 
старому. ДСС отново поискала съдебна 
защита. На 18 октомври тричленният съвет на 
Общинския съд постанови второ решение, с 

Спорът настана когато Общинският от- ко?то пак наложи на ОИК да върне името на
бор на ДСС на документите покрай Д'Р Ко,и(уН”ца' В него п0КРай останал°то се р Г казва, че ОИК е длъжна да спазва съдебното
имената на 31 кандидати за отборници до- „ да ”зсме решекня, с ко„то да
бавяше и д-р Воислав Кощуница - името на потвърди предложенията на кандидатите, пок- 
председателя на ДСС. Владимир Захариев, рай чиито имена ще стои ДСС - д-р Воислав 
председател на ОО на ДСС и други членове Кощуница”. 
на тази партия, които бяха упълномощени 
от председателя им Кощуница, настояваха

няколко дни председателят на коми
сията Велин Стоичков.

Тази задача, както и всички други
Очаква се тези дни тя да формира предизборни технически подготовки, 
ичаква се гези ди м 1 п гтг,Г1г1Г.птяпат в ОИК, ще се завърши

^т^^=обп^В У”каГиЛКоиГобщи„ск™; 
ГкГм^::г— ГимТти

политическите партии, по- нансови средства за изборите, а, 
полити 1секи1 н кто подчертават в ОИК, за целта са

най-малко две ™™ от об- нужни „ад 600 хиляди динара.

ка-
някои от

В.Б.В.Б.
брой отборници. Като се

ОС има 31 отборника, то-
имащия 

предвид, че
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I ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД

9>Ш

САМО ДСБЮ Е С 

МЕЖДУНАРОДЕН 

РЕЙТИНГ

НЕБОЙША БАКАРАЦ: СЪС 

СИГУРНОСТ ПЕЧЕЛИМ ИЗБОРИТЕ

скЛрт—" «Бе‘“^г"г, т,.
°бТоГпаблТгна предимно на икономическата об- нечило обещаната помощ от Запада, не е изк- 
ста„о!ка н Дими™а„ска община, като разк- оренило корупцията, криминала,убийствата

™Цки ” всичките "оргащ """о неговите „уми, очаква сигурна избор

ите па местната самоунрава си имат добри зан- ^^"ред-

лага перспектива.
За ДСС са важни изборите във всичките 18 

'общини в Сърбия, в които тази есеп ще се 
проведат местни избори, а лидерите на тази пар
тията това показват на дело, посещавайки не само 

градове, но и селата в тях, каза Бак 
арац.

Редовна пресконферен- Евросъюза , изтъкна Йоси- 
ция на 19 т.м. проведе и ОО фов като посочи и факта, че 
на ДСБЮ в Димитровград, ДСБЮ има покана да посети 

бе представена Уп Австрия за набиране 
равленската прогама на пар- 

лока

тази

, отв-
нана която

помощ.
Когато се касае за иконо 

мическото възстановяване
тията за предстоящите 
лни избори (печатена цяло

миналия брой на ”Бра на общината изтъкнато бе, 
че това не може да направи

лати, докато болшинство от заетите в тукашните 
стопански колективи мизеруват.

Бакарац обвини общинските отци - сегашните 
и бивйште, и републиканското правителство 
туалното и предишните, че не са се досетили да 
използват благоприятното местоположение на 
Димитровград и не са превърнали този град в 
южна сръбска Суботица.

Димитровградска община, според Бакарац, се

стно в
т ство”).

ДСБЮ ще има 17 канди- един човек, дори и да дойде с 
тат-отборници за изборите чували, пълни с пари. Това 
на 4 ноември, от които 8 са с могат да го направят заедно 
виеше образование, двама с само хората с демократично 
полувисше. Шестима от кан- определение, един отбор от 
дидатите за отборници се за такива хора. А в Димит 
нимават с частен бизнис, пе

-ак-

тези

Б. Д.

ровград има такива и затова 
непременно НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ В БОСИЛЕГРАДСКА 

г ОБЩИНА

ЗА 31 МАНДАТА ЩЕ СЕ БОРЯТ 132 

КАНДИДАТИ

тима са в обществени пред- избирателите 
приятия, също толкова в дър трябва да се определят за де- 
жавни институции. Трима са мократичните опции, които

партии,пенсионери и един е земле демократичните
включително, разбира се, иделец.

ДСБЮ влиза в изборите с ДСБЮ, им предлагат.
Какви коалиции са възцел да спечели на всичките 

17 избирателни места. На можни за ДСБЮ след из 
въпроса дали разчитат на борите, бе следващият въп

кална партия - 4, а 10 души са потвърдени, понеже кандидатите
събрали необходимите 30 

се подписа на пълнолетни граждани. 
По-добре е понятието ”не са съ

щинската скупщина ще се над- стига до извода, че за всеки ман- брали” да Се чете ”не са могли да 
преварват 132 кандидати. дат в ОС ще се надпреварват по съберат”, понеже става дума за ка-

От председателя на Общин- четири и повече кандидати, ндидатствалите в малолюдните из
бирателни колегии.

Да добавим, че някогашният 
ОО на ЮЛ отдавна престана да

На допълнителните местни 
избори в Босилеград ска община предложени от групи граждани, 
на 4 ноември за 31 места в 06-

не са
чуждестранна помощ в слу ч рос. 
ай да спечелят властта, ме 
жду това и на помощ от съ правим коалиция, а с кого ще 
седна България, д-р Ангел се съюзим ще видим след 4 
Йосифов, кандидат в изби- ноември. Ако пък се случи 
рателна колегия номер 15 в да се направи демократична 
града, отговори положител коалиция без ДСБЮ, тогава 
но. ”Това разчитаме въз ос- той ще бъде конструктивна 
нова на факта, че на терито- опозиция, защото всичко дру 
рията на Димитровградска го в такъв случай е извън оп 
община ние сме единстве- ределенията и програмата на 
ната партия с международен партията, бе изтъкнато по 
рей тинг, което потвърди и вре ме на срещата с журнал- 
посе щението на г-н Жан- истите, на която участваха 
Пйер Бибейк, пръв секретар двама кандидат-отборници 
на бе лгийското посолство в от ДСБЮ - Ангел Йосифов и 
Белград. Не трябва да се Николайча Манов. 
забрави, че момента Белгия 

пред седателства

От простата статистика
-Ние знаем с кого ня(иа да

ската избирателна комисия Ве- Най-много кандидати - осем ду- 
лин Стоичков узнаваме, че Де- ши, има в избирателната коле- 
мократичната партия на Сърб- гия Райчиловци (под пътя), в из- 
ия ще има 31 кандидат-отборни- бирателната колегия Босилегр- действа и че няма да участва на 

изборите. Някои негови членове 
ци, т.е. във всички избирателни ад 2 седем кандидата, колкото и ^ самоотлъчиха, други минаха в 
колегии, ДОС (Демократична в Извор-Белут, където има 221 други партии, така че той се раз- 
партия, Демократичен съюз на пълнолетни граждани. В пове- формира. От съществуващите тук 
българите в Югославия, Граж- чето избирателни колегии има общински отбори на пред- 

Сърбия, Демо- по три до четири кандидата. По стоящите избори няма да излезе
само отборът на Движението за 
демократична Сърбия (ПДС). 
Председателят на ОО Драган Цве- 
ткович настояваше то да е в със-

дански съюз на
християнска партия на Сърбия и два кандидата има в Долна Ръ- 
Нова демокрация) - 30 (няма ка- жана с 90 гласоподаватели, в Го- 
ндидат само в Горна Ръжана), рна Ръжана (104) и в Рикачево 
Социалистическата партия на (107).
Сърбия - 21, Нова Сърбия - 16,

тава на общинската коалиция на 
На ОИК са предоставени още ДОС, но това не се случи, а на 

Демократичната алтернатива - П предложения, но както подчер- ОИК не предостави ни самосто- 
13, Сръбското движение за об
новление - 7, Сръбската ради-

тава председателят на комисията ятелни кандидатури. 
Велин Стоичков, те не сав в А.Т.

В.Б.

То ГОДИНИ ДСБЮ^> АКТУАЛЕН СЪВЕТ
ЧИСТКА В ИЗДАТЕЛСТВО 

” БРАТСТВО”
-ПСУВНИ ̂СБ/Нто 
и не не грижи 

кдриеР-^^ 
тгпгл!!! ]

&*■?

< - клк, & мщгног вре
ме н-л, чо&е&дя х&ян-е 
. н&кья&я ьяриерм?/ у

Изненадан от програмата и факта, че в първия уче- жеието). 
бен ден неговия син не е чул нито една българска ду ма, Това беше време (1994 г.),
Зоран пише, че как сме започнали и докъде сме дошли когато хората четеха "Братст

во” от последната страница за 
да видят какво казва БАЙ 
ОНЗИ. Това беше и време, ко
гато се надигна вълна срещу
ДСБЮ от страна на някои ръководители от Димит
ровград и Босилеград, когато те искаха партията на 
българите да се забрани. И някои хора зставаха на 
страна на ръководствата в общините, за да "хващат 
някаква кариера!”

Мета Петров тогава вече беше член на ДСБЮ. 
Това ръководителите в Димитровград знаеха, но от
крито не го критикуваха. Мето често пъти говореше, 
че не го критикуват, но само кидело се усмихват ко
гато го срещнат на улицата.

Заслуженият наш художник много пъти е предла
ган галерията в Димитровград да получи неговото 
име, но все още това нещо не е станало. Дано поне сега 
членството му в ДСБЮ няма да бъде пречка?!

Във вътрешността на страната, по-точно от репуб
ликанските ©ргани на властта и управляващата пар
тия, не се чуетваше директна акция за осуетяване на

>
в образованието У
НЯМА НИЩО ДА УЧУДИ, АКО СЛЕД 
ТРИ ИЛИ ПЕТ ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ 

ИЗЧЕЗНЕ! работата на ДСБЮ. Известни мерки се предприемаха в 
Димитровград и Босилеград, но отначало те не бяха 
толкова жестоки за да бъде осуетена работата на пар
тията. Първите и най-ожесточени акции срещу ДСБЮ 
започнаха в "Братство”, където работеха три члена на 
ръководството на партията. На 20 март 1992 година бе 
дадено нареждане на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, председател 
на Главния съвет на ДСБЮ, Зденка Тодорова, член на 
ГС, и Тодор Петров, член на ГС, да се откажат от функ
циите си в Демократическия съюз на българите в Югос
лавия или в противен случай ще бъдат уволнени от ра
бота. Заплахата на директора бе подкрепена с "упори
тото и енергично' инсистиране от страна на републи
канското Министерствб за информации”. Подобно на
реждане в други средства на масова информация по това 
време още не бяха известни. Целта на ръководството на 
"Братство” беше да се осуети работата на Главния съвет,

Предвиждането на Зоран почти се сбъдна. Смаян 
от тогавашното положение, той пише:

"Излизам от "училището (моята бивша гимназия) 
замислен смаян и учуден. Все още не ми е ясно дали 
това беше (някога) МОЕТО УЧИЛИЩЕ или някое 
друго, не знам къде съм?!

"Не е необходимо човек да бъде филолог или го
лям езиковед, за да разбере, че български език е ста
нал "чужденец” в родната си къща и че не само е 
"подценен”, а почти унищожен! ”

КАК РЕАГИРА МЕТОДИ ПЕТРОВ
след формирането на ДСБЮ може най-добре да се 

види от това как е "разсъждавал” БАЙ ОНЗИ, не
говият герой от поредицата карикатури (виж прило-
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ИЗВЪНРЕДНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - НОЕМВРИ 2001
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В 

ДИМИТРОВГРАД

Методиев: ЩЕ ИМА РАБОТА 

ЗА ВСИЧКИ

С"" РЕАГИРАНЕ

НЕПРИЛИЧНА РЕТОРИКА
Изразяваме нашето възмущение от споменава някакъв майчин ”шопски 

начина, по който бе воден телевизион- говор” на българите в Цариброд, 
ният диспут" между седемте предста- Неупотребата на българския език в сно-
вители на политическите партии в Ца- щния телевизионен диспут (с изключение 
риброд. Почти четири часа цари- на един от участващите) бе само още едно

доказателство, че в нашата среда почти ни
що не се е променило, а най-малко мисле
нето на онези хора, желаещи на всяка цена 
да бъдат в изпълнителната власт. Неп- 

малка част от нашите съграждани. рИЛИЧНата реторика, говоренето на разва- 
Вместо в ролята си на статист, сричащ лен сръбски език с изрази, характерни по- 
при това въпросите на български език, 
водещата трябваше да овладее ситуа- декларирането пред камерите на бълга- 
цията - не само да слуша представи- рин, че е сърбин и твърдението на същия, 
телите на партиите, а да води предава- че на следващото преброяване може и да

няма българи е, меко казано, срамно и не- 
Жалко че една година след падането ДопУстимо- Дотолкова повече, че хората за

пореден път трябва да гласуват. След 
снощното представяне на политическите 
партии то поне разбрахме, че ако не знаем 
за кой да гласуваме, то поне знаем за кой да

На редовната пресконференция на ОО на СРС 
най-влиятелните Димитровград един от

имало средства.за тази цел, а сега такива средства няма.
”Ние считаме, че от донорства не може да се живее. Не сме 

се хвърлят кокали. Имаме програма как да трудоустроим 
нашата община. Ако спечелим изборите, работа ще 
димитровградчани, желаещи да работят”, заяви Методиев.

Той фокусира вниманието

В
е членове

бродското ТВ-студио приличаше на ед
на най-обикновена говорилня, от коя-.кучета да ни 

незаетите в 
има за всички

то с пълно основание се възмути не-

върху местната фирма ”Балкан’\ за 
„ че някой се старае да я отстрани от граничния преход "Град

ина , а на въпроса на журналистите кой е това, той посочи - общинското 
ръководство!?

си и вече за улицата, отколкото за телевизията,която каза,

Представителите на четвъртата власт научиха от Методиев
на военните инвалиди от

и това, че нето.радикалите настояват за по-голямо помагане 
Димитровградско.

Лиля Стоицева, кандидат отборник на СРС в Белеш, акцентира върху 
факта, че в това село няма канализация и че радикалите ще настояват тя 
да се направи.

на режима на Слободан Милошевич
пак слушаме националистическата ре
торика на сръбските радикали, пак ан- 
тибългарските настроения се подкла
ждат с понятието ”3ападни покрайни
ни”, пак се премълчава истината за 
проблема с църквата на българското 
национално малцинство, въпреки че 
същият е интернационализиран, пак се

Б. Д. не гласуваме.
За ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ

Зденка Тодорова, 
председател 

23 октомври 2001 годинаСЪОБЩЕНИЕ НА 

КАНЦЕЛАРИЯТА НА Г 17 

ПЛЮС В ДИМИТРОВГРАД ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД
Осведомяваме гражданите, че в Димитровград на 16 
октомври започна да работи Канцеларията' на Г 17 плюс, в 
чийто състав са приети 12 наши съграждани:
Татяна Михайлова, Драган Стефанов, Петър Йованович, 
Драган Милтенов, Драган Васов, Радмила Методиева, Илия 
Методиев, Симон Стоянов, Тодор Антов, Снежа Тошева, 
Сергей Иванов и Душан Гюрич.
Г 17 плюс е организация, която е обмислена като мрежа от 
експерти за помощ на жителите на Сърбия, така че в 
рамките на Канцеларията на тази организац 
Димитроврад ще действат повече тимове, чиято роля ще е 
да съзират съществуващата ситуация, идентифицират 
проблемите в тази среда и задвижат процеса на решаването

НЯМА ДА ПРАВЯТ КОАЛИЦИЯ 

СЪС СГЦ
На поредната прескон- Димитровград по отношение Любомир Голубович, което 

ференция ДСС в Димитров- на останалите партии и съю- означава, че така и трябва да се
представят, без да изтъкват , в 
зависимост отчобстоятелствата 
и средата, че са близки до ДСС 
и Воислав Кощуница.

ОО на ДСС ясно казва на 
Тъй като Димитровград- иви към нас, дори и по Те- гражданите на Димитровград, 

ският Отпор вече няколко левизия Цариброд, ние като 
публичен партия сме длъжни да из-

град представи трима канди- зи е толкова очебиеща, че 
дат-отборници: д-р Петър няма нужда да се говори за 
Иванов, Пламен Алексов и това, но поради разни мани- 
Иван Алексов.

ия в
пулации и конкретни приз-

че нито има намерение, нито 
ще прави коалиция със Съюза 
на граждани Цариброд поради 
факта, че там са хора, които са 
изпълнени със страст само да 
си върнат изгубените позиции 
и привилегии, които са имали 
по време на бившия режим. 
При, това трябва да напомним, 
че много от кандидат-отбор- 
ниците на Съюза на граждани 
Цариброд на миналите избори 
са били на листата ”СПС-ЮЛ- 
Слободан Милошевич’’.

Що се отнася до предстоя
щите локални избори, канди- 
дат-отборникът и член на из
бирателния щаб на ДСС Иван 
Алексов, изтъкна, че най-голя- 
мата си енергия в подготовките 
за избори партията е изразход
вала за подбора на кандидати, 
”за които сме сигурни, че няма 
да изиграят доверието на граж
даните и успешно ще водят и 
ще доведат града в кръга на 
развитите общини”.

Кандидат-отборникът д-р 
Петър Иванов, подчерта, че не 
е член на ДСС, а е само на лис
тата им и изтъкна, че целта на 
ОО на ДСС е бързото излизане 
на общината от тешкото ик
ономическо положение с помо
щта на челните хора :в държа
вата и премахване на лъжли
вата представа за Димитров
град като община, наподоба- 
ваща на Кувейт, в която 
е наред. ”Вече имаме макси
малната подкрепа за това от ст
раната на челните хора 
нашата партия и искреното им 
желание да ни помогнат.”

отправяпътиим.
призив към Димитровград- тъкнем следното: 
ската ДСС да определи своя
та позиция към новосформи- Воислав Кощуница, когото 
рания Съюз на граждани Ца
риброд, Пламен Алексов из
тъкна, че "позицията и раз
ликите

Временно седалище на Г 17 плюс в Димитровград ще е в т. 
нар. "Стара поща". Всеки понеделник, сряда и петък от 17 
до 19 часа Канцеларията ще бъде отворена за 
гражданите.

Председател на ДСС е д-р
контакти с

зачита и уважава светът и 
който печели доверието г 
гражданите на СРЮ. С длъж
ното уважение, председател на 

на ОО на ДСС в Съюза на граждани Цариброд

Повереник на Канцеларията на Г 17 плюс 
Сергей Иванов

ИЗ ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕ
ГРАД

в който бяха атрима журналисти от "Братство”.
След десетина дни протакане на решението К. Гео

ргиев, 3. Тодорова и Т. Петров на 7 април 1992 година 
осведомиха "Братство”, че са подали оставка 

на своите функции в Главния съвет. Същия ден бе 
осведомен и Главният съвет, че тримата журналисти 
подават оставка на постовете си в ДСБЮ.

В тяхното писмо до "БРАТСТВО” между другото се

с писмо НЯКОИ БЕДНЯЦИ 

ОСТАВАТ БЕЗ 

ПОМОЩ
казва:

"Този ултиматум е връх на кампанията, която се води 
против ДСБЮ още от излъчването на инициативата за 
неговото формиране и която през последните три месеца 
прерастна в яростна сталинистка хайка против ДСБЮ. 
Носителите на кампанията напоследък настояват да из
ползват факта, че ние работим в 'Братство , за да из
вършат натиск на компетентните органи в Сърбия да 
закрие Издателството на българската народност. За да 
осуетим това тяхно намерение, ние подаваме оставки на 
постовете си в Главния съвет на ДСБЮ и молим Главния 
съвет да ги приеме. Нашите оставки са и наш протест 
против недемократичните средства, които се ползват в 
политическата борба. Те също така са и логична п^™ка 
на хора, намерили се без собствена вина в положение, 
което не им дава никаква възможност за избор.

Приемете нашите привети и пожелания за нрви успехи
на ДСБЮ.

само онези, които наистина 
нямат начин за препитаване. 
От досегашните списъци, 
пояснява Митрев, са 
отлъчени онези, които 
получават пари за чужда 
грижа, както и децата от 
застрашените семейства, 
които получават материална 
помощ. Поради това 
значително е намален броят 
на получаващите помощ, 
така че, вместо над 300, 
колкото я получаваха преди 
месец, сега на нея ще могат 
да разчитат 95 бедняци и 11 
най-изпаднали сред 
ползващите чужда грижа.

- Недостатъчните 
количества храна, които 
през последните месеци 
пристигат в страната, 
продиктуваха да се намали 
броят на хората в общината, 
които ще получават помощ в 
хранителни стоки, заяви 
Петър Митрев, ръководител 
на Отдела по социални 
грижи в Босилеград. Поради 
недостатъчните количества 
храна представители на 
Световната програма за 
храна и на Министерството 
за социални грижи 
наложиха да се 
преразгледат списъците на 
социално застрашените 
лица и помощ да получават

всичко

и
Ниш, 7 април !УР2 2.

Кирил Георгиев председател ио ГС иа ДСБЮ 
Зденка Тодорова член иа ГС иа ДСБЮ 

Тодор Петров, члеи иа ДСБЮ

- Слераа - А.Т.В.Б.
Богдан Николов
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В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС ПРОДЪЛЖАВА СТАЧКАТА

ИСКАТ СИ ЗАПЛАТИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

НЕЩО КАТО СТАЧКА
В Компанията ЮМКО, в състава на която работят 
около 10 хиляди работника, са освободени от 
длъжност досегашните й челни хора и са избрани 
нови

ПОСЛЕДНА ВЕСТОповестената от Съюзи на синдикатите на Сърбия стачка едва 
ли даде очакваните резултати както в цяла Сърбия, така и в На състоялото се в сряда следобед синдикалното 

събрание в КОБОС в Босилеград, на което при- 
и заместник-генералиият директор на ЮМ

КО Зоран Стошич, работниците отстояха стано
вището си, че няма да продължат производството 
все до като не получат заплатите си за август.

Ръководството и работниците намериха изход с 
решението първата част от заплатите за август да 
5ъде изплатена до три дни и да се намери начин до 5 
ноември, до когато работниците в КОБОС ще са на 
годишна почивка, да бъде изплатена и втората част.

Димитровград.
На предупредителната 

центъра на Димитровград се озоваха
димитровградски предприятия. След като председателят 

Общинския синдикален съвет Димитър Веселинов прочете
ия Закон за труда, поради

в четвъртък на площада в 
около 200-250 заети от

гьствастачка
в конфекционната фабрика 

КОБОС в Босилеград, които преди десетина дни сп
ряха машините поради неизплатената им заплата за 
август, а след това започнаха да работят, в миналия 
четвъртък пак прекъснаха производството.

Повторно спряха машините, понеже ръководст- 
вото на ЮМКО от Враня, в чийто състав КОБОС

изпълни обеща-

Работниците
няколко
на
няколко оспорвани члена от предложен 
който бе и организирана стачката и след като синдикалният лидер 
от основното училище се извини за лошата организация и обеща 
утре всичко да бъде по—добре организирано и масово, стачката работи като профитен център, не

от договора с техните представители. Именно, 
работниците бяха осведомени, че първата част от 

август ще получат на 15, а втората на 31

п и ятасвърши.
освободи Ненад Стоянович от длъжността предсе
дател на Компанията и Новица Йованович от поста 
генерелан директор. Същевременно избра Ненад 
Станкович, досегашен заместник - генерален дирек- 

председател на компанията, а Горан Илич,

заплатата за 
октомври.

- Заплатите ни не само, че са малки и нередовни, 
известно кога щс ги получиме и работниците 

губят доверие. Още повече като се има предвид, 
че ръководствата на КОБОС и ЮМКО все още не ни 
осведомиха как и кога ще получиме закъснелите за- 
работки, подчертава председателят на синдикалната 
организация УГС "Независимост” в босилеградската 
фабрика.

Работниците се надяваха, че в Босилеград ще дой
дат представители на ЮМКО, с които да обсъдят 
проблема. Чакаха ги в понеделник, па във вторник, 
очакваха ги и в сряда, но до приключването на вест- 

пристигнаха. Не приеха нито "съветите” на 
директора си Първан Стойов да започнат с работа.

Обстановката в ЮМКО е затруднена. Управи
телният съвет на компанията в миналия петък, по 
предложение на двете синдикални организации - на 
Съюза на синдикатите и на УГС "Независимост” -

но не е 
вече тор, за

дългогодишен директор на тъкачния цех, за генер
ален директор.

До преди година заплатите в ЮМКО, следовател- 
КОБОС, бяха редовни и по-големи. Все още 

със сигурност не е известно колко тежко е финансо
вото положение в компанията, в която работят около 
10 хиляди души. Финансисти контролират докумен
тите. Предполага се, че дълговете възлизат на ня
колко милиона германски марки.

На равнище на компанията е сформиран Съвет 
за спасение на ЮМКО, а от новото ръководство се 
очаква да изготви програма за консолидиране.

но и в

пика не

В.Б.

Стачкуващите в центъра на Димитровград

На другия ден, петък, по същото време от оповестената по-до
бра организация и масово присъствие не стана нищо. Дали поради 
студеното време, пазарния ден или поради изявлението на Джин- 
джич по телевизията във връзка със стачката, на площада се съ
браха 50-60 стачкуващи, конто мълком излушаха кратките слова 
на ораторите. Така след броени минути от генералната стачка в 
Димитровград не стана нищо.

На насрочените протести на стачкуващите в Белград на 23 т.м. 
от Димитровград организирано никой не е отивал. Няколко ди- 
митровградчани, членове на синдиката, са отишли самоинициа- 
тивно заедно с пиротските си колеги.

СЛЕД 10 ГОДИНИ ЖИВУРКАНЕ И ЗАСТОИ

НОВА ПРОГРАМА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕХ
НА ЕИ

Четири фабрики в състава на ЕИ произвеждат ТВ-антени за пазара на Испания, а боейлеградчани 
правят металната им част

са приспособени машини и че пробното производство 
е показало, че работниците успешно ще овладеят 
програмата.

В цеха, който някога произвеждаше ПВЦ кон
дензатори и в който работеха над 40 Души, сега има 
25 работника. Като се има предвид, че на месец тря
бва да се произвеждат 20 хиляди бройки тела за ан
тените и че се произвеждат и части за електропре- 
късватели, възниква въпросът дали сегашните ра
ботници ще успяват да спазват сроковете на достав
ките или ще се наложи да се приемат нови.

- Засега ще работим на две смени, в някои части 
на производството и на три, вместо досегашните 
седем, дневно ще работиме по осем часа, а след време 
ще изучим въпроса дали ще трябва да приемем още 
работници, казва Велинов.

След десетгодишно живуркане, частично полз
ване на мощностите и платена почивка на един брой 
работници, в цеха на ЕИ - Съставни части в Босиле
град обстановката коренно се мени. Отпреди ня
колко дни е въведена нова, смята се, сигурна и до
ходна програма. Заедно с още три фабрики от със
тава на ЕИ започнаха да произвеждат няколко вида 
землени ТВ антени. Босилеградчани произвеждат 
металната част.

Ръководителят на цеха в Босилеград Дане Вели
нов, казва, че ЕИ- Електропродукт е подписал три
годишна спогодба с испанската фирма "Нико-Елек- 
троник” за производство и пласмент на 700 хиляди 
различни видове землени ТВ-антени. По тоя начин в 
системата на ЕИ ще влезнат 8,4 милиона германски

А.Т.

Д-р Милан Йовичич, 
управител на димитровградския 
Здравен дом, осъди афишите, 
които миналата седмица 
осъмнаха на няколко места в 
града, чийто автор се гаври със "Седмицата на естественото I
кърмене”. ■

Жестта на анонимния "хуморист” Йовичич между другото Л 
оцени като грозен и нехуманен и добави, че с него се оскверняват « 
свещенните стойности, каквито са майчинството и децата. Л

. _Ц П-11

марки.
Б. Д. Велинов подчертава, че за новото производство В.Б.

БАБА ПАРКА НА 100 ГОДИНИ

ЖАЛ ЗА ПЪРВАТА ЛЮБОВ
Параскева Симеонова (по баща Иванова) е най- 

старата жена в Димитровград. И доКато и много по-м
лади от нея забравят много неща, тя помни рождената 
си дата, 8 октомври 1901 г. И първата си любов!

баба Парка, както всички я познават, ни посрещна 
ца крака. Наистина доста наведена. Та то и годините 
не са малко и тежат.

* Трудно ли е да се стигне до стотачката?
- Е, това е божа работа!
За да се разбираме, трябваше да говорим малко 

по-високо. Нй отговорите й са ясни, конкретни. Ма
лко запъва докато тръгне мисълта, но помислите си - 

.тя все пак на плещите си носи цяло едно столетие. С. 
особен жар започва да ни разказва за своята младост 
и за страданията, които е изживяла, когато родите
лите й не я дали за първата любов. ”А беше толкова 
хубав...!” Докато я слушаме, струва ни се, че докато е 
жива на родителите си няма да прости това. Тя е от 
известното царибродско семейство Йовшини и е една 
от малкото моми на онова време, завършила гимназ
ията в Цариброд. Особено добре се справяла с френ
ския език, което потвържадава и внукът й Емил - 
когато бил ученик, тя му помагала по френски.

- Исках да работя, но не ми позволяваха. А когато 
ме омъжиха за Пера, той не ми позволяваше. Той

беше познат касапин и жена му да работи е 
срамота. Земеделието никога не съм оби
чала, но много съм работила в лозето в Жел- 
юша. И в градината. И то каква градина!
Днес жените, Цеца например, постоянно го
вори: ”Ще ходя в градината, ще ходя в град
ината”, а после си купи чушки на пазара.

На нашия въпрос как се чувства след сто 
години баба Парка самоуверено отговаря:

- Нищо не ме боли. Ето, дъщеря ми е 
аптекарка, но аз нито едно аспиринче не 
съм изпила в живота си... Рецепта за дъл
голетие ли? Отде да знам, може би здрави 
зъби. Моите са направени в София.

А навремето баба Парка е била още как модерна. 
Облеклото си е шиела в София при известни на вре
мето шивачи. По-старите димитровградчани и днес я 
помнят по капелите, които навремето е носела. За 
съжаление, не можа да ни намери нито една снимка, 
на която е с капела. Но и тази, която ви показваме от 
моминските дни на баба Парка е достатъчна илю
страция.

Днес тя живее сама в къщата си на улица "Ни
шава”, ”под линията”, както казват царибродчани. 
Дъщеря й Емилия, която живее в Ниш, както и внукът 
й, постоянно я навестяват . Все пак ежедневно я по

сещава една жена, Цеца, която й поизчисти, донесе 
дърва, макар че и сама често пъти си внесе по две-три 
дръвца.

И докато любопитно разглеждаме старите снимки, 
баба Парка няколко пъти напомня на Цена да ни 
почерпи със сладкишите и сока, които е купила спе
циално за нас, тъй като предварително се бяхме оба
дили, че ще я посетим.

С пожелание за още години живот, разделяме се с 
баба Парка, стогодишната царибродчанка, щастлива, 
че е преживяла едно столетие, нещастна че не са я 
дали за първата любов.

А.Т.

.*
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БЕЛГРАДСКИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА 
КНИГАТА

ПЪРВИЯТ ПРЕЗ ТОВА 

ХИЛЯДОЛЕТИЕ

РИ новия^оргшГизатогз^аТтантиоа ^ ИЗДатсли °т стРа«а™ и чужбина, 
начинание и най-добре обступен-й Г' Щ присъдн традиционните награди - за най-добро издателско 
даваната книга на нейния щанд ’ а издателската къща "Плато” оповести и награда за най-про-

гостувания на известният11'' Щ6 СС °РганизиРат н редица съпровождащи манифестацията програми - 
от Лондон отскГяЯпеЯ.Г лК" " ?>йдсстРанн» “втори, от които вече пристигнаха Филип Хемонд 
Кангра от Загреб и канадецъ? Дейви^ХоГл™0“ ' К°НЧаЛОВСКИ' Ева Кантуркова от Чехия, Милан 

Издателските 
любителите на

1ПРВИ В ДОЛНА ЛЮБАТА, СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО 
НА АМЕРИКАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИЛЕНШУМСКИ

ЦХФ

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА 

КУЛТУРНИЯ ДОМнаирпа на книгата в

12®0'@1и
иипгишиX ишкги« и.1.ш

В с. Долна Любата започна ремонт на помещенията в Кооп
еративния дом, които са предназначени за културна дейност. 
Очаква се до края на годината да се ремонтират не само 
помещенията, но и покрива. За целта, както ни осведоми 
Новица Божилов, временен финансов началник в ОС, ще се 
изразходват около 30 000 германски марки, 75% от които се 
очаква да подсигури американската организация за помощ и 
развитие ЦХФ, а останалите - местното население с материал 
и трудова ръка.

Долна Любата е сред петте села в общината и 14-те в Пчин- 
ски окръг, на които американската организация е заплани
рала през следващите няколко години да оказва финансова 
помощ за съживяването им. Останалите четири села в 
общината - Долно Тлъмино, Дукат и Горна Лнейна, в първия 
етап са запланирали да ремонтират пътища. Кога ще започне 
ремонтът не е известно. Представители на ОС настояват тази 
работа да поеме босилеградското строително предприятие 
”Изградня”. Фирмата това обаче не може да започне докато 
Министерството за строителство не й даде разрешение, т.е. 
лиценз за строене на пътища.

Вторият етап в съживяването на тези села, разбира се, ако 
започне, е по-значителен. Селата са запланували да строят 
малки производствени цехове.

I

къщи и книжарите ще използват манифестацията за делови договори, а 
книгата ще могат да си купятжеланите книги с намалени цени.

ПО ПОВОД "МЕСЕЦ НА КНИГАТА"

НЕЙНОТО ВЕЛИЧЕСТВО КНИГАТА
Между небето и земята съществува някакъв 

флуид, който своето жилище намира 
човека—създател. Този пък човек изпитва духа си, 
рови из него, докосва го и го рисува с думи. Ду
мите хвърчат, усмихват се, плачат и тихо влитат 
в съкровището на всички мисли, което се казва 
книга.

Книгата не е мъртва купчина от хартия, в коя
то са хвърлени букви и картини. Тя е живо 
щество, което продължава да живее до тогава, до 
когато съществува някой, който я отваря и об
ръща страниците й. Безграничния свят, който об
лагородява -'нейното величество книгата, с оръ
жието на мъдростта, отваря дверите на всичко 
духовно и свято. Тя царува в пространството меж
ду небето и земята, в отечеството на науката и 
изкуството. Царува с векове, еднакво почитайки

всичките души, които живеят под короната й.
Ветровете на съвременния свят, които своите 

извори намират в новите технически и тайнствени 
вещества (комютри, компакт-дискове, телевиз
ия) не могат да унищожат духа и силата на кни
гата. Тя гордо живее във виелицата на ежедневи
ето, бичувана от бурите на техническите монст-

в духа на

В.Б.руми.
От митския образ на хиероглифите, през пая

жината на мъдростта на старите елини, до звука 
на съвременния човек - създател, книгата гордо 
воюва с времето и винаги побеждава.

Осъдени човешки души в крепостта на новия 
век, моля за един дълбок поклон пред нейното 
величество книгата!

съ-

ЯСЕНОВ ДЕЛ

УЧИЛИЩЕТО ОТНОВО 
РАБОТИ!

Елизабета Георгиева В село Ясенов дел тези дни отново звънна училищното 
звънче, което беше заглъхнало преди две години. В I клас се 
записа едно дете и Министерството на просветата на Сърбия 
се съгласи училището пак да започне да работи. Обучението 
провежда учителят Тома Николов от Пресека. ^

Липсата на учители за работа в този край е доста остър 
проблем, но вероятно ще се намери някой, който иска да 
работи в Ясенов дел. Селото все пак не е в края на света: има 
нов път, електрически ток, телефон, ново училище и квартира 
за учителя. И което е най-важно - децата на възраст от 1 до 6 
години са 11, така че ясеновделското училище няма да бъде 
закрито в скоро време.

"МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В 
БОСИЛЕГРАДСЪОБЩЕНИЕ НА ОО 

НА СПО В 
БОСИЛЕГРАД БЕЗПАРИЧИЕТО

СПИРА
МАНИФЕСТАЦИЯТАПо повод ”Месец на книгата” Общинският от

бор на СПО в Босилеград реши на градската биб
лиотека да дари романите на Вук Драшкович, ко
ито беше получил от партията и от председателя й.

По два екземпляра от романите ”Съдия”, 
”Нож”, ”Молитва 1”, ”Молитва 2”, "Руският 
консул” и ”Нощ ца генерала” са връчени на 
директора на библиотеката Асен Михайлов.

Смятаме, че с дарението на романите е обо
гатен книжният фонд и че на читателите е да
дена възможност да четат хубави книги.

Председател на ОО на СПО 
Мияча Стоичков

Културната манифестация "Месец на книгата” 
в Босилеград тази година ще 
незабелязано. Главната причина за това, както 
узнахме в Библиотеката в Босилеград, е липсата 
на финансови средства.

- Няма пари за някакви по-значителни събития, 
на библиотеката Асен

Й. Миланов
мине почти

СИН ЛАЗЕР ЗА ВПИСВАНЕ
Специалистите на компанията ”Мацуши- 

та” известна с изделията "Панасоннк”, напра? 
вили син лазер с голяма мощ, който ще се 
използва за записване на оптически дискове 
от следващата генерация. Прототипът на то-

директорът
Михайлов, като подчерта, че учениците от първи 

всички основни училища в общината

каза

щклас във
безплатно ще бъдат запленени в библиотеката.

В.Б.

/&0МПЮзи УРед ^еше пРеДставен неотдавна в Япония. 
~ ; Лазерът назован 5НС (Зесопб Нагтошс

Сепегасюп) наистина е син. Вместо прякото 
обезпечаване на синия лазерен лъч - което е много трудно - 
тези лазери използват уред, който разделя инфрачервения лаз
ерен лъч - дълга вълна на две по-кратки.

Новият уред работи на дължина от 425 нанометра с начална 
сила от два миливата. По-късата вълна дава възможност за 
записване на данни в по-малки точки, което означава, че на 
диска могат да станат много повече данни, което се смята за 
най-важно постижение на новата технология.

С разделянето и намаляването на дължината на вълната 
новият уред намалява и изходната сила на лъча. Използваната 
досега изходна сила на лазера от два миливата беше доста
тъчна да се разчетат данните, но не и за записването им на 
диск. Експертите сега са направили крачка напред: увеличили 
са изходната сила на 30 миливата, която 15 пъти е повече от 
предходната.

Основното предназначение на новия уред е да поддържа 
апликациите, каквито са записване на ТВ програми с висока 
дефиниция за дигитално излъчване. Както се предвижда, те
левизия на базата на новата технология би трябвало да за
почне да се излъчва в Япония през 2003

Експертите на ”Мацушита” сочат, че на един диск, записан 
със син Лазер, могат да станат пет пъти повече данни отколк- 
ото на ДВД диск с капацитет от 4,7 гигабайта и двучасова 
ТВ-програма с висока дефиниция.

ДИМИТРОВГРАД

КОНЦЕРТ ЗА 
ФЛЕЙТА ЗА 
УЧЕНИЦИ

I

: ' Й|Г
4

След гостуването на Софий- 
филхармония в Димитров- 
което беше истинско му-

ската
I рап.
зикално събитие в града, кон- •: Iизо- 

Затова
церти на класическа музика 
бщо не се организират, 
гостуването на оркестъра от 
флейти "Яков Срейович” от 
Белград, който гостува на 18 т.м. 
в залата на Центъра за култура и 
изнесе концерт за учениците от 
основното 
сено събитие. 
шефът на оркестъра професор 
Любомир Димитриевич

й

Гр ;■
ЙЕйй Е

■жй
Гр!

|щучилище, бе интер- 
’ Особено, че

година.
по ин-

тсрсссн за ученнците начин пнсана за този инструмент. Малкото по-възрастни
показа историята нфлейт* ™ У ^ за Георги Шукарев, диригент и водач на

който също свиреше па флейта.
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нови книги

РАЗМИНАВАНЕ НА СТИЛА И 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

съотношение- 
и внесени ви-

орените промени в 
Същинската стойност на кни- то между домашни
обаче се състои във факта, че дове ( в полза на последните). \ПК____

Учудва, че и Симонович, както \ 
него не отбеляз-

че книга- бите?обработката проличава, 
та "Рибите в Сърбия” е съчинена 
от опитен и добре подготвен автор.
Налага се обаче въпросът за кои отразява актуалното състояние на
читатели е предназначени тя. Дали ихтифауната в републиката. Това и авторите "Р Д отделен
за специалисти. ТЪП като е употре- дава възможност днешният брой ват иа„Т“
беи академичен език, наситен с на- на рибите в Сърбия да се сравнява вид пъстърва *°ЯТ°’^„щина и 
учни данни, или е отправена към със сведенията на по-раншни ав- раман, обитава1 ко/нлегоапско 
упражняващите спортен риболов, тори (Панчич, 1860; Стойилкович, нейните потоци в Босилеградско. 
защото съдържа популярни напъ- 1926; Талер, 1953; Янкович, 1995), На едно място Си”онови ’' 
тствия как и кога да се хващат ри- както и да се прозрят все по-уск- нова Лисннската акумалция, обаче

ШШ||аМгата

тшттштт
жизнена среда на рядко срещани и много древни но потекло видове, какпито са омориката, панчичевият 
скакалец и др., конто пренесоха славата и навсъдс в научния свят.

Все пак ’* Откритието на Тара” представлява образец и подтик нещо подобно да се прсдписме и за 
популяризирането на Стара планина, Власина, Боеилеградското краище и под.

Както и да е, н двете книги заслужават да се намерят върху етажерките

Републиканският Завод за за
щита на природата със съдейс
твието на други издатели от Бе
лград неотдавна обнародва две 
интересни книги: "Рибите в Съ
рбия" от П. Симонович й "От
критие на Тара" (планина) от гр
упа автори.

От съдържанието и начина на

. не обръща внимание на възмож
ността в тоя язовир да дойде до 
хибридизация на риби от Егейска
та и Черноморската речни 
ми. Защото Лисина е изкуствена 
бифуркация на две различни хид
рографски области.

систе-

на всеки любител на Б. П.
природата.

РЕПОРТАЖ:
С=

I ДЯДО ЦВЕТАН ЖИВЕЕ СЪС ЗМИИ т• •
Да съм шивач, щях да правя панталони, шапки, гащи, но понеже съм дърводелец, аз правя бастуни, цафари, змии...

■ * Занаятът му помогнал да се оженн * Търсели го от Битоля и Сараево, но той е щастлив, че останал в Димитровград
и други дребни ръкоделия от дърво, 
цафарите знае и да свири. Демон- 
!ра ни това, свирейки югославския

■ * ”

Героят на нашата приказка живее в
• Димитровград в една от малките улички 
> до долната "рампа". Не й запомнихме 
: името, но той е комшия на известния
■ хирург Никифор. Цветан Георгиев е
• името му и е на 80 години. Може би го 
- знаете лично, може би само сте го виж- 
: дали някъде. Но знаете ли, че той вкъ- 
: щи има множество змии?
■ - Ха, ха, ха... Ма, вие, журналистите
■ май само нещо сензационно да има, а? 
I Имам вкъщи змии, но змии, изработени 
I от дърво, отговаря дядо Цветан на на- 
; шата провокация, а след това започва да
■ отговаря и на останалите ни въпроси.

:

Когато се погледнат ръкоделията на

той едва ли нещо не може да направи 
дърво.
- Ами, аз съм си дърводелец по про
сия. Да съм шивач, щях да правя пан- 
юни, шапки, гащи, но понеже съм дъ- 
Зделец, аз правя бастуни, цафари, зм- 
..., казва майстор Цветан.Цветан и Зорка Георгиеви като млада 

. съпружеска двойка с децата си
пи:

ЗАНАЯТЪТ МУ 
ПОМОГНАЛ ДА СЕ ОЖЕНИвените му змии не само, че приличат на 

истинските, но се и увиват като тях. Бла- 
говолен е дядото да разказва нашироко 
за "технологията” на изработката им. 
Нас обаче най-вече ни интересуваше 
кой ги боядисва толкова умело. "Ма, 
всичко работя сам; казва старецът и до
бавя, вкъщи имам водни бои. Нали зна
ете, останало по чекмеджетата от де
цата, внуците. След боядисването ги ла-

: САМО ИСТИНСКИ 
МАЙСТОР МОЖЕ ДА 

ИЗРАБОТИ ЗМИЯ
: Тридесет и три години той е работил 

в местната мебелна фабирка "Циле” - 
от 1947 до 1980 година. Дърводелския:

Изработил около 800 бастуназанаят започнал да учи през далечната 
1934 година. Тъй нареченият "калфен- 
ски изпит" положил същата година. Две

» - Започнах да ги правя, говори бай
: Цветан, преди няколко месеца. Един 
: ден си спомних за моя колега дърводе- 
■ лец от "Циле”, за покойния майстор Ва- 
• сил от Градинье. Спомних си, че той на-

времето предпочиташе да каже: "Исти- киРовам- Очите правя от мъниста, ез- 
*: нски майстор дърводелец е този, който ика от лим
| умее да направи змия, която прилича на Разказа ни опитният дърводелец и 
| истинска." И, ето, аз започнах да правя еДна интересна историйка: "Змии съм

виждал много пъти по телевизията. Но

да ме вземеш. Ти си занаятчия и си един 
у баща и майка, а аз имам много братя и 
сестри и в сравнение с теб съм бедна". 
"Не бери гайле, Зорке!”, казах й тогава. 
Взехме се през 1947 година.

години работил като дърводелец в Со
фия, в една захарна фабрика. През Вто
рата световна война най-напред бил мо
билизиран от българската армия. В уни
формата на тази армия една година пре- ТЪРСЕЛИ ГО ОТ БИТОЛЯ 
карал в Битоля, където изработвал дър
вени пирамиди (подставки) за съхраня
ване на пушки. През 1944 година постъ-

И САРАЕВО
■ змии и досега ги направих няколко де- 
: сетки. Няколко продадох, няколко по- 
: дарих, останалите са ми вкъщи.

С копнеж бай Цветан се сеща за по
койната си съпруга Зорка, с която е 
имал щастлив брак. Спомня си той, че 
след женитбата му е стигнало писмо от 
Битоля, откъдето го викали да дойде в

те по принцип ги показват накратко. 
Естествено, няколко пъти съм виждал 
змии наживо, но пак за кратко време, 
понеже те бягат, нали? През това лято 
един ден отидох до реката с цел да на
меря, убия и донеса вкъщи една истин
ска змия. Трябваше ми най-вече, за да 
видя шарите й. Чаках, чаках и най-сетне 
съзрях една. Замахнах с тоягата, но не я 
улучих и тя избяга."

пва в редиците на югославските парти
зани. Участвал е и в битките на Срем- 
ския фронт. След войната се завърнал в 
родното си село Радейна и се сблъскал с 
един проблем. Какъв? Разказва дядо този македонски град, за да работи в

риващата се тогава мебелна фабри- 
—Когато през 1945 година се завърнах ка Треска . Македонците би 

от войната почти всичките моми в Ра- Да закУпят товарен вагон той да нато- 
дейна, които аз познавах се бяха омъ- ваРи покъщнината си и да се пресели в 
жили. Една се омъжила в Радейна, друга Битоля- Но те решили да си останат тук. 
заминала за София, трета за Цариброд, По-късно пристигнало писмо и 
четвърта... Аз бях вече стар ерген. След Раевската мебелна фабрика ДИПЗОД. 
година-две при мен дойде бащата на мо- И те отнякъде разбрали за занаятчий- 
ята тогава бъдеща, а сега, за жалост, ските МУ Умения. Но и тази оферта Цве- 
вече покойна съпруга Зорка. Той ме по- тан отхвъРлил.
моли да му изработя един дървен куфар. ' ^ Добре е, казва той, че ги отхвър- 
Аз се съгласих, изработих му хубав ку- лих- Какво би било да съм отишъл в 
фар и той след известно време дойде да Сараево, а там преди години се водеше 

"Колко ти дължа, майсторе?”, ожесточена война? А, ето, сега и в Би- 
попита ме. "Нищо”, отвърнах. Той то- толя се бият от вРем.е на вРеме. Тук, в 
гава сякаш надуши какво целя. След ня- Димитровград винаги ми е било хубаво, 
колко дни изпратих наваджии при Зорк- Хубаво ми е и днес, когато спокойно си 
ините родители. Те като че ли не повяр- живея пенсионерските дни. Липсва ми 
вали, че мисля сериозно. Зорка беше с 5 Зорка, но тук е синът ми, дъщерята, 
години по-малка от мен. И тя не вяр- внУЦите... Приятелите ми също са тук. 
ваше, че съм сериозен. След няколко 
дни се срещнах с нея и тя ми каза: "Няма

откЦветан:
ли готови

ИЗРАБОТВА И БАСТУНИ, 
ЦАФАРИ...

от са-

Дядо Цветан изработва не само дър
вени змии. Неговите бастуни са изклю
чително качествени. По цялата им дъл
жина, вътре в дървото, е прокарана ед
на желязна пръчка. Който не вярва, 
майсторът предлага облог. Качеството 
е гарантирано. Не чупят се тъй лесно, 
по-точно никак не се чупят бастуните 
на майстор Цветан. Според преценките 
му, досега е изработил около 800 бас
туна. Около 570 е продал, около 150 е 
подарил. Понастоящем вкъщи ги има 
около 80.

Изработва дядо Цветан и цафари, ка-

го вземе.

Не се страхува от "змиите" си

За изработка на една змия на дядо 
| Цветан са нужни 3-4 часа работа. Дър-
: Текст и снимки: 

Б. Димитров
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БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (19)

В ГОРНА РЪЖАНАРЕПЕРТОАРЪТ НА ОРКЕСТЪРА След като сериозно обмислих положението си, реших да не съз
давам проблеми на просветните органи и да не се отказвам от най-ху-. 
манната и благородна професия, която обикнах и на 14 ноември 1954 
година сутринта потеглих към Горна Ръжана. Десетината километра 
път край Ръжанска река беше най-тежкия в живота ми - вървях на
тъжен, недоволен и сърдит заради чувството, че някой в просветните 
органи в Босилеград си играе с мен, понеже по подобен начин от Долна 
Лисина бях преместен в Бранковци.

Сърдитостта ми изчезна, когато на широката поляна видях учи
лището, чийто комин се пушеше. Наблизо нямаше никакъв друг обект 
- нито една къща. Махалите В Горна Ръжана са пръснати по околните 
баири и долини. Осамеността на училището беше причината, поради 
която, подобно на Ярешник, учителите напускаха това село. В учи
лището ме посрещнаха прислужникът Методи Велинов, старият ми 
познат дядо Коста Рангелов и няколко други селяни, дошли да видят ще 
дойде ли наистина учител в тяхното село.

От разговора стях узнах, че училището е построено през Кралство 
Югославия. Строили го самите жители на селото с доброволен труд, 
като сами обезпечили и строителния материал. Те сами направили и 
вратите и прозорците.

Периодът след освобождението
септември 1944. до окончателното освобождение на 
страната през май 1945 година 
обстановка, изпълнена

Гимназиалният духов оркестър през това време 
имал и една друга особеност - нещо, което го правело 
оригинален, различен от други духови оркестри. Ня
кои от маршовете, които имал в своя репертоар той 
изпълнявал и инструментално, и вокално. Това било 
възможно, понеже почти всички музиканти, преди да 
влезнат в оркестъра, пеели в ученическите хорове и 
били с добре разработени гласове. Освен това те 
постоянно учели нови песни, които си пеели в ком
пании, на обществени мероприятия - навсякъде, къ- 
дето младежта имала свои прояви. '

Но да дадем пак думата на Ранко Соколов, който 
тези прояви на ученическия оркестър описва така:
Когато, марширувайки свършвахме някой марш и 

минавайки между шпалир, образуван от двата за
пълнени с хора тротоара, които очакваха да ни чуят,' 
ние

е период на военна 
с динамични събития 

политически мероприятия. Това 
гимназиалният духов оркестър на Цариброд- 

гимназия да следи събитията 
репва музикалното майсторство - 
оркестъра като цяло, да обогатява репертоара и да 
го съгласува със събитията и обстоятелствата. За-

предимно военни, доминират в реп
ертоара на оркестъра през този период.

Ранко Соколов и някои други музиканти от пър- 
оркестъра си спомнят, че в репертоара 

си оркестърът е имал следните маршове:
1. Български: Марш № 1, Върви народе възро

дени, Балкан ечи..., Оборище, Дойчин, Ботев Марш 
(Тих бял Дунав), Жив е той жив е..., Весели в боя, 
Кавалерийски марш и Септемврийци;

2. Югославски: Партизан 
бой стяга. Марш на труда и Бри
гадирски марш;

3. Руски: Марш на Червената 
. армия, Сталинградски бойци, Кат

юша. Марш на пилотите и Марш на 
артилеристите.

Френската "Марселеза” и ита
лианският "Аванти пополо”

и множество военни и 
лагало 
ската

на-

- да издига и ук- 
на музикантите и

това маршовете -

вия състав на

използвахме случая хем да си починем от напрег
натото духане, хем да задоволим любопитството на
хората, започвахме да пеем. Тъй като нашият

САМОТНО УЧИЛИЩЕсе за

В училището се влизаше от север и малкия коридор водеше направо 
в учебната стая. Тя беше пространна, с широки прозорци. Вътре имаше 
дървени чинове, бюро за учителя, черна дъска, сметало, печка за ото
пление, а на стените висяха няколко рисунки и картини по приро
дознание.

Дясната врата в коридора водеха към кухнята, в която освен готвар
ска печка имаше маса, пейка и няколко дървени стола, шкаф, в който 
бяха съдовете и креват за прислужника. За компания на учителите, 
просветните власти бяха възложили на прислужниците да нощуват в 
училището. Вляво от коридора се намираше учителската стая, която 
едновременно беше и квартира, защото освен бюро, шкаф'за учи
лищната документация и малка библиотечка, имаше и един дървен 
креват и няколко стола.

До вечерта няколко горноръжанчани ми докараха кревата, дю
шека, бельото и другата покъщнина, която беше в квартирата ми в 
Горна Лисина.

също
били включени в репертоара, както 
и посмъртните маршове - Ленинов 
посмъртен марш, Покойници и Бе- 
товеновия Колславен.

През тези военни години това 
били много известни и популярни 
маршове, които постоянно се чу
вали по радиото. Почти всички в 
оркестъра знаели тези мелодии 
слухово, но им липсвали техните 
нотни записи - проблем, с който ор
кестърът много трудно се справял.
Всички в оркестъра, и диригентът, 
и музикантите били ангажирани да търсят парти
турите. Отивали в София и ги търсели от военните 
оркестри, обикаляли около руските военни оркест
ри, които от време на време минавали през Цариброд 
и по време на няколкочасовия престой тук имали 
концерти. Слушайки маршовете по радиото и на кон
цертите на военните оркестри, всеки търсел пар
тията на своя инструмент. Свикнали бързо слухово 
да се ориентират и знаейки вече мелодиите на мар
шовете, след като получавали нотите за кратко вре
ме, само след няколко репетиции ги овладявали и 
индивидуално, и оркестрално. Всичко ставало в духа 
на времето - обща динамика, ентусиазъм, самоини- 
циатива, снаходчивост. Това било време когато и 
оркестърът както и хората - бързо узрявали, бързо

В Бръчко 1946 г.: Без инструменти, но в униформи

оркестър нарастна и се стабилизира на 25 музиканти, 
това си беше един добър хор. И така, вървейки в 
маршова стъпка, носейки прибрани инструментите, 
в униформа - бели ризи и черен панталон при хубаво 
време и зелени английски якета и черен панталон при 
по-хладно време, започвахме някой добре заучен ма
рш при двугласно пеене. Публиката освен изпъл
нението^ инструменти, виждаше и пеещи момчета, 
които със своето изпълнение предизвикваха емоции 
и добри впечатления. Почти винаги получавахме ап
лодисменти на улицата.”

След окончателното освобождение на страната и 
края на Втората световна война настъпват нови вре
мена, също динамични, с много обществени меро
приятия, в които ученическият оркестър на гимназ
ията и по-нататък изпълнява своя богат репертоар от 
маршове. Но те вече не са достатъчни. За новото 
време трябва и нова музика - музика за различни 
културни представления, за забава и развлечение. От 
друга страна оркестърът все повече узрява и се чув
ства спосрбен да изпълнява и подложени музикални 
произведения. Пък и новият диригент Георги Шу- 
карев е човек с голям опит и знания в духовата муз
ика, със силна воля, упоритост и амбиции.

Репертоарът на оркестъра започва бързо да се 
разширява и обогатява с музикални произведения от 
различни жанрове - забавни мелодии, народни песни, 
хора и ръченици, класическа музика. Така оркестъ
рът овладява добре аранжираните за духова му 
валсове: Дунавски вълни и Виенската гора от Й 
Щтраус и популярните руски валсове: По върховете 
на Манджурия и Берьозка ( в две от предишните 
продължения този валс погрешно беше отпечатан 

Бервозка). Музикален момент от Моцарт и На 
един персийски пазар и Шварцвалдската воденица от 
Келер Бела са произведения, които оркестърът съ
що успешно изпълнява на своите концерти.

В репертоара са му и хората: Елениното, Право 
хоро, Пайдушкото, Чанкиното, Дунавско хоро и Бре- 
знишкото. Руски потпури - руски весели народни ме
лодии - твърде популярни по това време както вп
рочем и всичко руско, както и китки български и 
македонски народни песни, хора и ръченици, също са 
в репертоара на оркестъра. Популярни по това време 
шлагери и танцова музика, каквато са Аржектин- 

танго, Целувай ме много, Тези твои очи ми 
изпълнявал в намален

учели.
Проблемът с нотите, с музикалната литература 

бил много по-успшено и по-ефикасно решаван след 
като през 1946 година начело на оркестъра застава 
Георги Шукарев. Партитурният фонд бързо се обо- 
гатявал. Через свои приятели и познати във военните 
оркестри в София и Белград той обезпечавал парти
турите, които след това сам разработвал и подготвял 
за поотделните инструменти. Самите пък музиканти 
страствено се нахвърляли върху всичко ново, което 
получавалии и бързо го овадявали.

С два месеца и половина закъснение на училище учениците в 
Горна Ръжана 1954/55 г.

СЪКРАТЕНА ПРОГРАМА
На другия ден -15 ноември започнаха занятията. Дойдоха всичките 

29 ученика в четирите класа на началния курс. Като видях светналите 
им от радост любознателни очи, забравих всички неправдини и реших 
да не жаля труд и време и с малко посъкратена програма, за да 
навакшем пропуснатото през двата месеца и половина, колкото нямаха 
учител. Занятията бяха само преди пладне, а се налагаше с по-слабите 
ученици да имам и допълнителни часове. Във всеки случай внимавах да 

остане достатъчно време децата да 
се приберат у дома си преди да е 
мръкнало.

След една година работа само с 
един клас, отново имах комбини
рана паралелка от четири -класа. 
Не ми беше трудно, защото вече 
имах забележителен опит от Дол
на Лисина, Бранковци, Дукат - Ду- 
дина махала и Ярешник.

Прислужникът Методи Вели
нов беше от махала Пиперковци. 
Той беше 40-годишен дребничък 
мъж с многодетно семейство, ви
наги усмихнат, честен и работлив, 
дори прекадено услужлив. Всека 
вечер спеше в училището, а през 
деня по няколко часа си ходеше у 
дома за да завърши някоя по-теж
ка работа.

Методи беше отличен готвач и 
готвеше и за двама ни. Този занаят 
бил научил през Кралство Югос
лавия, когато няколко години бил 
готвач при полицейския участък в 
съседното село Плоча. Прислуж
ник в училището в Горна Ръжана 
остана все до пенсионирането си. 

-слеуви-

Шукарев бил готов да създаде 
ученически духов оркестър 

Босилеград
зика
оханИ В

Село Горна Ръжана е 
едно от по-малките в 
Босилеградска околия. 
По това време там имаше 
69 домакинства с общо 
420 жители. Селската 
мера обхваща 1330 
хектара, 220 от коитб 
бяха ниви, 419 ливади,
260 гори, 400 пасища, 22 
необработваеми площи и 
само 8 хектара овощни 
градини.
Горна Ръжана се граничи 
с Долна Ръжана, Плоча и 
Топли дол - 
Босилеградско, Ново. 
село и Топли дол - 
Сурдуличко и Крива фея 
- община Враня. 
Характерно за това село 
бяха тучните ливади и. 
столетните букови гори и 
това, че тук няма 
ерозивни терени. Някак 
си всичко е заоблено.

на Михаил -По време на погребението 
Мики Нейков през февруари 1973 година 
в Славиня, на което бил и гимназиалният 
оркестър, начело с Шукарев, 
тогавашният редактор на вестник 
"Братство" Стоян Станков използвал 
момента и водил разовор с Шукарев, 
който е публикуван във вестника на 31 
март 1973 година. На въпроса дали може 
да се помогне на Босилеград, та и тук да 
заживее това вълшебно изкуство,

като

Шукарев казал:
- Да, да. Зная, че в Босилеград имат 
инструметни за цял духов оркестър, 
които стоят неизползвани. Това е за 
съжаление. На драго сърце бих дошъл

пари,Тм°искам<да,с0^сл.здаде0нещоЯО

хубаво. Обичам музикалното изкуство, 
то е моя занаят и професия ако щете-.

ако това поискат другарите от 
Босилеград, там съм!

ското
казват и други, оркестърът 
състав на вечеринки и танцови забави.

Посочените и други произведения от репертоара 
на оркестъра били изпълнявани по нотни партитури, 
предназначени за професионалисти и съвсем не са 
били лесни за овладяване и изпълняване. Но амбици
ите на диригента и младите музиканти, тяхната 
и упоритост били големи и те успешно се справяли с

г;
В

;
воля

тях.
Подготвил: Венко Димитров

О В следващия брой:
Опакото на музикалната слава

I

I
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТ И ЛЮБОВ (11)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
Как? Уви, нямаше народно име, а началник, че и селото нахлули 
научното тепърва трябваше да се осем въоръжени, наистина крот- 

Колкото и да бе потиснат от- нас, 0ткри я 1847 - 1855 г, върху ки, хайдути, предвождани от бра
не напълно успешната презен- ССВСрнитс отвесни скали на Ръ- дат харамбашия.
тацня на своя встъпителен нау- таиь. Сам й бе кръстник. В писмо - Щом са мирни, не ги задява 
чен труд. Панчич не можеше да до В. Янка (1870) Панчич приз- те! - изпрати отвст
„„„„е че слеп поомоцията иава: "Отдъхнах, моята изтезател- Поставете часовои, пък утре ще
порицае. 1с след промощ я Съм сигурс11 „0 с българ- предприемем следствие,
дверите на европейската бота- силивряк НаЬс.1еа Лоборе- Случайно, при капитана се за-
пика широко се отвориха за пз|8 Тя с нов в11д рамоНдиа и на- вари негов познат, прогимназиа-
него. Французинът Антоап Гри- дявам ц име Кашопйа зегЬ1са”. лен преподавател от Зайчар и чу
зебах, далмато-италианецът Ро- Интересно е, че при оморнката всичко. Разяждан от любопитство,
берт Визиани, унгарецът Вик- Панчич най-напред узна названи- той не се въздържа и отиде в меха- „„радва се Лазица. - На ек- ха песни, шеги! Веселиет-о и закач-

Р ^ ,,п.п .. пп|,ипе сс цостаоа па открие ната да обзре разбойниците. М ьл- СПеяицйя сме! ките продължиха до рани зори.
трр Янка и други световно приз- дРкат0 рамоР„д"ата „ай- ком зае място в най-затънтения "професор Панчич!? Господи! "Харамбашията" и на утрешния
нати имена установиха с Пан ш н намери а сетне определи ъгъл на помещението. Минаха ня- риц сте с господин Панчич, а селя- ден не престана да се превива ог
жива кореспонденция и размяна какс(.казва ’ колко минути, той тръпна и при- пите кметът и жандармерийският грохотен смях...
на растения. Значи, започнаха Безкрайните пътешествия сгъни към Лицсйите. началник си внушиха, че сте олае- Протоко(ко)пирал: П.К.С.

' да уважават балканеца Панчич. ца Панчич ускорено се преточваха - Здравей, бе Лазице, откъде- ни нощни нехранимайковци! Раз- 5 (В следващия брой:
- Те ме окуражиха да пред- а плодове. През 1858 г. той отне- накъде -1-и 'тук? - позна той пай- цоПпмци! На адрес на Панчич прис-

приема без застой сериозни и чата втория си труд "ЧЬег Деп йш- младия момък, земляк. Настана оживление, прегръд- тигат куриозни пратки)
систематични изследователски шизей уог 8ашеп «пе|фуа8Изепс1еп Дет - Придружавам професор Пан- ш целувки, здрависване, гръмна-

РПапхсп”; идуштата 1859 обнарод
ва третия ”01е Р1ога с!ег БегрепбпЬег- 
§ег т МИте! 8егЬ1еп”, а 1860 подгот
ви дело на сръбски "Рибите в

Неуморим бродяга

Медалион в чест на Панчич по случай I Конгрес на сръбските 
лекари и естественици, състоял се 1904 година в Белград

ШШШтекскурзии. Не си позволих да 
пропусна пито година без да об
ходя поне кътче от Сърбия, без 
да допълня хербариумнте и нап- Сърбия” 
равя теренни бележки - увеща
ваше Панчич интимните си при-

ЗАРАЗИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

АНТРАКС %шПанчич - харамийски, 
главатар * Почти забравеният бацил на антракса, първият открит чрез 

микроскоп, отново е в центъра па вниманието па световната оо- ?- 
щественост «Навременно откритото заболяване успешно се ле- у 
кува сантибиотици

Благодарение на антибиотиците, ваксините и 
дейността на ветеринарната служба развитото чо
вечество беше почти забравило антракса, ннфек- Щ

ятели и колегите.
- Знаеме, Йосифе, ада май Годините сс редуваха, Панчич 

прекаляваш. Хем не се свъртв- Ту пребиваваше в природата, ту в 
аш вкъщи - забравяш, че еъпру- кабинета подготвяше статии, кни
гата ти е млада и хубава, че са- ги, доклади. Прояви сс и като об

ществен деец. Не рядко пътеше
ствията му бяха съпътствани от 
бизарни приключения и произше-

щ

мува - хем не ти стигат тревите, 
та захвана да събираш и риби, цвята, която от животните се пренася и иа хората. малките повреди на кожата, чрез вдн-

Иапоследък сме свидетел,., че това заболяване мо- Рди консумиран/на всдЛтп,Шо варено
ЖС1Е болТшщ които от жлвотн.гге се -ли печено месо. Според заразения орган явяват се

кожен антракс, както и оелодрооен и чревен. От 
момента на заразяването до появата на- симпто
мите на заболяването изминават два до 5, макси
мално 20 дни.

Белодробният антракс започв!» с повишена те
мпература, отмаляване и суха кашлица. Увелича
ват се лимфните жлези, болният кашля кръв, след 
което спадат кръвпото налягане п температурата, 
кожата получава спи цвят н настъпва колапс. В 
този стадиум заболяването е почти неизлечимо.

Присъствието на бацпла на антракса п него
вите токештп в организма се доказва с различни 
тестове. Заболяването се лекува с големи дози пе
ницилин, тетрацпклпн нлидругн антибиотици. Ако 
се открие навреме, заболяването е напълно из- 
лечимо.

птици, скакалци, минерали... 
Кой дявол те подкарва на такъв

ствия.
През юли 1863 г. Панчич с ли- 

изтощаващ живот? Към що, де дейците предприе дълга екскурзия 
факто, стремиш?

- Преди да дойда в Сърбия, юли дружината се изкачи върху 
обрекох се моята най-велика Беляница, дето я завари 
любов да бъде науката, да робу- н™4 В мрачнината ,,„пешката се 

} спуснаха на почивка в селищетовам на естествознанието! Кога- злот

пренасят на хората имат не само Спндемиологиче- 
ско и здравно, но и социално значение, защото 
някои предизвикателн па зоолози могат да се из
ползват и като оръжие в биологическата война. 
Такива са коксиела бурнети, вирусът на жълтата 
треска и бацилът на антракса, казва проф. д-р Бо
жидар Аптопиевич, началник на диагностическия 
цептър в Института за инфективпи заболявалия в 
Белград.

Антраксът е пифектнвпо заболяване на тре- 
вопаслите животни, с което може да се зарази и 
човека, а най-често това се случва с хора, които 
имат ежедневен контакт с животшгге или нрофе- 
споналпо се занимават с преработка на скотовъдци 
изделия.

В човешкия оргапизъм бацилът на антракса

из Североизточна Сърбия. На 13

късна

то стъпих в Сърбия, при пър- - Кмете - тревожно доложиха 
вите крачки се уверих, че имен- селяните на мстция старейшина - в 
но тя е йоят Едем, който изпъл- селото се вмъкнаха съмнителни 
нява въжделенията ми. Измами лица в невсекидневни дрехи. От

биха се в кръчмата. Не говорят ни-ме с богата и разнообразна при
рода. Реших целия си живот да 
посветя на нейното изучаване...
Непредвидено, но неминуемо, 
към тази прибавих и друга за- ка намери за сходно веднага да оба- 
дача. Научният език на естес- ди на тукашния жандермерийскн 
твените дисциплини в Сърбия не 
бе разработен, та се принудих и

що друго, освен, че са изгладнели 
и капнали от умора.

Кметът на Злот отиде при по
дозрените и след кратка разговор*

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 86в това отношение да се ангажи
рам. Добре да проуча народния 
говор и отбера изрази, съответ
стващи на научните термини...

- Да- не се начудиш откъде 
блика енергията за всичко на
белязано от теб, Йосифе. Че тя
лото ти е крехко, сухо, изтоще
но, не изнася повече от 70 кило
грама тегло! - удивяваха се събе
седниците.

- И вашите съпруги да бяха 
осемнадесет години по-млади от

Водоравно: 1. Глинен духов 
инструмент. 7. Марка ски от Сло
вения. 11. Слуга на земеделска ра
бота. 12. Малко помещение в жи
лище. 14. Марка руски самолети. 
15. Химически елемент, газ. 16. Бъ
лгарско мъхско име. 17. Гръцка бу
ква. 18. Едро иглолистно дърво. 19. 
Град в България. 20. Руско женско 
име. 21. Модел за архитектурна 

тройка, театрална сцена и пр. 
22. Село «в Димитровградско. 23. 
Дълбока медна паница. 25. Голямо 
литературно ‘произведение. 27.

51 2 3 4 6 8 9 107

11 12 13 14

16 17& зе
18 19 20&

21 22пое \вас и вие щяхте да приличате на 
скумрии - майтапеше се Панчич.

Странствайки насам-натам,
Панчич не забравяше досието 
оморика. След 1855 г. мисията го Името на тенисистката Пиърс, 29.

Столицата на Норвегия. 31. Хи-

2524 26 27 28

30 31 32 33
&отвлече в противоположни от 

Ужичко посоки, но той се ста
раеше да свърне и там. До 1865 г.

мически елемент, метал. 33. Ле
генда, предание. 34. Място, дето се 35 36 37 38

два пъти се озова в Западна Съ- съединяват краищата на костите 
рбия. Дори 1861 премина и през чрез сухожилия. 36. Голям плява- 
планина Тара. Тогава не знаеше, телен съд. 38. Марка руски вър
не тъкмо Тара е ключовият въ- толети. 39. Учреждение, което под
зел на мъката. Омориката не се помага и ръководи търговия, ии- 
подаде, пак се изплъзна от по- дустрия, занаяти и под 41. Гръцки

остров. 43. Проучвания, разбори.
., - 44. Името на сръбската актриса ^ Влакнодайно растение. 9. Мярка Нация (син.). 28. Островът на Оди- вно). 37. Бившата столица на Гер-
ПОВ реОуС, НОВЗ Максимович. за земна площ. 10. Мъжко име. 13. сей. 30. Елипсовидно очертание. 32. мания. 40. Лично местоимение. 42.

СеНЗаЦИЯ ^ Подражател (син.). 14. Човек, за- Надежда (сръб.). 35. Ариян (гальо- Седмата нота.
Междувременно Панчич с маг- зем°7Т"°: К° 7° нил1:,ващ се с история. 16. Гласен

нитна сила бе пленен от нова мис- * 2 ДъР>кава в сРеАпа Азия. 3. смях. 17. Пръчица за присаждане
терия. Разбира се, растителна. И Съставна част на молекула. 4. Вой- на дърво.19. Строителен материал,
тя, подобно на омориката, ще го "а (сръб.). 5. 9 и 10 буква в азбу- 20. Подправка в някои ястия. 23.
коства две десетилетия терзания и кат* 6. Член на Академия на нау- Опера от Пучини. 24. Житни сть-
безсъние, докато докаже иден- ките. 7 Красиво горско животно. бла след окосване и овъозване 26титста на героя. Той сс наричаше... г оля след окосване и овързване. 46.

40 41 42
Ж

44
Ж

лезрението му.

Решение на кръстословицата 85: Водоравно: 1. Лак. 4. Река 7. 
Капак. 11. Етап,-13. Ла. 14. Вар. 15. Ра. 16. Орис. 18. МА. 20. Силоз. 22. 
Ало. 23. Ябълка. 26. Има. 27. Торонто. 29. Аман. 30. Екипажи. 32 
Пирот. 33. Рана 34. Ар. 35.ТН. 37. Йн. 38. Синоними. 42 Бо. 43. Котел. 
44. Манастир. 46! Ан. 47. Ниво. 48. Антика. : н. .
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СПО РТ 5 иСПОРТ СПОРТ СПОРТ
С1футбо}Г> С1шахмат>ПЧИНСКА

ФУТБОЛНА
ДИВИЗИЯ

” МЛАДОСТ” 
СМАЗАН 

” ТРЕШНЕВКА” 
-5:1!

ДЕВЕТИ КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА

ШЕСТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ

САМО НАРАВНО
ФК "Желюша” — ФК ” Слога” (Велико село) 1: 0 (0 : 0)
ок<?п7Гпп °тГРЗД’ 21 ОКТОМВРи 2001 гоДина. СЦ "Парк”, зрители - 
около 100. Теренът - тревист. Времето - слънчево. Съдия: Саша 
Ристич от Пирот (8). Голмайстор: П. Костов 

ртони: Алексов и Стефанов от "Желюша”.
Желюша”: Стоицев8, Дончев 7, Джунич 7,Крумов 7 Алексов г , „

7. 5, Стефанов 8, Рангелов 8, Костов 8.5, Гогов 7 (Н Георгиев 7 5) ®°™а ДИВ“ЗИЯ ФУтбодистите на
Р. Георгиев 7 (Глигоров 7), Ненов 7 (Тодорович 7) ' ' Младост «т Босилеград про-

До осмата си победа желюшани дойдоха много по-трудно от- ДЪЛЖИХа ДВ ^ ХУбЗВ° “ 
колкото това можеше да се предположи. Добрият отбор отВелш«)
село породи много мъки на домакините, които „граха !ез няколко ^ГлопГдинци с 5?” 
титулярни нападатели. ка от лопаРДинЦи ° • 1 и се

Единственото попадение в мача отбедяза Костов в 66 мин. с трябв адГсе респектира’ К<>ИТ0
Желтоштни^ играха ИМеНН° Т°Й ^ " най-добРият игРач на теРена- Футболистите „а треньора 
Желюшани играха ангажирано през целия мач и до новите три Геппги Грппгнрр 
точки стигнаха съвсем заслужено. Р 1 еоргиев

В следващия кръг от пъренството желюшани на 27 октомври 
гостуват на Младост в Мали Суводол. Срещата е насрочена за 14 
: 30 часа.

ШК ” Цариброд” - ШК ” Радник” (Сурдулица) 3 : 3
Димитровград, 21 октомври 2001 година. СЦ "Парк”.
ШК "Цариброд” не успя да спечели повече от три точки в мача 

от шестия кръг на първенството срещу отбора на "Радник” от 
Сурдулица, който е кандидат за изпадане от дивизията. Че най- 
трудно се печелят мачове, за които се мисли, че са,спечелени преди 
началото им, показа именно този двубой. Освен Анита Алексова, 
която изигра много хубав мач и Драгиша Йонич, останалите шах
матисти от ШК "Цариброд” нямаха свой ден.

Ето всичките резултати:
Ивап Стоименов - Саша Вукашинович .
Владаи Игич - Слободан Милич ....
Драгиша Йопич- Страхиня Михайлович 
Владица Стояиович - Ивица Веселинов .
Апита Алексова - Зорап Димитриевич .
Апатоли Пецев - Мирослав Джорждевич
Ето ги и останалите резултати от шестия кръг на първенството:
"Локомотива”-"Радан”............................................. ; . . 5:1
” Власотинце" - " Прогрес”.....................
” ПТТ Ниш” - ” Екопомист”.....................
"Пирот” -”Челип камеп” .....................
"Врапя” -"Ястребац”.............................
А ето я и таблицата:
1. "Локомотива”.........................................
2. ” Економист”.....................................
3. "Прогрес” .................................................
4. ” Враня”.....................................................
5. "Ястребац” .............................................
6. ” Пирот”.....................................................
7. ПТТ” Ниш”.............................................
8. "Челип камен”.........................................
9. ” Власотинце” .........................................
10. "Цариброд”....................................
11. "Радник”.......................................
12. ” Радан” .......................................
В следващия кръг от първенството ШК "Цариброд” гостува в

Ниш на ШК "Економист”. Мачът се играе в неделя на 28 октомври 
с начало 10 часа.

в 66 минута. Жълти И в осмия кръг от есенното 
първенство на Пчинската фут-

ка

0:1
реми
1:0
реми
1:0
0:1през цялото 

време на мача имаха превес и 
убедителната им победа нито за 
момент не се слагаше под въп
рос. Сред босилеградските фу
тболисти с най-хубава игра се 
представи Игор Василев, който 
постигна четири гола и с осно
вание понесе епитета най-доб
рият футболист на мача. Петия 
гол постигна нападателят Ми
рослав Георгиев.

Босилеградчани заемат пър
вото място на таблицата.

3:3
3:3
3,5:2,5
2:4

МЛАДИ КАТЕГОРИИ

УИКЕНД БЕЗ СРЕЩИ
27,5
22,5
22
19,5

Миналия уикенд мина без срещи на младите състави на 
"Балкански” и "Желюша”.

Младежкият отбор на "Желюша” завърши състезанията в 
своята група (4 отбора) като първи на таблицата.

Пионерският състав на желюшани в този кръг бе свободен, 
а пионерите на "Балкански” своя мач от четвъртия кръг с 
"Йединство” от Бела паланка играха по-миналата седмица.

През настъпващия уекенд пионерските отбори на двата 
димитровградска футболни тима продължават състезанията.

19
18,5
18
17,5

В.Б. 16,5
15

СБАСКЕТБО/Р 12,5
7,5

ТРЕТИ КРЪГ ОТ ЗИМ
НАТА ДИВИЗИЯ ЗА 
ЮНОШИ НА БСС НА 

ПОДРЕГИОНА 7 - 
НИШ

Отново загуба

Д. С.

Продавам къща със 73 м2 полз-
апгЦ"|)ГУ1 ваема площ и двор от 225 м2 вШ л!1 < Димитровград (срещу пазара).

ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 
НА НФЗ

ТРЕТО ПОРЕДНО ПОРАЖЕНИЕ 
НА "БАЛКАНСКИ” За допълнителни информации 

звънете на 018/25-141БК ” Економист” (Ниш) - 
БК ” Димитровград- 

Милшпед” 88:98
ФК ” Балкански” - ФК ” Новоселац” 0 :1 (0 :1)

Димитровград, 20 октомври 2001 година. СЦ Парк , зрители - 
около 200. Теренът - тревист, времето - слънчево. Главен съдия - 
Денис Ферчек от Алексинад (8). Голмайстор: Синиша Витае в 37 ми
нута. Жълти картони: Б. Иванов и Стоянов от "Балкански", а Митич и рад-Милшпед" загубиха от връ- 
Спасич от "Новоселац”. стипците си от отбора на БК "Ек-

”Балкански”: Соколов 5, Стойчев 5, С. Басов 5, Димитров 5 (от 84 ономист” от Ниш с 88:98. 
минута Миладинов), Стоянов 6, М- Пейчев 6, Георгиев 5 (от 82 
Йованович), Гюров 6, Рангелов 5, Е. Иванов 6, Б. Иванов 5 (от 62 - бедата в последната четвъртина 
Станков 6). на мача. Гостите дълго време

Трето поредно поражение на 
край Ниш изнесоха урок по 
показаха как се бори за клубните цветове.

Едвам събрани (през целия мач играха с 10 футболисти), гостите 
напълно заслужено отнесоха трите важни точки. Решаващият гол митровградските баскет-
падна в 37 минута, когато Витае успя да излъже Соколов. След края на болисти бе капитанът Васил 
мача димитровградската публика награди саплодисменти новоселците, Андреев, който отбеляза 42
а за футболистиите на "Балкански” бяха резервирани скандиранията точки! ^

УЗ Да констатираме, че кризата в "Балкански” продължава. Докога, 
ще видим.

.4

В третия кръг от първенст
вото юношите на "Димитровг- у ВЪЗПОМИНАНИЕ

Човешкият живот не е нищо друго, 
оовен еднократна отпуска от вечното ца- 
рство на смъртта - проповядваха древ- 

4 ните мъдреци. Преди и след отпуската 
Ц човек не съществува.

Подполковник 
Славчо Тодоров Кръстев

начена своята отпуска в Цариброд на 1 декември 1920 г., 
оконча след 78 години в Крагуевац на 25 октомври 1998 г.

Чудесния подарък на Провидението, живота, подполк
овник Славчо схвана като трудовашка повинност. Най-много 
му прилягаше ролята на домакин между войниците, в 
семейството, общежитието, където квартирувашеили в друга 
среда. Изпълняваше я безупречно. Пленяваше с усърдието 
си, човещината, благонравието, безшумността в обноските...

Да не бяхме имали такъв семеен старейшина{ трите гор
чиви години, извървяни след него, щяха да ни.бъдат по-гор- 
естни. Издържахме, следейки неговия образец.

Съпруга Миряна, дъщери Весна и Борислава, внуци Велько, 
Вукашин и Димитрийе, сестра Василка, брат Никола, зетове

Света и Радован

Домакините стигнаха до по-

"Балкански". Гостите от Ново село 
и им

имаха превес в играта, но накрая 
не успяха- да регистрират по
бедата.

футбол на домашните футболисти

Най-добър в редиците на ди-

19 ГОДИНИ от смъртта на16 ГОДИНИ от смърттаТази година се навършват 
10 ГОДИНИ от смъртта на на

№

V
ТЪЖЕН ПОМЕН

Осведомяваме роднини, приятели и 
познати, че на 28 октомври 2001 г. ще 
дадем панихида по повод 40 ДНИ от 
смърта на нашата мила

МАЛИНА ТОДОРОВА
Панихидата ще се състои на димит

ровградските гробища от 11 часа.
Опечалени: майка Данка, сестра Зорица, 

зет Воя, вуйчо Станко и останали 
многобройни роднини и привтели

ИСТАТКО ГЛИГОРОВ 
СТАНУЛОВ артист- 

самодеец, постановчик 
в самодейния театър 

"Христо Ботев"

МИЛКА ГЛИГОРОВА 
библиотекарка в димит

ровградската биб
лиотека

в 11 часа дадохме помен в димитровградските

ГЕОРГИ СТАНУЛОВ- 
ТАСА

служащ в ГИД

По този повод на 25 октомври тази година

но те вечно ще живеят в сърцата ни със своето благородие 
’ ио т 4 Олечелеии: семейства Станулови и Каменови

гробища.
Времето минава

и човеколю

бив!
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модявка 
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ЗАД ИЛИ ПРЕД?

Зад стачката на синдиката не 
стои мито една партия, твърдят 
синдикалните лидери.

Като се има предвид как и какво 
търсят, не стои зад, но пред тях!

ИЗБОРИЯДА
Седимо с бай- Петка на игрището у Паркат, гледамо 

и цъкамо:
- Цъ-цъ-цъ! Па тая наша 

тошеуту, а она си иде накуде 
игрище. У наше време джомбе колко очеш, големете дупкье 
насипане със сгурию, ама "Балканскьи беше стра и грепет

гостуеоше!- - вайка се бай Петко.
_ Тая мамина сиичетия, бай Петко, изгледа у животът не 

су се затърчала никига. А нийе юреомо по козе, по говеда, 
се не опирайемо_

_ Чекай да идем да ти донесем ногуту! - изока на съв глас 
бай Петко кига йедно оди децата заману пред вратата 
ритну топкуту, а се скльока.

- Е бай Петко, спомену нащо време, та се сети кикъв ли 
спорт исмайемо, кой ли не ни ие доодил и кога ли 
победили. Сечаш ли се за баскьетат само? Играли смо бре с 
"Цървену звезду", а съга?

- Па кросове, па с колелетия претичанье до Пирот-
- Па работи и чкье игре, селскье игре, глумияде, 

стилияде, гъилшазияде-
Бай Петко се умълча. Видим нещо дълбоко потънул, 

дърпи за рукав:
- Е дали се сети за "Майскьете среще", за маджаркьете, 

русин кьжжете, румънкьете-
- А? Нещо друго си мислим- Защо, Манчо, съга не ор

ган изу йемо изборияду? Видиш ли сваку годин излазимо на 
избори, па може да гьи превърнемо у убаву традицию, ко 
би рекли политичарйете-

- Арно, ама не знам по кйкво би се такмичили и кве би 
се награде делиле?

- У-у-у, това йе най-лъсна работа! Че седнемо 
лимо правила-

- Гукни да те чуйем!
- Па еве: мбже да се такмичимо у даванье на обещания. 

Кой обещай е нещо най-големо тия че узне първото место.
- Големо кико халуту ли?
- Йоще по-големо!
- Па кикво например?
- Бърза пруга, автопут, канал Искър - Нишава - Морава - 

Дунав- Па после първо место за надлъгуванье. Кой излъже 
най-убаво - те му "награда! Например- Цариброд йе най- 
богатият град у републикуту, тува се узимаю най-големе 
плате_

- Е кой че му поверуйе, кига вечимка смо га докарали до 
търт и нема за- кво куче да ни вати-

- Ама не требе да му веруйе, требе да буде лъжа-.
- Ква лъжа, ка йе истина да смо се заглибили до гушу?
- Правилата све че регулишу, ти не гьи разбираш тея 

работе!
- И после?
- Па после- У-у, после може да се такмичимо у валенье!
- С кво бре, бай Петко, че се валимо, кига смо последня 

мизерия?
- Слушай! Например почнеш: я съм напрайил това, я съм 

учинил онова, я съм довел, я съм одвел, я, я, я па я_
- Значи, йедно големо Я?
- Баш тека!
- И?

•- Кво и? После може да се даде първа награда на оногова 
що най-млого партийе променил-

- Слушай бай Петко! Кога бре ти баламосуйеш с из- 
борияде? Па ти не гледаш "Отвореното студио" на цари- 
бродскуту телевизию!

- Ещо?* Може да се кърсти "Изборияда" и да се одържава 
сваку- год1тн. Тека народът по-убаво че се подготви-

мач
СТРАХ

деца су без слезенку! Мааю по 
йе пошла. Язък за убавото

След появата на антракс от 
Телевизия Цариброд съобщиха, че 
пратки в пликове не се приемат.

Може само лично и с "полочка” 
- за дезинфекция. за тия що ни

А.Т.

”ДЕБЕЛ” 
РУЧОК ЗА 
БАБАТА

иаземи

и не

не смо
На автобусната спирка в Звонска 

баня един дядо изпраща дъщерята и 
внучката си. На спирката пристига и 
тяхна съседка, която веднага започва 
да се радва на симпатичното моми-КРАЙ ОГЪНЯ тек-
чеице:

- Ох, бабината мила, колко си ми 
сладка, баба да те изяде!

Шестгодиншото момиче обаче не
па га

Край огъня насядали ловджия и рибар, 
с ракията отвътре, от пламъка стоплени отвън, 
както му е редът, по навик вековно стар, 
разказваха случки, граничещи

С въдица хванах риба много голяма - 
разперени, ръцете не стигаха на рибаря, 
с кука едва измъкнахме я двама...
И дървата подбутва, огъня разгаря.

- Преди, години в бракониерство убих елен, 
гъбари , дядо и баба били зад мен, 
видяха ме и друго нбсмщостана, 
вдигнах пушка и застрелях горките двама.

- Аюбовна двойка, лежаща в храсталака, 
и те ме съзряха, какво да правя, 
свидетели неудобни... С ръка ловджийска, яка, 
наложи се и тях с куршуми да стоваря.

- За беда голяма, деца излетници 
гпрябваше да ликвидирам невъзмутимо, 
пристигнаха с автобус клетници...
И вдигнах пушката неумолимо.

- Спри, нс стреляй! - рибарят изрева,
4 смили се над тия невръстни деца,
че моята риба, спомних си сега, 
беше две-гпри кила едва!

се въодушевява от голямата милост 
и най-сериозно съветва бабата:
' - Изручай дядо ми, той е по-де
бел от мен!

със сън.

Й. Миланов

Хумор
- Отче, минаха само шест дни от 

сватбата, ни, а Сашо снощи си легна 
да спи в другото легло!

- Не се притеснявай, чадо! На сед- 
мия ден и Господ е имал нужда да си 
почине...

и че измис-

Пред един манастир спрял стар 
човек и един калугер го поканил:

- Влез, дядо, да си починеш.
- Аз не съм дядо, а свети Петър. 

Господ ме прати на земята, за да видя 
как върви любовта.

- И какво видя?
- Видях той и тя, това добре. Но 

видях също той и той, а също тя и тя. 
Това не ми харесва! Отивам да док
ладвам на Господ!

След като свети Петър се от
далечил, калугерът прошепнал:

- Ако беше дошел малко порано, 
щеше да видиш също аз и аз...Иван Царибродски
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