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ИЗБОРИТЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗА ВСЯКО
ОТБОРНИЧЕСКО МЯСТО 

ПОЧТИ ТРИМА 

КАНДИДАТИ
у

ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА 

УКРЕПВАТ 
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СЪСЕДИТЕ До извънредните локални избори в 18 общини в Сърбия, вклю
чително и в Димитровградска община, остават броени часове. За
почна и предизборното мълчание. Но никога до сега в надпре
варата за отборническите кресла не е имало нито толкова много 
кандидати, нито толкова много партии.

СРЮ през последната година възстанови дипломатическите си 
отношения със страните, с които те бяха прекъснати, отново стана 
член на ООН и на различни други международни организации и се
отърси от санкциите

Югославия и нейната дипломация сега се намират 
пред две основни задачи: първата е, страната ни да 
стане член на Европейския съюз, а втората - да раз
вива отношенията със съседните ни страни, каза 
Горан Свиланович, министър на външните работи на 
Югославия, който в сряда посети Босилеград.

Югославия все повече става ключов фактор за 
стабилността на Балканите, но в това отношение той. 
недефинираните отношения с Черна гора са все още 
сериозна пречка.

- Отношенията между двете републики сери-

раната, очакват да видят какво ще се случи, за да
се определят в развитието на по-нататъшните от
ношения, каза Свиланович, като подчерта, че не 
вярва гражданите на Черна гора да се определят 
за самостоятелна държава. Но без оглед, какво 
ще бъде решението им, ние ще го уважаваме, каза

Шефът на нашата дипломация подчерта, че 
преди да постъпим в Европейския съюз ще тря
бва още повече да развиваме взаимните си от- 

озно се отразяват на международните отношения НОшения и сътрудничество със съседните страни, 
на съюзната ни държава. Всички, не само в ст- (На 4 стр.)

ГАШО КНЕЖЕВИЧ ОТ
НОВО В БОСИЛЕГРАД

НОВО ПИСМО НА БУШ 
ДО КОЩУНИЦА

В местните избори в Димитровград участват една коалиция, 
шест партии и група граждани. Да напомним, че в рамките на ДОС 
излизат ДС, СД, НД, СДУ, ДЦ, ХДУ. Самостоятелно на изборите 
излизат ДСС, ДСБЮ, Съюз на гражданите "Цариброд”, СРС, СПС

УНГАРЦИТЕ - Американският президент Джордж Буш изпрати пис
мо до президента Воислав Кощуница, в което изразява 
благодарността си заради югославската подкрепа на 
борбата против тероризма и становищата за Косово и 
Метохия, които в предишното си писмо беше изнесъл 
югославският президент. >

- Активното участие на сърбите в оформянето на бъ
дещето на Косово е важно. Ноемврийските избори са 
шанс за сърбите да се чуе и техния глас в развитието 
функционалните цивилни иснтитуции и създаването на 
политически климат, който да подкрепя и запазва демок
рацията, господството на правото и етническата толер-

НА
УНГАРСКИ, 

БЪЛГАРИТЕ -
и СПО. Като представители на група граждани излизат десет кан- 

Или общо 153 кандидати за 33 отборни-дидати самостоятелно, 
чески места в Общинската скупщина.

Кой ще спечели доверието на болшинството от 9968 регистри
рани избиратели и дали някой изобщо ще може да спечели бо
лшинство, ще разберем в късните часове в неделя, след като при
ключи гласоподаването и бъдат събрани резултатите от 46-те из
бирателни места за 33 -те избирателни колегии. По всичко личи, 
че едва ли някой ще осъществи болшинство за самостоятелна 
управленска роля в Димитровград.

НА на
БЪЛГАРСКИ
- Преди няколко месеца тук с 

вас разисквахме за обучението в 
училищата на майчин, т.е. на бъл
гарски език и вярвайте ми, ние в 

на реформаторските 
и как-

анция.
Известно ми е, че сърбите в Космет очакват съвет от 

Вас, когато става дума за този важен въпрос, Като лидер, 
който категорично отстоява тържеството на правото и 
демократическите стойности иска ми се да Ви охрабря да 
насърчите тяхното участие в ноемврийските избори, сс 

писмото на президента Джордж

А.Т.

рамките
процеси ще направим това 
то например унгарците учат на ун
гарски, така и българите ще мо
гат да учат на български, каза 
преди' няколко дни в Босилеград 
просветният министър д-р Гашо 
Кнежевич.

- Искам да ви обърна внима-

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД СЕ 
ВОДЯТ ДЕЛА ПРОТИВ ПОВЕЧЕ ПРЕД

ПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НЕ 
ВЪРНАЛИ ГОРИВО НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА

казва между другото в 
Буш до нашия държавен глава.

СНОЩИ В БЕЛГРАД

ПРИЕМ В БЪЛГАРСКОТО
посолство

БЕНЗИН ВЛАЧИ 

ОПАШКА
нието на факта, че унгарците са 
една, така да се каже, добра парна 
машина. Понеже са повече на бр
ой, те постоянно тласкат напред, 
не само за унгарците,’ но

етнически общности и

Българският посланик в Белград г-н Яни Милчакоп ус
трои снощи прием по сличай 1 ноември - Деня на българските

бУЯПривстствайки гостите си, представители на диплома
тическото тяло в Белград, ва общсстпсния и културния жи
вот а Югославия и Сърбия, сред конта бяхи и обществени и 
културни дейци от българската народност в Югославия, но- 
слиник Милчакоп припомни за ролята на пародиите буди
тели от епохата на възраждането и приносът им към ос- 

ТУРСКОТО робство И 30 оформянето И рОЗ“ 
Голяма част от

Понеже не помогнали предупрежденията, Общинската скуп
щина завела дела против 12 предприятия, организации и ведом
ства, на които преди седем години дала над 13 хиляди литра 
нефт и бензин

Общинската скупщина дала нефта и бензина на босилеград- 
ски предприятия и организации през 1994 година, по време на 
югоембаргото, когато гориво през границата минаваше 
главно посредством черноборсаджии. Инспектори и полицаи 
конфискували гориво от един брой ”шеици” и определено : 
количество, по-точно 6,9 хиляди литра бензин и 6,5 хиляди | 
литра нефт, било предоставено на Общинската скупщина. 1

(На 5 стр.)

и за ос
таналите
за други езици. /

- Хубави идеи и инициативи в 
правителството на Сърбия ник
ога не се слагат под въпрос. Се
гашното правителство е добро, 
стабилно, умее и знае как и какво 
да прави. Постиженията му 
лице, повече не можа, понеже те
жко е отведнъж да се изчисти вси
чко онова, което с години се е тру-

вобожденисто от

тясно сътрудничество между странит? и народите и Югоиз
точни Кирова. В-С-Б ____________

са на-

I
В.Б.пало.
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ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ В ХАГА ГАРАНЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВАЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ 

ТРИ
ОБВИНИТЕЛНИ

АКТА

В процеса на коренните промени в между- телствага на разбухтяващ се национализъм и 
народната обстановка, станали през последно- шовинизъм, положителните достижения в тази 
то десетилетие, с пълната си актуалност се на- област бяха подложени на преоценки. На удара 
ложиха натрупалите се проблеми за нациоиал- на националистическата еуфория първо се на- 
нитс малцинства. След пренебрегването им с мери третмаиа на народностите, та в Колети-

и другите закони понятието народно- 
бе изхвърлено, а върнато предходното ”на- 

ерии, според които "проблемите на нациоиал- ционално малцинство . В някои от бившите ре
пите малцинства вече не представляват изклю- публики на разпадналата се Югославия дял от 
чително вътрешен въпрос на държавата”, в нормативната част за основните права на на- 
която те живеят, както е години наред, а за родностите бе оставена да съществува, докато 
тяхното правилно решаване е заинтересована и в други стигна до сериозни ограничения или 
международната общност, цялостно отхвърляне. Така наречената тогава

Какво голямо внимание се посвещава на на- 'остатъчна Югославия в това отношение се
:ри в първата група, т.с. понятието "народ- 
” бе заменено с "национално малцинство”,

иятадесетилетия към националните малцинства се туц 
насочва нова светлина на международни крит- ст

Процесът срещу Слободан Милошепич по обвинителния 
акт за Косово е насрочен за 12 февруари следващата година, 
но по всичко личи, че няма да започне тогава. Именно, 
главният прокурор на Хагския трибунал Карла дел Поите оп
овести пред председателя на съдийския съвет, че ще поиска 
обединяване на всички обвинителни актове, което несъмнено 
ще бъде прието н заради това срокът ще бъде променен.

- Вчера, когато беше прочетено обвинението за Косово, 
съвсем ясно чухме, че всички събития са станали между 
24 март и първата седмица на юни 1999 година. Цялата 
планета знае, че именно от 24 март до първата седмица 
на юни беше извършена злосторническата агресия на 
НАТО срещу Югославия. От тъжбата произлиза, че НАТО 
не е извършил агресия срещу Югославия, че 
последиците от продължилите 78 дни бомбардировки 
срещу Югославия, по време на които бяха хвърлени 22 
000 тона бомби и дадени много жертви, не са последица 
от агресията на НАТО срещу Югославия, а че Югославия 
е извършила агресия върху сама себе си, каза 
Милошевич като посочи, че това показва, че "не става 
дума само за пристрастие, защото пристрастността би 
била слаба дума".

намеционалните малцинства и тяхното положение 
от страна на международната общност и ней
ните компетентни институции се вижда от кате
горичната прииципиост на ключовите позиции дени в новите законопредписания.

нсот 
а част от правата на народностите бяха вгра-

в документите от международно значение, за
дължителни за всяка държава членка на све
товната общност и нейните институции и ор
ганизации. От множеството градивни докумен-

НЕДОПУСТИМА
ДВОЙСТВЕНОСТ

Въпреки наличността на такава нормагив- 
ти за положението на националните малцин- ност за положението на малцинствата, на дело 
ства, за личните права и свободи на принад- почти във всички сфери стигна до едни и други 

ограничения - при дадени малцинства в по-мал
ка, а
на това се стигна до невероятен парадокс: до- 
като в Конституцията и съответните закони по
ложението на националните малцинства пра
вилно е регулирано, в действителност, на дело 
съвсем малко или нищо не се осъществява от 
записаното. Например, в образованието, вме
сто обучението на роден език, то се провежда 
на сръбски, програмите на локалните медии се 
реализират предимно на сръбски, в културата 
народностното съдържание все повече изчезва, 
богослужението се провежда на сръбски - ка- 
къвто е случаят с българското малцинство. 
Значи, стигна се до недопустимо двойство - дек
ларативно положението на малцинството е уре
дено както това изискват международните ин- 
тенции, а фактически, на дело се провежда за- 
камуфлирана асимилация.

Без правителното и принципно уреждане по
ложението на националните малцинства, без 
каквото и да е изключение, държавата губи вся
каква възможност да бъде равноправен член на 
международната общност, да се включва и уча
ства в международните организации и инсти
туции, което за нея е особено пагубно.

След несполучливия опит на едно от пред
ходните правителства на СПС да изготви спе
циален закон за правата на националните мал
цинства, по настоящем Управляващата гарни
тура на ДОС се е нагърбила това да го направи 
Съюзното министерство за националните 
ническите общности, под ръководството на Ра- 
сим Ляич, предостави Проектозакон за правата 
на националните малцинства, за който вече съ-

лежащите към тях и за колективните им права, 
нека да посочим само няколко от най-важните, 
каквито са: Заключителният документ от Хелз
инки (1975 г.), Заключенията на Конференция
та в Женева (1991 г.), Рамковата конвенция на 
Съвета на Европа от Стазбург (1995 г.) й вк- 
лючиелно Европейската Харта за регионални
те или малцинствените езици.

Освен гарантиране на елементарните чо
вешки права и свободи на националните мал
цинства, потвърждаващи техния идентитет, 
каквито са правото на обучение на роден език, 
собствената култура, вероизповеданието, таче
нето на своите традиции - задължително се оси
гуряват и техните колкетивни политически 
права, като правото на автономия, пропорцион
алната застъпеност в държавните институции и 
преставителните тела и пр.

Много от санкционираните решения в посо
чените международни документи в бившата 
СФРЮ представляваха законови норми на дър
жавата, определящи положението на национ
алните малцинства като дейни субекти в об
ществото. В това отношение као образец се 
посочваше Автономна Покрайнина Войводи- 
на, където живеят повече национални общно
сти - освен сърбите, тук са унгарците, слова
ците, румънците, русините - и всички се ползват 
с негораничени права и свободи, които пред
ставляват изява на техния национален иденти
тет, докато помежду си жевеят във взаимно 
разбирателство, съгласие и солидарност. Както 
във Войводина,така в цялата СФРЮ национал
ните малцинства се ползваха с правото да имат 
обучение (основно и средно) на майчин език, 
както и масмедии, да създават и развиват мал
цинствена култура и пр.

при други в по-голяма степен. Следствие

* След изказването на Карла дел Понте съдията Патрик Ро- 
бинсон се намеси и посочи, че прокуратурата иска 340 дни за 
двата обвинителни акта и като се добавят още 170 дни за 
третия, излизат 500 дни. Ако се предположи, че още толкова 
дни са необходими и за другата страна, процесът може да 
продължи цели три години.

В репликата си Карла дел Понте каза, че срокът може да се 
намали доколкото се обединят в един трите обвинителни ак
тове.

гттл от вшарш
ПРЕМИЕРЪТ ЩЕ ХОДИ В САЩ

Правят се нови постъпки за организиране на визита на пре
миера Сакскобургготски в САЩ, съобщи източник от правител
ството. Симеон трябваше да участва в есенната сесия на Общото 
събрание на ООН в Ню Йорк, но тя беше отложена заради атен
татите на 11 септември. Предвижда се той да посети и Вашингтон. 
Очаква се американците да съобщят възможните дати.

Началникът на премиерския кабинет Стоян Ганев лично 
уреждал пътуването.

Кабинетът разреши УС експерти да посетят наши поделения, за 
да проверят състоянието на техниката и въоръжението. Специал
истите ще изготвят препоръки от кои оръжия да се откажем и с 
какви да ги заменим.

и ет-

(24 часа)

ществуват оценки и в нашите среди, без навли
зането в по-сериозна задълбоченост.

Като се има предвид обстоятелството, че съ-
ДАВАТ 2,2 МЛРД. ЕВРО 

ЗА БАЛКАНИТЕ МАЛЦИНСТВО - НАРОДНОСТ - 
МАЛЦИНСТВО ществуват твърде ясни фундаментални между

народни документи, които дават направления 
Изхождайхки от високия процент на граж- за демократичното и хуманно уреждане, поло- 

даните от националните малцинства над (30% в жението на етническите групировки в съвре- 
общия брой на населението в държавата и че в менната държава, третирани като национални 
дадени среди с многонационално население

България взема 400 млн., Румъния - 535 млн. от Пакта за стабил
ност

България ще получи 400 млн. евро от фонда за възстановяване 
Балканите, събиран от малцинства, има пълно основание да се очаква 

малцинствата представляват болшинство (до 75 предложения проект да 
и повече процента), в Конституцията на СФРЮ 
от 1963 г. в чл. 43-ти вместо понятието "национ
ално малцинство” бе употребено "народност",

на чуждестранните донори.
Пакта за стабилност, съобщи "Файненшъл таймс”.

Това щяло да бъде обявено на започналата в Букурещ вчера 
2-дневна конференция на пакта.

Заедно с Румъния, която получава 535 млн.,

по линията на
е на желаната висота и

да съдържа най-ценните определения от меж
дународните актове в тази област. Разбира се, 
от него не се очаква смао декларативно регули- 

за да се подчертае пълното равноправие на гра- ране положението на националните малцинст- 
жданите от етническите групировки, живущи ва в държавата, но той същевременно да пред
на тези простори. Тези и други разпоредби, оп- ставлява пълна гаранция за провеждане на дело 
ределящи личните и колективните права на на- принципните становища
родностите като субекти със самобитен иден- ждународни институции за личните човешки и 
титет бяха вградени и в конституциите на от- малцинсвени права и свободи и на гражданите, 
делиите републики във федерацията. Така ре
гулираното положение на народностите (наци- както и на техните колективни 
оналните малцинства) в тогавашната СФРЮ

на двете страни се 
пада най-голям дял от събрания досега общ фонд от 2,2 млрд. евро. 
От него ще се финансират 27 инфраструктурни проекта за подо
бряване на транспортните връзки и задълбочаване на икономи
ческата интеграция на страните от Югоизточна Европа.

Близо половината от финансирането ще беде под формата на 
от големи многонационални институции.

Същевременно чуждестранните донори щели да уверят Юго
славия и нейните съседи, че остават приоритет на Запада, Ев
ропейската комисия и Световната банка. Същевременно те щели 
да предупредят най-нестабилния район в Европа за необходимо
стта да се отърси от недостатъците и да привлече чуждестранни 
инвестиции, предаде Ройтерс.

на компетентните ме-

заеми
принадлежащи към националните малцинства.

права.
Миле Присойски

даваше положителни резултати, които се со
чеха като позитивен пример и извън границите 
на страната.

Обаче след разпадането на СФРЮ, в обстоя-

О В следващия брой:
Какви решения предлага Законът за 
защита на националните малцинства

(24 часа)
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ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ в
ДИМИТРОВГРАД

ДСБЮ и ДариГраГи^отСофия^Тз^окто™ ° К°ЯТ° Ще бЪДаТ осигУРени инвестициите в двете 
в Димитровград се проведе малък икономически СТРаНИ’ “ ^ ^ бизнисмените гаРанЧия да ин- 
форум, както го нарекоха ооганит,™ весгират пари в едната или другата страна. От
който се оазисквз чп и.,» ^ орите, на друга страна бизнесът в България не разполага с
ловложения от бизнес средитГот^^Г™™ П°’1ТИ НИКаКВИ сведения 33 състоянието на сто- 
Димитровград В Д България в панствотов Димитровград и това тепърва трябва

На ГПРШ1Т1 „„„„ ™ „ да се преодолява. Недостигат и информации за
ров председател на Г~” Валерн Димит- законовите възможности, свързани с приватиза-
Напопното гъП ' мическата комисия при 'цията у нас, а оттам ще произтечати възможнос-
Народното събрание на Р България и г-жа Ма- тите за инвестиции.
Ка ппш 1СЯН °Т ^Ъюза на работодателите в Интересувайки се по-конкретно за определе- 

< р Iл. както и представители на държавни и ни предприятия в общината, г-жа Марияна Пе- 
тстни фирми от Димитровград. Оповестеното чеян от Съюза на работодателите в България, 

идване на представители на банковата система от който обхваща около 100 фирми с над 140 000 
България за съжаление изостана, а парите, спо- работници от едрия бизнес, напомни, 
ред някои дискутанти, все пак са най-важни в 
бизнеса.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ОТНОВО СЕ ПИТАТ

ПО КОЙ ВАРИАНТ 

ЩЕ СЕ СТРОИ 

ПЪТЯТ НИШ - 

СОФИЯ?
Римския път Виа милитарис, и пак излиза на вече посочената 

днес автопът Е-80, винаги е бил отсечка пред Градинье.
В съответната общинска слу-от голямо значение за Димит

ровград. Дали този факт е из- жба узнаваме, че и сегашната 
ползван така както трябва или както и предишната общинска 
не е отделен въпрос, върху кой- власт се е определила за вари- 
то тепърва трябва да се разиск- анта в Генералния градоустрой- 
ва. Тези дни обаче димитровгра- ствен план, приет в началото на 
дчани се тормозят от въпроса 1992 г. От Радмила Методиева, 
къде ще мине модерното трасе строителен инженер в тази слу- 
на международния път, свърз- жба, узнаваме също, че предло- 
ващ Европа с Близкия изток.

Още в началото на 1992 го- риемлив за Димитровград и по- 
дина тогавашната Общинска ради това, че засяга няколко ви- 
скупщина - след обстойно раз- тални обекти за града като: ме- 
искване не само на заседанията теорологичната станция, млека- 
си, но и сред гражданите - прие рата на ”Сточар”, пр 
решение за Генерален градоус- лната система на ”Комуналац’, 
тройствен план на града. В него много къщи около жп бариера- 
бе съдържано и трасето на меж- та край Лукавица и вече споме- 
дународния път Е-80, тъй като натото димитровградско гроби- 
още тогава той се славеше за ще. От друга страна, това трасе 
"приоритетен обект не само за минава по склоновете на Мър- 
Сърбия, но и за Европа”. Тогава твината, която постоянно е 
бе прието-трасето на бъдещия нка и снегът през зимата едва ли 
автопът да минава над болни
цата, след това извън градската затруднено движение. За разли- 
зона по посока на пътя за За- ка от този, другият вариант над 
бърдието. На пресечката с този болницата постоянно е изложен

на слънце и едва ли ще засегне 
някой обект.

че преди
всичко те могат да помогнат, посочвайки греш- 

„ ките, които в България са направени в процеса на
ткривайки срещата, Небойша Иванов, под- приватизацията, които тук не трябва да бъдат 

председател на Главния съвет на ДСБЮ, изтъкна повторени, за да може процесът да бъде по-бърз. 
необходимостта от икономическо женият от ЦИП вариант е неп-На срещата бе констатирано, че това няма да 

да стане само с бъде първата среща и че основното е да бъде 
помощта на чужди инвестиции, преди всичко на създадена цялостна законова рамка за чужди ин- 
едрия биснес от съседна България. За тази цел е вестиции, включително и от България. Все пак и 
необходимо създаване на .Агенция за възстано- при сегашните законови разпоредби могат да се 
вяване на общината, а също така и създаване на

възстановява
не на общината, което може

ечиствате-намерят начини, стига да има производствени 
сдружение на работодарелите и тук, за да могат програми, качествена продукция и обезпечен па- 
контактите да бъдат по-добри и по-конкретни. зар, особено на Запад, който във всеки случай 

Председателят на икономическата комисия трябва да се запази, 
при Народното събрание на Р България Валери Г-жа Печеян посети двете най-големи фирми 
Димитров, изтъкна преди всичко установяване в Димитровград - ГИД и "Свобода”, 
на законова рамка между България и Югославия, А.Т.

в ся-

КМЕТЪТ НА ЧАЧАК ВЕЛИМИР 
ИЛИЧ В БОСИЛЕГРАД:

ДА УСТАНОВИМ 
ВЗАИМНИ ВРЪЗКИ

ще се топи, което пък означава
ОТПРАВЕН ИСК ДО УНМИК

СВОБОДА ЗА 

ВСИЧКИ
път е предвиден и един възел, с 
който градът ще се свърже с но
вия път. Другия е някъде под 
Желюша и Гоин дол. От скло- онови разпоредби, условията за 
новете на Козарица пътят слиза строеж трябва да бъдат опреде- 

Къндина бара и лени съгласно градоустройстве- 
минавайки реката и линията, пр- ния план на Димитровград или в 
ед село Градинье се свързва с крайна сметка това трябва да 
вече изградената отсечка към определи съответното министе

рство, разбира се,пак зачитайки 
Тези дни, когато се актуализ- условията, които определя Об-

Според съществуващите зак-
- Приемам тукашната инициатива Босилеград 

и Чачак да се побратимят. Смятам, че пред
ложението трябва да се разработи и да се пусне в 
процедура.

Това каза кметът на Чачак Велимир Илич по 
време на неотдавнашното си посещение в Босиле
град, като подчерта, че делегция на Босилеград 
трябва да замине в Чачак, където да води разговори 
за сътрудничество със собственици на 
средни предприятия и с представители на техни 
сдружения.

- Смятам, че е най-добре да се свържем 
начин, а съм убеден, че за такова нещо съществуват

възможности и че Босилеградска община 
може да се развива. Особено е важно да се съживи 
овцефермата и кланицата на тукашното селскос
топанско предприятие, а в това отношение принос 
могат да дадат и специалисти от нашия Институт за 
овощарство, каза Илич, като подчерта, че "всичко 
друго е политика, само от производството се 
живее”.

Югославската страна е подала официален иск 
до УНМИК за амнистия на сръбските затво
рници в Косово и се очаква положителен отго
вор.

в местността

Ръководителят на отдела за правосъдие и 
човешки свободи кам Координационния център 
за Космет Владимир Божович уточни, че 
дума за 40 сърби, които се намират 
затвори, главно в Косовска Митровица, При- 
щина и Гнилане. Мнозинство от тях са осъдени 
на основата на албанци л>жесвидетели.

- Причините за този иск са морални, правови 
и хуманни. От затворите в Сърбия бяха осво
бодени 1500 косовски албанци. Ние трябва да 
имаме еднакви стандарти и критерии и едни и 

назоваваме с еднакви имена, каза

става 
в косовските границата.

малки и
ира необходимостта от изграж- щинската скупщина и интерес- 
дане на пътя съвместно с Р ите на държавата. Съответната 
България, появи се проект на служба вече е отправила към 
Инститита по съобщения 
ЦИП от Белград, с който се документация и определението 
предлага нов вариант. Според на общинските власти. А кой ва- 
този проект трасето на пътя риант ще бъде приет остава да 
минава над железопътната га- се види. Май няма много да се

по тоя
министерството необходимата •

големи

същи неща да 
Божович.

Координаторът на групата за арестувани ли-
с Бо ра, издига се по мост над махала чака. 

Чуй петъл, пресича гробището
ца Елизабет Прес прецени разговорите

твърдс'полезни, подчертавайки, ^чс 
решение за това ще донесе ” висша инстанция .

А.Т.жович като
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВИ КОНТАКТИ С 
БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ

БАЗИТЕ НА 
БЪДЕЩИТЕ 

ОТБОРНИЦИ

В БОСИЛЕГРАДСКИ “АВТОТРАНСПОРТ"

ИСКАТ ДА ЗНАЯТ 
ИСТИНАТА ЗА 

ГОЩАВКИТЕ НА БИВШИЯ 
ДИРЕКТОР

чс
Както е известно, в околността на Панчево се 
намира село Иваново, което е населено с българи, 
така наречените банатски българи. В селото живеят 
и унгарци, но то не е единственото, в което живеят 
банатските българи.
Преди една седмица директорът на Народната 
библиотека в Димитровград Иван Иванов посети 
Иваново и установи първите контакти между 
банатските българи и българите от 
Димитровградско. Там той се срещнал с Петър 
Василчин, професор по химия и секретар на 
новосформираното Културно-художествено 
дружество на банатските българи. В разговорите е 
констатирано, че може да се осъществи добро 
сътрудничество и че българите от Димитровград и 
Босилеград (които вече са установили контакти

локални избо-На предстоящите 
ри Димитровград като град ще има 
15 отборника в бъдещата Общин- 

скупщина. По два отборника ще 
местните общйости Белещ и

ска
имат
Жеяюша, а по един - Смиловци, Ку- 
са врана, Трънски Одоровци, И Го- 

Дол. Селата Бребевница, Пър- 
-гопопиици, Мъзгош и Моинци зае
дно дават един отборник, както и 

Височки Одоровци и Гуле- 
Радейиа, Петърлаш и Пъс- 

кашия; Сенокос, Каменица, Брай- 
Болев дол; Изаговци, Гор- 

Криводол, Долни Криводол и 
Вълковия; Искровци, Петачинци, 

и Горна Нев-

Председателят на Управителния съвет на босилеградски 
"Автотранспорт” Владимир Младенов преди няколко дни оп
овести че управителните органи ще отстоят становището си
да се проверят всички документи за представителните разходи 
на предприятието през последните три години.

Смятаме, каза той, че бившият директор Ивалчо Станчев 
огромни борчове зд представителни разходи.

ОТ ми

ни

;.У/

селата:
иовци; ни е оставил

Узнаваме, че досега са пристигнали различни сметки
гощавки в Ниш и в други места за около 150 000налогодишни

динара. Това обаче не е окончателната цифра за тези разходи 
когато ние получавахме мизерни заплати, а

конци и
пи

от времето „ п
Станчев твърдеше, че ”няма пари .

С "празните” приказки на работниците, 
представителните разходи и с други доскорашни неправил- 
ности в работата на фирмата се занимават и инспектори на 
тукашния Отдел по вътрешните работи.

*Врабча, Скървеница 
ля; Барйс, Било, Долна Невля и 

Бан-

със сметките за

Всрзар; Поганово, Драгови га
Планиница; Градинье иски дол и 

Бачево; Лукавица и Сливница. В.Б.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Създадени са условия за 
регуларна изборна 

надпревара
- Създадени са всички технически и други условия в йеделя ус

пешно, по законен и демократичен начин да се проведат допълнител
ните избори за отборници на Общинската скупщина в Босилеград, 
беше последната вест, която получихме от Велин Стоичков, предсе
дател на Общинската избирателна комисия.

За 31 отборннчески места, колкото има в ОС, ще се надпреварват 
132 кандидат-отборници. Коалицията ДОС - Босилеград (в чийто със- 

общинските,отбори на ДС, ДСБЮ, ГСС, ДХСС и НД), предложи 
30 кандидати, ДСС - д-р Воислав Кощуница също 30, СПС - 22, Нова 
Сърбия - 16, Демократична алтернатива - 13, СПО - 6, СРС - 5, 'а 10 
кандидати са излъчени от група граждани.

Гласоподавателите - според списъците, в общината има 9138 пъл
нолетни лица - от седем до 20 часа ще гласуват на 35 избирателни места 
в 31 избирателни колегии. Ето и няколко по-конкретни данни. Голеш, 
Жеравино и Караманица са една избирателна колегия и всички гласопо
даватели ще гласуват в Караманица. Назърица, Ярешник и Доганица 
са една колегия, доганичани ще гласуват в Назърица, а ярешничани в 

Рибарчани ще гласуват в Бранковци, буцалевчани в Мле- 
коминци, хората от Барйе ще гласуват в Плоча, а тези от Белут в Извор. 
Зли дол и Брестница са една избирателна колегия, но ще се гласува и 
на двете места. Радичевци и Ресен също са една колегия, но ще се 
гласува и в двете села. Две избирателни места ще има и в Горна Любата 
- едното е в махала Кол чина гарина.

В избирателните съвети има по три члена и по толкова заместници, 
а в разширените им състави са включени и представители на партиите, 
конто имат кандидати за най-малко две третини отборннчески места в 
ОС, т.е. 21. Това условие изпълниха ДОС - Босилеград, ДСС - д-р 
Воислав Кощуница и СПС. Тъй като ДСС, както се произнесе Общин
ският съд, закъснял с предложението си, кандидати в разширените 
състави не само в избирателните съвети, но и в ОИК ще имат само ДОС 
и СПС.

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ТУРИЗМЪТ - 

ШАНС ЗА ДИМИТРОВГРАДСКО 

СТОПАНСТВО
трибуната бе и проектът 

на новия Закон за труда. Във връз
ка с този въпрос те казаха, че по 
начало Правителството се е ръко
водило от добра замисъл при опис
ването на проектозакона, но прак
тическата реализация работници
те и всички заети може да доведе 
в социлно застрашено 
и да ги постави в позиция напълно 
да зависят от добрата воля на ра
ботодателите. ДСС, подчертаха 
Томич и Обрадович, с предоста
вения проектозакон 
сява априори, а има предложения 
как той да се подобри и в този сми
съл
мента са внесли дори 40 амандмани

тите наТомич каза, че. не е приспо-Общинският отбор на ДСС в 
на ми-

ство,
собен към нашите икономическо 

обстоятелства, че съще- 
се поста-

Димитровград през средата
седмица организира трибу

на, на която стана дума за актуал- 
обстановка в Ди

митровградска община и републи
ката като цяло.

Участниците в трибуната - 
проф. д-р Милан Томич, предсе
дател на ИО на ГО на ДСС и Раде 
Обрадович, член на ГО и Поли
тическия съвет на тази партия — 
изнесоха своите възгледи във връ
зка с тази тема и отговаряха на

социални
стува реална опасност да

под въпрос социлната сигурно- 
заетите, че съществува оп

равдана боязън чужденците за 
малки пари да откупят родните дъ
ржавни и обществени фирми, а сл
ед това да ги закрият

Обрадович критикува рефор
мите, които задвижи правителст- 

Джинджич, изтъквайки 
между другото, че те се провеждат 
без предварително разработен 
план и ясна стратегия и че не са 
насочени към първичната задача, 
а това е увеличаването на станда
рта на заетите и всичките жители -към предложения проектозакон, 
„а Сърбия. ' Гостите на трибуната заявиха,

Обрадович оцени, че Димитро- че ДСС няма да отстъпи от своите 
вграД в бъдеще трябва повече да становища, свързани с въпроса за 
разчита на селското стопанство и икономическото възстановяване 
на транзитния туризъм. Правител- на страната и изразиха увереност, 
ството на Сърбия, според него, че ако се стигне до ситуацията те 
трябва да е запознато какви ик- да преборят концепциите, на кои- 
ономически мощности притежава то залагат останалите партии в 
всяка община в Сърбия поотделно ДОС, Сърбия твърде бързо ико- 
и да ги насърчава и помага същите номически ще се възстанови.

палата
вината стопанскатав са ст на

положение
и т.н.

вото на не се съгла-

въпросите на присъстващи.
Обстановката в димитровград

ското стопанство те оцениха като 
изключително трудна. В повечето 
от тукашните обществени фирми 
поради острите кризи в тях, прива
тизацията ще съпътстват сериоз
ни проблеми, прецени професор 
Томич. Той изрази мнение, че в на
стоящите условия докапитализа- 
цията на някои тукашни фирми 
(особено на ГИД) може би е по- 
сполучливото решение от прибъ
рзаната им приватизация."

За самия процес на собствени
ческата приватизация, конципир- 
ан от републиканското правител-

своето село.
депутатите на ДСС в парла-

Бюлетините и.протоколите от гласуването са печатани двуезично 
- на сръбски и български език. Б. Д.да ползват възможно повече.

Под удар на критиките на гос-В.Б.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА СРС

МЛАДЕНОВ СЕ ИЗВИНИ 
НА РТВ ” ЦАРИБРОД” И 

” БРАТСТВО”

ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА УКРЕПВАТ 

ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪСЕДИТЕ
(От 1 стр.)

- Българското национално малцинство, когато 
става дума за отношенията между СРЮ и Република 
България, дава принос за успешното развитие на до
бросъседските отношения. Тези отношения сега са 
много добри и съм убеден, че могат да се развиват 
само по възходяща линия. Установихме добро 
сътрудничество както с предишното, така и със сега
шното българско правителство, каза Свиланович и 
оповести, че на 26 тоя месец на посещение в Югос
лавия ще пристигне шефът на българската диплома
ция Соломон Паси.

С България, продължи министърът, подписахме 
- повече договори, сега полагаме усилия да регули

раме стокообмена, в смисъл да бъде възможно по- 
малко обременен. Когато става дума за България, 
ние същевременно настояваме да помагаме на 
нашите студенти, които следват в България. Те ви

наги могат да отидат в нашето посолство, да поискат 
каквато и да е помощ и в него да се чувстват като в 
своя държава. Това, че са българи само им облекчава 
следването в България, след това те ще се върнат в 
страната.

Накрая министър Свиланович още веднъж при
помни, че Югославия и нейните съседи, преди да се 
приключат към Европейския съюз, ще трябва още 
повече да си сътрудничат.

- Взаимоотношенията със съседите, и за нас и за 
тях, са условие за постъпване в ЕС, констатира той. 
Затова тези отношения трябва да укрепват. Знаем, че 
делим съвместна история, ако искате делиме и войни, 
но делиме и сегашното мирно време, стопанствата ни 
са компатибилни и могат да си сътрудничат. Вярвам, 
че това го искат и нашите съседи.

"Грешихме, когато РТВ "Цариброд” и в.”Братство” обвинява
хме в некоректност и непрофесионалност и затова се извиняваме 
на всички заети в тези информационни къщи”, заяви на проведе
ната в понеделник пресконференция водачът на димитровград
ските радикали Кирил Младенов.

Той добави, че радикалите по време на тази предизборна кам
пания са се уверили, че журналистите от посочените медии корек
тно и професионално са си вършили работата и че 
сътрудничеството им с представителите на радикалната партия е 
било добро.

На присъстващите на пресконференцията димитровградски 
журналисти и на оператора на местната телевизия Младенов по
дари шапки със символите на СРС.В.Б.

Б. Д.

V

С 10 ГОДИНИ ДСБЮ ' >

МЕМОРАНДУМ ДО НАРОДНАТА СКУПЩИНА И 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ
Преди чистката в "Братство” и оставките на пред

седателя и двама члена на Главния съвет на ДСБЮ 
парията на българите изпрати МЕМОРАНДУМ до 
Народната скупщина и правителството на Сърбия. В 
една статия в "Братство” се напомни за този документ 
и това предизвика интерес сред читателите. В писмо 
до редакцията д-р Слободан Василев предложи Мемо
рандумът да бъде отпечатан във вестника. ”С голям 
интерес и изключително внимание прочетох написа
ното. Във връзка с това поздравявам Демократичес
кия съюз на българите в Югославия и му пожелавам 
повече конкретни акции. Зарадван съм дотолкова по- 

че имах намерение до "Братство” да изпратя 
статия със заглавие "Губи ли ДСБЮ идентитета си?” 
Обаче този мини меморандум ми дойде като "мехлем 
за рана" - пише С. Василев и предлага: "От мое име, от 
името на бройните читатели на "Братство", от името 
на хората, които обичат родния си край и му желаят 
просперитет във всяко отношение, предлагам на Гла
вния съ^ет на ДСБЮ и на главния и отговорен редак
тор и редакционната колегия на вестника цялостно да 
се публикува Меморандумът на ДСБЮ".

Редакцията прие предложението на д-р Слободан 
Василев и публикува Меморандума.

Меморандумът съдържа 20 точки, в които се за
сягат важни въпроси за българската народност в Сър
бия. Ние сега нямаме възможност да повторим целия 
текст на Мем

лението.
* Изграждането на жп линията и автомагистралата Ниш- 

Димитровград да започне от Димитровград, при отговорно 
отношение към твърде чувствителното екологично 
положение на Димитровград.

* ДСБЮ се застъпва и предлага Босилеградска община 
да бъде обхваната с проекта "ВЛАСИНА”, да се използва 
рудното богатство в Босилеградска община, Ракита 
(Бабушнишка община) и Мъзгош (Димитровградска 
община).

* Народната скупщина да възложи на Общинската 
скупщина в Бабушница да премахне злоупотребите с то-' 
плата и лековита вода в Звонска баня.

* Да се предприемат мерки за оборудване на пощата в 
Клисура, която има ръчен индукторски телефон, а тази 
поща ползват 7 села.

* Босилеград и Димитровград да станат ЕДНА изби
рателна колегия и по този начин да се даде възможност 
българското малцинство да има свой представител в пар
ламента. ^

* Скупщината на Република Сърбия да извърши из
менения в Закона за териториална организация на Сърбия, 
като при това краищата е българско население се включат 
само в общините Босилеград и Димитровград, а не, както е 
сега, малцинството да бъде разбито на 5 общини 
(Димитровград, Бабушница, Пирот, Сурдулица и Босиле
град).

орандума, но заинтересованите могат да 
го прочетат в "Братство” бр. 1524 от 20 декември 1991. 
В тази статия само теЛеграфически ще напомним кои 
проблеми за разрешаване предложи ДСБЮ на репуб
ликанската скупщина и правителството и защо тези 
институции останаха глухи към българското малцин
ство.

ДСБЮ даде предложение:
* Правителството на Република Сърбия да вземе 

мерки за консолидация на производствените цехове в 
нашите краища (например една група републикански ек
сперти спешно да подготвят нова производителна про
грама за цеха на ЕИ в Босилеград).

* Правителството да предприеме мерки за създаване 
на безмитна зона при Димитровград.

* Да се асфалтират пътищата Рибарци-Караманица и 
Босилеград-Бесна кобила.

* Селскостопанските производители в пояса от 10 км 
край границата да се освободят от плащане на данък 
върху кадастралния доход. С тази мерка да бъдат об
хванати и селяните в крайграничните общини, които 
живеят на над 700 м надморска височина. Това трябва да 
бъде важна мерка за спиране на миграцията на насе-

вече,
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ЯП "УСЛУГА" НОВИНИ ОТ СТАРЧЕСКИЯ ДОМ В 
ДИМИТРОВГРАД

ЦЕННИ ПОДАРЪЦИ ОТ 
ИТАЛИАНСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

АВТОМАТИЧНО 

ХЛОРИРАНЕ 

НА ВОДАТА

ВМЕСТО В СТАЧКА 

- НА ПОЧИВКА
Искат не само да им се дадат неизплатените заплати 
изравнят с принадлежностите на колегит*3™Лвати’ 
циошш фабрики

но те да се 
други конфек- Италианското правителство неотдавна подари на димитров

градския Дом за стари лица и пенсионери компютър с принтър, две 
перални, два фризера и 20 инвалидни колички. Наскоро същият 
донор ще дари на ведомството и една шевна машина, съобщиха от 
Дома.

Работниците в конфекционна
та фабрика КОБОС в Босилеград 
от миналата сряда до 5 т. м. са на 
годишна почивка. Пет дни преди 
да заминат на почивката, за която 
не е

големи, но новоизбраното
на компанията готви про

грама тя да се консолидира. На
лага се, каза той, всички фабрики 
в състава й да работят повече и 

време, стачкуваха поради не- по-добре и износът ощ! повече да 
заплатената им заплата за август, се увеличи, понеже "е малък док- 
Бяха спрели машините, понеже олкото на месец не достигне и 
ръководството на ЮМКО от Вра- надхвърли 3,5 милиона германски 
ня, в чиито състав конфекцията марки”. Н
работи като профитен център, не 
изпълни обещанията да получат 
първата част от заплатите

ръко- Хлорирането на питейната 
вода в градския водопровод в 
Босилеград, която ползват и 
райчиловчани, занапред ще бъ
де много повече контролирано 
отколкото досега, оповести 
Владимир Жижов, изпълняващ 
длъжността директор на явното 
комунално предприятие "Ус
луга”.

Жижов поясни, че в с. Извор, 
откъдето идва водата, са монти-

водство
В момента във ведомството са настанени 88 души. Капацитетите 

са натоварени почти напълно.
Що се отнася до цената за престоя в Дома, подвижните клиенти, 

настанени в стая с едно легло, ежемесечно отделят 5234 динара, а в 
стая с повече легла 4362 динара. Цената за престоя на неподвижните 
клиенти възлиза на 6871 динара. Б.Д.

ДИМИТРОВГРАД

ЗАВЪРШИ РЕМОНТЪТ НА 
ЗДРВАНИЯ ДОМ

- Точно е, вашите заплати бяха
по-малки, понеже се е налагало 

за във Враня да се купува социален 
мир, каза Стошич, като подчерта, 
че занапред заплатите във фабри- 

друга синдикална орга- ките ще са в зависимост от соб- 
низация няма, защото в този син-

август.
На събрание на УГС ”Незав- 

исимост”- рани съоръжения, включител
но и хлорен дозатор, който ре
гулира количеството и времето 
на хлорирането. Досега водата 
се хлорираше всекидневно и 
често в зависимост от "лопата-

Ведно с покрива е ремонти-До преди няколко дни, за да
минете по коридорите на Здрав- рана и дограмата, а обстоен ре
ния дом в Димитровград, когато монт е направен и на осем мо- 
навън вали дъжд, трябваше да кри възела в Здравния дом, ко
си носите чадър. Покривът те- ито поради небрежно отноше- 

та, окото и ръката , а сега^дози- чеше на няколко места, дори и в ние дори и на службите, задъл- 
рането ще е автоматично и в съ-

ственото им стопанисване.
дикат членуват всичките 500 ра
ботници - на което присъства и правиха остри критики по адрес на 
заместник-генералният директор бившия си директор Васил Такев. 
на ЮМКО Зоран Стошич, работ- Едни настояваха той да напусне 
ниците отстояха становището си, събранието, други приемаха пред- 
че няма да продължат производ
ството все докато не получат зап- обаче каза, че критиките не са ос- 
латата за август. При това поиска
ха заработките им да се увеличат,
понеже, както подчертаха, били изградил КОБОС, 
по-ниски в сравнение с други кон- унищожил Босилеград когато бил 
фекции и фабрики във Враня. Съ- председател на ОС, че нищо не е 
щевременно настояха да се утвъ- откраднал, че повече от тях (ра- 
рди отговорността на всички, кр- ботниците) е приел на работа... 
ито са виновни за тежката обета- Когато каза тези думи, една ра- 
новка в компанията с около 10 ботничка излезна пред него и го 
хиляди работника. Финансовото попита: "Искаш ли да кажа как 
положение на компанията с 36,5 мен ме прие!?” "Ще кажеш пред 
милиона германски марки дълго- съда”, отвърна той.

Миле Миленов, председател

На събранието работници от-

ложението с аплодисменти.Той
жени да се стараят за поддър- 

С помощта на донорство от жане на обекта, бяха почти неу- 
Европейския съюз и посредст- потребими. 
вом организацията "Лекари без
граници-Гърция” тези дни при- ираната организация "Занаят- 
ключва ремонтът на покрива чийски център" от Власотинци. 
на Здравния дом, по-точно на Защо те, а не някоя фирма от 

ропейската агенция за реконст- старата част на сградата. Най- Димитровград? Поради проста- 
рукция дари на общината за ре
монт на водопровода (към 98 
хиляди германски марки).

някои ординации.
довете хлор ще се прибавя на 20нователни, че е убеден в перспек

тивата на компанията, че той е дни.
За набавка на съоръженията 

са изразходвани към 40 000 ди
нара. Според Жижов, те са спе
стени от средствата, които Ев-

Работите проведе специализ-че не е

щателно и трайно е ремонтира- та причина, че става дума за па
на онази част, през която дол- ри на Европейския съюз и за ев- 
ният етаж получава светлина, ропейски начин на работа, кое- 
Разбира се, ремонтирана е и ост- то ще рече, че този, който ра- 
аналата част на покрива, върху боти, е получил тази работа чр- 
която ще се прави надстройка, ез търг, тъй като е бил най- 
за да се получат нови помеще- ефтин.

В.Б.
ве е твърде тежко, констатираха 
те, като поискаха от зам-дирек- на временния Общински съвет, 
тора отговор на въпроса каква й е каза, че заплатите на работниците

в КОБОС трябва да се изравнят с 
- Повече от производството в тези на работниците в други кон- 

нашата конфекция е предназначе- фекции в системата на компани- 
но за износ, а заплати няма! Пое- ята, като изрази съмнението си, че 
ледната ни заплата средно възли- "някой пред местните избори в 
заше на 3 хиляди динара и с толк- Босилеградска община нарочно 
ова мизерни принадлежности не кара работниците да стачкуват”.

Зам-директорът Стошич обе
ща на работниците, че първата 
част от заплатата за август ще

перспективата й.
А.Т.ния за администрацията и някои 

други служби.
Световната здравна 
организация 
провъзгласи 
октомври за месец на 
правилното хранене. 
Манифестацията бе 
отбелязана и в 
Димитровград с 
прояви,организирани

В ГИД ПРОИЗВОДСТВОТО 
ПАК ПРЕКЪСНАможе да се живее. Не сме доволни 

и от това, че нашите заработки са 
с около 50 на сто по-ниски от зап
латите на нашите колеги в други получат до три дни, като подчерта, 
фабрики във Враня, коза но събра- че ще се изучат възможностите да 
нието синдикалният председател в последва и втората. Тя, както ц 
КОБОС Йордан Божилов. заплатата за септември, са в пряка

Заместник-директорът Стош- зависимост от финансовите въз- 
ич каза, че' обстановката в ЮМКО можности на компанията.

Поради липса на мазут най-голямото димитровградско пред
приятие ГИД преЗ тази седмица отново бе принудено да прекъсне 
производството си, което след много мъки бе въстоновено преди 
няколко седмици.

Както оповестиха от ГИД, производството би трябвало отново 
да се задвижи в началото на следващата седмица, но имайки пред
вид за каква фирма става дума, едва ли някой е склонен да повярва 
на тпзи информация.

ОТ
Хигиенно-епидемиоло
гичната служба към 
Здравния дом, 
Детската градина и 
Основното училище. б. д.В.Б.е тежка, че дълговете наистина са

на* ДСБЮ предлага да се премахне асимилацията 
българското малцинство, а броят на часовете по 
български език в малцинствените училища да бъде 
еднакъв на броя на часовете по сръбски в училищата,

сръбският език се изучава като майчин,
* ДСБЮ смята, че е необходимо да бъде възоб

новена работата на отдела за учители на български
при Педагогическата академия във Враня.

* ДСБЮ предлага на Димитровград да се върне 
старото име ЦАРИБРОД, защото с преименуването е 
нанесена голяма неправда на града.

БЕНЗИН ВЛЕЧЕ ОПАШКА
(От 1 стр.) заявили, че имали обещания, разбира се устни, и от някои 

За да не спре работата на фирмите и организациите, тогавашни общински функционери, че горивото няма да 
тогавашният ИС на ОС решил да им даде част от го- се връща. Почти всички фирми и организации признали 
ривото, при условие то да бъде върнато или да се плати, дълга.
Били сключени и писани договори, с които те се задъл
жили "по иск на ОС горивото да върнат или платят на 

сила в момента на връщането”. На тога-

в които

КЪДЕ Е ГОРИВОТО?език
Представители на КОБОС не го признали. Написали 

и осведомили съда, че в документацията нямали задъл
жения въз основа на договора за взимане на горивото от 
25 октомври 1994 година, което означава, че "посоченият

цена, която е в 
вашното предприятие "Слога били дадени 200 л 6>ензин и 
1300 л нефт, на "Услуга” 300 л бензин и 1000 л н:ефт, на 
Здравния дом 1500 л бензин, на "Бор” 400 л бензин и 1000 
л нефт, на КОБОС 400 л нефт и 1000 л бензин...* ДСБЮ предлага да се разреши въпроса за осно- 

издателство "Братство .
договор не е включен в нашите делови документи и не е 
евидентиран дълг към ОС”.

След гледането на делото и изказването на свидетели, 
Горивото, което полицаи и инспектори тогаЕ»а кон- Общинският съд констатирал, че въпросното гориво 

фискували и го предали на Общинската скупщина,, сетне представители на КОБОС все пак взели, като наложи на 
създаде главоболия на повече хора: на черноборсаджиите, Компанията ЮМКО, в състава на която той е профитец 
общинарите, задължилите се фирми... Някои от "чер- център, да върне 1000 л бензин и 400 л нефт, или пък да 
ноборсаджиите” поискали съдебна защита и досега на плати 35 динара за литър. При това наложил компанията 
ОС е наложено да върне или да плати около 7400 л гориво, да плати на ОС и 21 700 динара за разноски.
Възможно е от съдове във вътрешността да пристигнат Предоставеното преди някчлко дни съдебно решение 
нови правосилни решения. в КОБОС предизвика различни коментари. Работници

Понеже станала длъжник, ОС предприела мерки ду се питат защо по времето, когато директор бил Васил Такев, 
справи с проблема. Общинският правозащитник Здравка няма документация как горивото "влезнало" в предприя- 
Гагулска казва, че през 1998 година ИС ма ОС наложил тието и за какво е изразходвано. Казват, че тогавашната 
горивото да се върне и че длъжниците били предупредени товарна кола била на нефт и си поставят въпрос какво е 

Понеже си направили оглушки, ОС станало с бензина.

вателя на
* ДСБЮ предлага да бъде прекратен процесът на 

административната промяна на фамилните имена при 
жените, а също така да се спазват старите топоними в

НЕ БИЛИ ЧЕРНОБОРСАДЖИИ

духа на българския език.
*ДСБЮ смята, че богослужението в 

краища трябва да се провежда на български език.
* ДСБЮ призовава правителствата на Сърбия и 

България да се застъпват за либерализация на грани
цата при Босилеград и Димитровград. Да се подпишат 
договори за малограничен оборот, свободна търговия, 
школуване на наши студенти в България, откриване 

нови пропусквателни пунктове.
Читателите могат да заключат колко актуалнгI са тези 

въпроси за нашите краища, но те и до днес не са решеню 
И след промените от 5 октомври 2000 година те не 
решават или се решават само частично и много бавно.

(следва)

нашите

на това да направят, 
поискала съдебна защита.

Общинският съд в Босилеград се произнесе за повече ще трябва обстойно да се изучи въпросът какво всъщност 
от делата, като наложи на длъжниците да върнат или е станало с горивото,- казва председателят на синдикпл 
платят взетото гориво. Представители; на едни от фир- ната организация в КОБОС Йордан Божилов, 

организациите по време на съдебьюто заседание

- В условията когато няма пари и за мизерни заплати

В.Б.мите и
Богдан Николов
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ДИМИТРОВГРАД
КРИТИЧЕСКА БЕЛЕЖКА

СПОРЕД УПРАВИТЕЛЯ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ 

ДИМИТЪР ИЛИЕВПРЕВОДИ БЕЗ
подписи

НОВ
ДИРЕКТОР

ЩЕ СЕ УЧРЕДИ 

” ЦАРИБРОДСКИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЕН 

КРЪГ”

НА
се преразказват като^некдоти^ГЬиТ МИНалото недалечи° днес 
вредни народи” (превод оТсръ^иГ-Ъ„ " “ ““ ”нашите

"оТиТугиХ=ВИеЧи1Ибда^ 4 РиСкоСиГЖИ;б8 
"Маше „ай-раздични, а някои дори бях^б“^1 °ПраВДаНИЯ
брежно отаТш!„Ние3 къмаавтоа "реВОДалеската Де«ност, едно не-

“ЛвИсГпоПРеВОД"ИМ;’ ВСе “ ”ог!)ДпТеСве^Г„Ге
нТмГГ^е жГа п^“УбЛИКа

^п„Лпл Пример от ™И област с статията на Каменко Маркович
вж “мост^Ш^ст «Гг™ ИЗВеСТеН СКУЛПТ°Р Никола Антов (вж. Мост , 151, стр. 37). Статията е писана на мъчно достъпен

език, преводът е несигурен, буквален, та се получава текст, който 
е труден за възприемане, дбри за специалисти. Напр. авторът идва 
до заключение, че творчеството на Антов е "отворено дело” а 
вероятно става дума за "открито произведение” (по Умберто Еко), 
което всеки възприемател може да тълкува на свой начин. Един 
скулптор може да има творчески "почерк” (фигуративно казано), 
но не и ръкопис , както стои в превода. Синтагмата "от кр 
плът е възприета в българ. език, а не ”от кръв и месо”. Има много 
недомлъвки, които смущават. И изречения, смисъла на които е 
истинска загадка - Пресъздавайки постоянно своите чувства във 
форма, Антов отбелязва следите на своето съществуване”. По
читател съм на творчеството на Антов, следя неговото творчество 
от ученическата скамейка до наши дни, обаче тази статия (този 
превод!?) ме съсипа: едвам се промъкнах през разните там съ
ждения за неговото творчество. Излиза, че е по-лесно да се раз
берат (възприемат) модерните скулптури на Антов, отколкото 
"модерните” акробации в този текст. Да се разберем - авторът на 

знае, преводачът - не! Анонимната работа по принцип 
не вдъхва доверие! Не се знае в този случай, кой е виновен за тази 
словесна бъркотия! Не искам да анализирам и сравнявам ориги
нала и

основното
УЧИЛИЩЕ

Съществува идея в най-близко бъдеще да бъде основана 
организация на професионалните художници от Димитров
град и по потекло от този край. Тази информация ни пре
достави академичният скулптор Димитър Илиев, управител на 
димитровградската галерия.

Организацията, според думите на Илиев, най-вероятно ще 
носи название ”Царибродски изобразителен кръг”, а първите 
стпъки към превръщането на идеята в действителност вече са 
предпириети.

В Димитровград понастоящем постоянно живеят само 
няколко професионални художници. Във вътрешността на ст
раната, както и в чужбина (България, Испания) обаче живеят 
и творят няколко десетки професионални художници, чийто 
произход е от Димитровградско.

имаме 
водата на пре-

С решение на Министерств
ото на просветата на Република 
Сърбия основното училище в 
Димитровград от 26 октомври 
т.г. има нов директор. Това е 
Душица Йотова, родена през 
1965 г. в Димитровград.

Йотова се е дипломирала в 
Педагогическата академия във 
Враня през 1989 г. Първото й 
работно място е било в село Ка
меница край Зворник - Босна и 
Херцеговина, където остава до 
началото на войната през 1991 
г. Завърща се в Димитровград и 
2 г. и половина работи в Куса 
врана, след това половин година 
в Лукавица и от учебната 
1995/96 г. в централното учили
ще в Димитровград.

ъв и Б. Д.

НОВ ПОКРИВ НА 
БИБЛИОТЕКАТА

Народната библиотека в Димитровград е поместена в една 
от най-старите обществени сгради в града, тази на някогаш
ното първоначално училищЬ "Христо Ботев”. И там покри
вът, който не е първият, но все пак е доста стар, започна да 
тече, което сериозно застрашаваше книжния фонд на биб
лиотеката. Настояванията да се получат средства от донори 
бяха неуспешни.

Така че необходимите средства в размер на около 400 000 
динара бяха отпуснати от общинската хазна. Въз основа на 
проекта частната фирма ”Ваша къща” направи ремонт на 
покрива и на комините (девет) и ламаринените общивки ок
оло тях. Там, където дървената конструкция на сградата е 
била дотраяла също е подменена, така че сега книжата са на 
сигурно.

статията се

превода. Моето намерение е да апелирам в "Братство”, 
гМостри "Другарче” да няма вече неподписани преводи! Пре
водаческата работа е творческа дейност. Чрез нея преводачът 
печели ил:^ губи доверие при читателите.

Търсейки материали за един учебник попаднах върху пример, 
който може да се ч^чете като обратната страна на споменатия 
въпрос. Денко Рангелов, в качеството си на преводач, "разху
бавява” (нормализира!) българския текст на Миле Николов, като 
го превежда на сръбски. (Виж, читанка "Жуборна казиван>а, уцбе- 
ник српскохрватског ]езика као нематерн>ег”, Бгд 1981, стр. 56-57). 
Меко казано, преводачът поправя грешките на писателя При- 
сойски: Това е красноречив пример, защото текстовете (оригинал 
и превод) са дадени на две съседни страници. И децата, които 
години наред са чели тази христоматия, предполагам са разбрали 
каква манипулация е извършена. До кога ще е така?

Подканвам учителите по български и сръбски език да следят 
нашата преводаческа продукция (вестници, списания, учебници) и 
да станат критици за тази творческа област в нашите българско-

А.Т. А.Т,

МИНАЛАТА СЪБОТА В БОСИЛЕГРАДСКАТА ЧЕРКВА

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ПЕТКОВДЕН
състоя народна служба. Домакин беше 
Анка Дамянова - Кушина, а догодина 
ще я организира Иван Д. Стоименов. 
Преди това през улиците на града мина 
шествие начело с владиката Пахомий и 
представители на църковния съвет. 
Владиката не каза, че е сърдит защо 
нямаше повече хора, а бяха само около 
100 души, но призова присъстващите 
техните роднини, приятели и съседи да 
се върнат към вярата.

Миналата събота, на Света Петка в 
босилеградската черква "Св. 
Богородица", епископът на 
Вранянската епархия Пахомий със 
сътрудниците си даде богослужение. 
Пред събралите се босилеградчани той 
по-подробно говори за живота, делото 
и значението на майка Параскева - 
Света Петка в живота на Сръбската 
православна църква и изобщо на 
православните народи.
Тоя ден в черквата, по традиция се

малцинствени условия.
Марии Младенов

ТУРНЕ НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН 
ЦЕНТЪР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

Концерти в Бело блато, 

Иваново и Белград
В.Б.

пълнения и песни от Босилеград- ■ 'VПо случай 1 ноември - Деня на 
народните будители в България, ско, а вчера културана програма 
фолклорният ансамбъл на Цен- изнесе и в посолството на Репуб- 
търа за култура в Босилеград се лика България в Белград, 
представи в Бело блато край Зре- На танцовия състав, включи- 
нянин, Иваново край Панчево и 
Белград.

Пред населението в 
то и Иваново, където предимно 
живеят банатските българи, -тан-

ТРАНЗИСТОРИ ОТ ЛАБОРАТОРИИТЕ "БЕЛ"

ЕДИН МИЛИОН ПЪТИ ПО-ДРЕБНИ 
ОТ ПЯСЪЧНИКАтел но и на Културния център^ това 

беше първото посещение 
Бело бла- и първото представяне пред банат

ските българи и съгражданите им.
В.Б.

В
в Банат

Учените в лабораториите ”БелУ’ са напра- вид ”свети Грал” в електрониката. Очаква се ■ 
вили транзистори, които са милион пъти по- физическите ограничения на силициумовите • 
дребни от едно зрънце пясък, което ще даде чипове след 10 до 15 години да спрат развитието | . 
възможност за производство на малки чипове, на могъщите компютри. :

с на-цовият състав се представи 
родни танци,- инструментални из-

В стремежа да се увеличи броя на информа- 
Транзисторите са ключов компонент на ком- циите, които се обработват, към чиповете се 

пютрите и другите електронни уреди. Като са добавят все повече транзистори, така че най- 
използвали процеса по самоизграждане на ор- новите вече имат около един милирадМипа. По-

захранващи се с незначителна енергия.
| Банатските българи са най-старата българска
ушиването на Чинровското въстание в България през 1688 година, 
косато населението започнало да бяга пред турския "*™1' '4™, 
от жителите преминали Дунава и се заселили в™
Сетне едни останали там, други тръгнали тЩйД 
Западняците пристигнали в Банат около 1738^годии.ъ Оредее ‘

—гХеГ,г “:
Уелио* тммили°теХ1Шя*б^)Сой,Итака че се преценява, че сега в страната 
има отнет до шест хшгядидаш^ каТолици но всроизиовед.

всеобщата българска култура. _______ —

ганическите молекули, изследователите са, на- ради това големината на чипа играе много ва- 
малили транзисторите до размер от един на- жна роля в развитието на електрониката.

Никой досега не е успял от един молекул да 
направи ирекъсвател. В лабораториите ”Бел” е 

В информация, поместена на страниците на- приложен нов начин за правене на транзистори, 
списание ”Нъйчър” учените поясняват, че са Молекулите се изграждат сами между провод- 
направили конвертер на напрежението, какъв- ниците, а това са електроди^от злато. По този

начин отдалечеността между електродите в ед- 
Молекулният ирекъсвател е своеобразен ин тразнистор е само един до дв • нанометра.

нометър (един милион пъти по-малко от ми
лиметър).

то се използва в компютрите.
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България Борис Йоцов посещава 
гимназия *Цар Борис 

на гимназията

♦Тогавашният министър на просвещението на 
Босилеград, за да се запознае с условията за откриване на 
шшш приема босилеградска делегация и разрешава откриването 
♦Записването на първите гимназисти (39 момчета и 1 момиче) се провежда след 1Ь 

обучението започва в началото на ноември 1941 година ♦Вълчко Тошевсептември, а 
. - пръв директор ноември 1941 г. В първия учебен 

ден учениците 
училищните правила, седмична
та програма и новите учебници, 
които ще ползват през учебната 
година. Разбира се, занятията се 
провеждат на български език. 
За всеки ученик се водят про
стъпки за: трудолюбие, ред, точ- 

изпълнителност, благо-

наразрешение за откриването 
гимназия лично от цар Борис III. 
След разговора с босилеград- 
ските пратеници царят разреша
ва да се открие гимназия 1—

са запознати сЕдна изключително важна за ;
Босилеградския край годишни- I
на се навършва тезн дни. Точно : п преподаватели в новоотворената 
преди ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ; босилеградска гимназия са били: Филип Горанов, 
е започнала да работи ГИМНА- ; който преподавал религия с история на църквата, 
ЗИЯТА в Босилеград, за която : френски език, рисуване и пеене; Илинка Илиева - 
мнозина нашенци често пъти ка- | български език; Пенко Новков - алгебра, геометрия 
зват.чее най-успешната босиле- : и телесно възпитание; Вълчко Ив. Тошев - история и 
градска "фабрика” на всички ■ география, Васил Младенов - химия; Станка Тошева - 
времена. ■ естествена история. Пръв директор на гимназията

Днес, когато не само с въз- | бил Вълчко Тошев.^.................
сторг трябва да си спомним за
забележителния юбилей на на- откриване, за първите учители,

конто са положили нейните ос-

ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ В ГИМНАЗИЯТА

в Боси
леград.

Решено е гимназията да поне
се името ”Мария Луиза и да ра
боти като клон на гимназията в

ност,
възпитаност и народностни про
яви. Бележките за това се дават

Трекляно. Също така е решено 
откриването на гимназията да се

1 реализира постепенно, като най-
който не съществуват достатъч- напред се открие четвърти клас, 
но писмени документи или пък а следващата учебна година 
някои от тях, ако съществуват, ти и т. н. Така в момента, когато

све-

описателно за всеки ученик поо
тделно. При оценяването на уче
ниците се употребява петобал
ната система от двойка до шес
тица и то: слаб (2), среден (3), 
добър (4), много добър (5) и 
личен (6). Въпреки началното 
закъснение, учебната година 
протича според календара, кой-

пе-
шето единствено средно учили
ще, но и да го отбележим дос
тойно, е необходимо да посочим 
най-важните исторически фак-

нови, за работата й през изтек
лите 60 години... Разбира се, то- не се намират лесно, 
ва съвсем не е лесна работа, за- .

в Европа бушува Втората 
товна война, за младежта от Бо-

^ъгТтвърда^урен и сложен Началото на двадесетте годи- възможност да получи средно 
миналия век, когато е открита период, който досега не е проуч- ни на миналия век внася ради- (гимназиално) образование

историци, публицисти, кални промени във всички об- родния си край!
ласти на живота и работата на ____

* * * от-

в

ван отгимназията, за хората, които са 
подели инициативата за нейното политолози и други учени и за «IIхората в Босилеградското край- тз 

ще, включително и в училищна- « 
та система. Вследствие на Ньой- || 
ския договор на великите сили р 
този край е откъснат от майка- й 
та-родина България и присъеди- « 
нен към новосъздадената балка- р 

шуИЕВШ нека държава Кралство на сър- М
бито, хърватите и словенците, ^ 

; по-късно преименувано в Крал- 
Н1ННЙ1ство Югославия. След присъед- 

иняването са закрити прогимна
зиите в Босилеград и Извор, ос-

Д” ■* .< * ---------Н«род.а с-агссло, еор/гацт?

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗРЕЛОСТ Ц)т**>/<*>
Г«А чгАг.А.
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тават само основните училища, 
в които общението се провежда ж 
на сръбски език. Местните учи- || 
тели са уволнени от работа или 
преместени във вътрешността * 32 ГИМНАЗИСТИ ОТ 
на Сърбия, а във всички села ги 
заместват учители-сърби. Прос
ветното дело попада в стагна
ция...

Ч,

“I
X V V то е важел за всички училища в 

страната. Учениците ползват 
отпуска за Коледа и Великден, а 
редовните занятия приключват 

От главната книга на учени- На 20 юни, когато започва лят- 
ците от IV клас за учебната ната ваканция. Краят на учеб- 
1941/42 година узнаваме, че за- ната година е отбелязан с тър-

ЗЕМЕДЕЛСКИ
СЕМЕЙСТВАДЕЛЕГАЦИЯТА, КОЯТО 

ПРИЕЛ ЦАР БОРИС III
БОСИЛЕГРАДСКА 

ДЛЕГАЦИЯ ПРИ ЦАРЯ
Този снимка е заснета на 10 юни 1941 г. пред входа на 

царския дворец в София. На нея се виждат членовете на деле
гацията, която поискала от цар Борис III откриване на гим
назия в Босилеград (отляво надясно): Никола Бата, фотограф, 
Милка Илиева, Стефан Станков Стремецки, Георги Чипев, 
Станка Ципева, Асен Чипев, Владимир Димитров Жижов, 
Боянка Симеонова, всички от Босилеград, Борис Чурчийски, 
строител от с. Горна Любата, Мара Минчова, домакиня от 
Босилеград, Станиша Илиев - Бано от с. Божица, Димитър 
Чипев, капитан на 13 полк, Надежда Чипева, и двамата от 
Босилеград, и Любен Чипев, шофьор от Райчиловци.

На снимката са и трима чиновника от царския дворец.
Старият Димитър Чипев, който предвождал делегацията 

рапортирал на цар Борис: ” Ваше величество, пред Вас стои 
капитан Димитър Чипев от 13 полк. Димитър Яиев Чипев от 
Босилеград, заедно с Васил Коларов...”

Цар Борис: ” Разбрах, ранени сте в лявото колено. Кажете 
с какво мога да помогна.”

Димитър Чипев: ” Искаме гимназия, Ваше величество!”
Цар Борис взима лист хартия и написва: "РАЗРЕШАВА 

СЕ ОТВАРЯНЕ НА ГИМНАЗИЯ-В БОСИЛЕГРАД.” Под
чертава написаното и го подава на Д. Чипев. Радост, удовол
ствие и възхищение заливат лицата на всички присъстващи!

В края на посещението си босилеградчани подаряват на 
малкия принц Симеон (днес министър-председател на Репуб
лика България) потури, червен пояс и дълга копринена риза. 
На царицата те даряват женска носия от нашия край (сая, пояс, 
елече, скутаче, гръдник, наръкавници и др.). Шофьорът 
Любен Чипев получава от цар Борис гуми за малкия рейс, с 
който превезъл делегацията от Босилеград до София и об
ратно.

жество, на което е изпълнена 
проведено след 15 септем- подбрана културно-забавна про

грама.

писването на първите гимназис- 
През 1941 година, когато ти е 

Югославия е поробена от фаши- ври 1941 г. В четвърти клас са 
стка Германия и нейните съюз- записани общо 40 ученика - 39 
ници, Босилеградски край отно- момчета и 1 момиче. От самия 
во е в рамките на българската град са били 7 ученика, место- 
държава. Новите власти получа- жителството на 32 ученика е вън 
ват задачата да подобрят поло- от него, а на 1 - вън от България, 
жението в "новоосвободените Трима ученика произлизат от 
земи”, включително и в област- занаятчийски семейства, 32 от

Александър МЛАДЕНОВ

О беле: Значителният 
юбилей на босилеград-
ската гимназия е мотиви
рал автора на тази статия 
^ександър Младенов от 
Сурдулуца, родом от с. \ 

/Долна Любата, да \
I подготви материал за \

книга (монография) за \
училището. Статията му 
поместваме с надеждата, 
че тя ще събуди интерес 
към посочената 
годишнина сред 
обществеността в Босиле
градска община и преди 
всичко у ръководството и 
колектива на гимназията, 
както и у представителите/ 

\ на общинската власт, та / 
\ юбилеят да бъде от- / 
белязан по начин, който/ 
Отговаря на неговото / 
зцачение, включително и 
с Издаването на / 
споменатата книга./

та на просветата, в която нара- земеделски, 1 от семейството на 
ства нуждата от откриване на служащ и по 2 ученика от тър- 
училища не само в Босилеград, говски и чиновнически семейст- 
но и в по-големите и по-развити ва. По народност всички учени- 
села. Населението проявява го- ци били българи, а по вероизпо- 
лямо желание за откриване на ведание - православни. Записани 
прогимназии, както и на пълна са ученици, които предходната 
гимназия в Босилеград. До Мин- учебна година завършили Граж- 
истерството на просвещението в данското училище в Босилеград 
София е изпратена молба за от- (което е затворено с отварянето 
криване на гимназия и тогаваш- на гимназията). При записването 
ният просветен министър Борис на детето си в гимназията бащата, 
Йоцов идва в Босилеград, за да майката или настойникът подпис- 
проучи съществуват ли условия вали специална декларация, скоя- 
за откриването на такова учи- то се регламентира положението 
лище. Босилеградчани обаче ня- на ученика в училището и задъл- 
мат търпение да чакат минис- женията на неговите родители 
терската процедура и образуват или настойника му. 
делегация, която на 10 юни 1941 
година пристига в София и иска но закъснение

Обучението започва с извест-
(дакциятав началото на
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ОПАКОТО НА МУЗИКАЛНАТА СЛАВА
Духовият оркестър

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (20)

СТИМУЛИРАНЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ В 

ОТДАЛЕЧЕНИТЕ СЕЛА
още'от създаването му в края на^МЗ годинГ става 
нащлюбнмата рожба на царнбродчани. Вече през

от най-важните културни и обществени 
града. В неговия пръв състав са 25 
барем още толкова

на
тури идвали при директора на гимназията и му съоб
щавали времето и мястото, където музиката тряб
вало да бъде. Директорът изпълнявал тези заповеди, 
а музикантите пък като войници изпълнявали 
ведите на директора, взимали инструментите 
вали на мястото на събитието. Времето било. такова 

време на заповеди и тяхното безпрекословно из
пълняване. А изгубените уроци, малкото време за 
учене извън часовете, изморяването 
продължително духане, нередовното и слабо хранене 
- всичко това зле се отразявало върху успеха на муз
икантите в училището, пък и върху съвкупното 
психофизическо състояние. Родителите им тихо роп
таели. Но само това. Те още по-добре разбирали 
времето, в което всички се управлявали според 
натия лозунг: "Задължение-изпълнение!” -

За тези несгоди, за това опако на музикалната 
слава един от музикантите, многократно споменава
ният тук Ранко Соколов си спомня така:

Несгодите, пред които бяхме поставени бяха мн- 
Гладът ни съпровождаше често. Някои от меро

приятията продължаваха дълго през деня, а ние не 
знаехме времетраенето им. Често огладнявахме, но 
трябваше да свириме. Организаторите пък на ме

роприятията почти никога не про
явяваха грижи за физическото ни 
състояние.

Помня един случай когато бях
ме заминали в Пирот да съпровож
даме една военна част. На игрището 
започнаха тържествата още от су
тринта. Ние свирехме непрекъсна
то, но тържествата продължиха и 
през обедните часове - някъде до 3 
часа. Започна да ни прилошава от 
глад и умора. Нас никой не ни при
дружаваше в случай на нужда да ни 
бъде на услуга. Това често върше
ше носачът на тъпана, но имаше 
неща, които той, поради неопитно
ст, не можеше да свърши. За случая 
в Пирот беше определен един офи
цер, който да ни осведомява и уреж
да разни технически въпроси. Но по 
едно време той изчезна. След обед, 
когато се появи ние му заявихме, че 

спираме да свириме, защото сме из
морени и гладни. Тогава той реши 
да ни заведе в един ресторант, къ

дето се нахранихме. Имаше случаи, когато бяхме 
поставени на неподхоящи места и изложени с часове 
на силно приличащо слънце, без грижата да има наб- 
лизко вода. И обратно, свирехме по студено време, 
треперейки от студ. Ние бяхме преди всичко ученици, 
но за онова време това не беше аргумент за оправ
дание.”

: запо- 
и оти- Още като учител в Горна Ли- 

-сина бях узнал, че Околийският 
народен съвет разисквал за на
чина как да обезпечат учители в 
най-отдалечените училища в то
зи край и решили за затрудне
ните условия за работа към учи
телските заплати да обезпечат 
добавъчни. Като места, в които 
трудно се задържат учителите 
били посочени училищата в Ду
кат - Дудина и Горна Ръжана.

ято завела ред в къщата, въвела 
строга хигиена и в къщата, и в 
двора, заповядала да се подме
нят крилата на прозорците, за да 
могат да се отварят за проветря
ване на стаите. Освен това в ня
колко селски къщи забелязах, 
че яденето се сервира според 
наученото по време на курса - на 
всеки човек яденето се слага в 
отделна чиния.

Трябва да си призная, че като 
учител в Босилеградско съм во
дил няколко курса по ограмотя
ване на възрастните, но този бе
ше единственият, за който 
получих и материална награда.

институции в 
музиканти, но 

втория, резервния му съ- 
- музиканти, подготвени да могат успешно да 

заместят някой от членовете на първия състав Ов- 
ладяни са всичките инструменти, а репертоарът му 
бързо се разширява и жанрово обогатява.

Постоянно бил

са във
став

от честото и

имангажиран в най-различни меро
приятия, които организирано се провеждали в града. 
1ои бил магнитната сила, която привличала публи- 

обезпечавал масовост. Според това дали нещо 
се провежда с или без музиката, гражданите пре
ценявали дали мероприятието е важно, за да при
състват на него. Стигало се дотам, че самите органи
затори вече държали сметка дали оркестърът е сво
боден и може ли, макар и с един марш, да участва в 
събитието. Вече

поз-ката и

ого.
се случвало някои от мероприятия

та, които изисквали масовост, да се провалят без 
музиката, а други пък били отлагани, докато не се

ОРГАНИЗИРАНО 
ПОСРЕЩАНЕ НА 
НОВА ГОДИНА

■л-

«и Въпреки че бях преместен по 
заповед, без мое желание, с де
цата работих сериозно и неумо
рно. Редовно провеждах срещи с 
родителите, на които разглеж
дахме не само обучението, но и 
редица други важни за тях въп
роси. Срещите използвах и за 
запознаването на селяните им с 
най-новите постижения в ското-

Александър Йовев, 
дългогодишен директор на 

основното училище в Г. Лйсина

Щом като насила ме накара
ха да стана учител в Горна Ръ
жана, реших и аз да покажа зъби 
и да си търся добавъчните. Сед
нах една вечер и написах иск до 
Околийския народен съвет. Сл
ед един месец получих отговор, 
който още повече ме разсърди: 
отговориха ми, че такива сред
ства не се дават на нито един 
учител в околията.

- Няма да стане! - казах си и се 
оплаках до Министерството на 
просветата и културата в Сър
бия. Жалбата ми беше уважена 
и на Околийския съветсе възла
гаше да отпусне добавъчни сре
дства за работа при затруднени 
условия. Така си обезпечих 700 
динара над заплатата, което по 
това време никак не беше ма
лко.

Село Горна Ръжана е 
богато с извори на чиста 
питейна вода. Няколко 
поточета правеха четири 
по-малки рекички,"които 
малко под училището се 
вливаха в една- 
Горноръжанска река. Тя 
беше богата с речна 
пъстърва, която 
селяните ловеха по 
всяко време, често с 
непозволени средства, а 
истински майстори бяха 
в хващането на рибите с 
голи ръце.

Пълният състав на оркестъра през 1947 година с диригента му 
Георги Шукарев. Любовта към музиката, уваженията, обичта бяха 
единственият стимул по трънливия път към музикалната слава.

обезпечи участието на оркестъра.
Царнбродчани много обичали своята музика. Ор

кестърът като цяло. неговият диригент и всеки от 
музикантите поотделно се ползвали с голям авто
ритет. уважение, симпатии и слава. Обичали ги, рад
вали им се, възхищавали се от тяхната музика и стари, 
и млади. Навсякъде - и в Цариброд, и в други градове, 
където оркестърът се появявал, хубавото свирене на 
младите и симпатични музиканти предизвиквало въз
хищения и въодушевления, изразявани с бурни ап
лодисменти, възклицания и дружелюбни привети. В 
ученическите и младежки компании, по вечеринки и 

забави музикантите винаги били "първите

Две поредни години своята лятна ученическа ва
канция от три месеца учениците-музиканти прека
рали като бригадири на линиите Бръчко-Бановичи 
(1946) и Шамац-Сараево (1947). И докато през 1946 
година те участвали само като музиканти, устрой
вайки концерти в бригадирските селища, през след
ващата година на линията Шамац-Сараево те имали 
две задължения. През деня работели на трасето зае
дно с останалите бригадири, а през вечерните часове 
поемали инструментите и устройвали концерти. Това 
шестмесечно бригадируване 
ярък пример с какви "привилегии” се ползвал уче
ническият оркестър.

Големи трудности и адски мъки имали музикан
тите около поддържането на инструментите - задача, 
с която всеки сам трябвало да се справя. От набавка 
на средства за почистване на инструметите и на рез
ервни части до ремонти и поправки на инструмен
тите, за всичко се грижели самите музиканти и ръко
водителят им Шукарев. Отивали в София, където 
обикаляли военните оркестри и молили кого ли не, 
проявявайки невероятна находчивост. И всичко на 
собствена сметка. Никой не обезпечавал нито динар 
за тези потребности. Командващите и ползващите 

били мнозина, а за помощ и подкрепа -

въдството, овощарството, гра
динарството и прочие, а поех и 
задачата да организирам и тър
жества и забави по случай по- 
важните празници. За пръв път 
в това село организирах съвме
стно посрещане на Новата 1955 
година, за което с учениците си 
бях подготвил културно-лите
ратурна програма.

танцови
цигулки”. Музикалната им слава била голяма, но едва 
ли някой знаел каква е цената на тази слава. Самите 

музиканти, ученици на 14-18 годишна възраст,пък
много добе я знаели и почти всекидневно я плащали. 
Славата им имала своето опако, което младите муз- 

но мъжки понасяли и преодолявали.
само за две години е По почин на Околийската ор

ганизация на Червения кръст 
тогава се организираха

иканти трудно.
От мазетата на сградата на Царибродската гим- 

прй^пособени за музикални кабинети, всекид- 
на духови инструменти. В

назия.
невно се чувало свирене

когато останалите ученици учели уроците 
пък се забавлявали, музикантите

КУРСОВЕ ЗА 
НАРОДНО 

ПРОСВЕЩЕНИЕ
часовете.

СЕЛО БЕЗ МАГАЗИНси. почивали или 
тук провеждали продължителни, напрегнати репе
тиции. Оставало им малко време за учене и писане на 
домашните упражнения. х

Поради честото ангажиране на музиката по раз- 
постоянно отсъствали от

По това време в Горна Ръ- * 
жана нямаше селски магазин, 
така че жителите му бяха при
нудени за основните продовол
ствия да ходят в Горна Лисина, 
или дори в Сурдулица. В 
Босилеград отиваха само за да 
си свършат някоя работа в Ок
олийския съвет или на съди
лище.

Освен животновъдството и 
земеделието основен поминък 
на хората в Горна Ръжана беше 
строителството. В началото на 
март възрастните мъже отиваха 
на печалба във вътрешността 
на страната и се завръщаха към 
Петровден, за да окосят тучните 
ливади, а след жътвата - главно 
ръж, ечемик и овес, отново хва
щаха "чук и мистрия - па у Шу* 
мадия", откъдето се завръщаха 
към средата т ноември.

- слеу чг-

в селата. За целта беше издаде
на брошура с темите и съдър
жанието, което трябваше да се 
обработи. Сред по-важните те
ми бяха - оказване на първа ме
дицинска помощ, лична и обща 
хигиена, съвременно хранене... 
В курса се бяха записали 23 же
ни и девойки, а освен теорети
ческото обучение имахме и пра
ктически упражнения. Особено 
интересни бяха упражненията 
по готвене. Червеният кръст 
обезпечаваше продуктите, но и 
възпитаничките си носеха по 
нещичко от дома.

За ефектите от това обуче
ние красноречиво говори при
мерът на един селянин, чието 
име за съжаление съм заб 
който веднъж ми каза, че 
жестока борба” с дъщеря си, ко-

лични поводи музикантите 
редовните занятия. Губели много часове. Понякога 
били буквално вдигани от ученическите скамейки и 

часовете поради някое извънредно съ- оркестъра
никой. Идвали моменти на безпомощие и разочаро
вание, когато някои от музикантите били готови да 
захвърлят инструментите и никога вече да не се връ
щат в оркестъра. Неколцина дори това го и сторили, 
предпочитайки собствения си мир и спокойствие пр
ед музикалната слава. Любовта към музиката и фа- 
ктът че хората ги обичали, радвали им се, почитали 
ги и уважавали, давали сили на болшинството музи
канти да преборят трудностите и несгодите, които ги 
сполетявали да продължат по трънливия път към

изваждани от 
битие. Отговорници от градските ръководни струк-

СЕРЕНАДИ ЗА ЦАРИБРОД
Група музиканти от ученическия духов орксс- 

п,р, привличана от хубавата природа и романтиката 
на царибродските вечери, в първия вечерен здрач 
често излизали от града и поемали нанагорището 
към Мъртвицата, където са славните царибродски 
Ьорчста - любимото скривалище на влюбените мла
дежки двойки. Да си носвирят и попеят нещо по свои 
вкус и за своя душа. Така през тези вечери оттук се 
разливали върху утихналия град нежните акорди па 
Шлагери, романси, серенади, слипайки се с вечер
ните концерти на славейчетата. Царнбродчани от
варяли прозорците и пратите на домовете си, язлиг
и В иветицге^и,

своеобразна серенада,

слава.музикалната
Оркестърът все пак е получил нещо. След дълги 

молби и ходотайства бил обезпечен памучен бял плат 
и английски зелениза ризи, черен плат за панталони 

якета от контингентите на УНРА. Така младите муз- 
били облечени в униформа, която им при- 
някаква представителност, внушавала още

иканти
давала
по-голямо уважение към тях. ранил,

”нодипоглед к »,м
музика и я приемали като

ято музикантите устройват за любимия си роден 
град и своите съграждани.___________________ __

Подготвил: Венко Димитров
В следващия брой: Хората с и около оркестъра1°
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (12)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
Уви! Справката ие даде резу

лтат! Пратката бе без бележка! 
Въпреки повторените щателни 
премятания в одаите, записка 
липсваше!

удовлетворят професора. Осо
бено бе ревностен началникът 
на Байина баща, добър приятел 
на Паичич.

Наскоро в столичната Бота
ническа градина се стекоха сто
тици зелени пратки. До зимата 
1865 г. кабинетът на Паичич и 
няколко придадени помещения 
се напълниха с миризливи, веч
но зелени клончета и шишарки. 
Отзивът надмина и най-смелите 
очаквания...

- Господин професор, кабине
тът Ви е препълнен със зелен
ина. Удушваме се от игли па бо
рове, смърч, елха, тис... какво ли 
не! - осведомяваха асистентите 
управителя на градината Пан
чич.

И в най-мелодраматичните 
сказки рядко се случва главният 
герой повече от десет години да 
бъде изложен на патила и тер
зания, докато, да речеме, спася
ва изгубената си любима. А по- 
терята, която Паичич превзе да 
открие кое иглолистно е засъл- 
нато зад името^оморика и къде 
са дверите на тази пепеляшка, се 
протягна на цели двадесет лета, 
дори и повече!

Наближаваше 1865 г., ведно с 
нея и десетгодишни пата откак- 
то Паичич 1855 г. чу за тайнст
веното дърво.

- Дотътрих се, господа, до 
прага на. необикновен личен 
юбилей - тържествено празну
вам десетгодишно напрягане да 
обезсмъртя сръбската флора, 
но не ми провървя! Тъпча па мя
сто! Блуждая като птица в мъг
ла!... Разбира се, става дума за 
омориката. Десет години безус
пешно се опитвам да размърся 
що за дърво е тя и в какво незе
мно кътче се е притаила и очак
ва да я прелъстя - изповядаше се 
Паичич пред помощния персо
нал в белградската ботаническа 
градина, тези времена устроена 
от него.

- Професоре, в книгите чета, 
че всяко търпение има край, са
мо Вашето изглежда е безконе
чно!

Окърнен согрш йеНсШз
- Нима е възможно съдбата 

толкоз упорито и жестоко да си 
играе с мен? В момента, когато 
се зарадвах, че съм допрел це
лта, тя ме върна някъде в на
чалото па пътя.

Паичич тутакси изпрати мол
ба към началника па Байина ба- Клонче от оморика с шишарки
ща да му уточни мястото и ли-

На постъпката на Панчичцата, които са откъснали изпра- диццната, без да се изчерпава с 
телите части от омориката и по Той образно потвърждава учените още не са дали отгова- 
възможностда му изпрати и ши- и1шеитиви0стта и надареността ряща оценка и направили отго- 
шарки от иглолистното. Пак 
щастието бе далеч от него: ”Съ-

гях.

на автора към логически съж- варящ разбор... 
делия. Близък е до съвременна- 

жаляваме, при нас ие е отбеля- та теория на бинарната селек- О (В следващия брой:
Второто десетилетие отми
нава, омориката реши да 
се отдаде!

- А може би има изпратени и 
дялове от оморика?! - отвърща- 
ше Панчич. - Хайде, момчета, 
внимателно, като съвестни ле
кари, да анализираме всеки при
стигнал пациент: Изпълнен съм 
с обещаващи предчувствия.

Седна Паичич със своя еки
паж да прехвърля от ръка на ръ
ка клончетата. Нижеха се ту 
елха, ту смърч, ту борове, ту тис, 
ту зеленика... Нижеха се и часо
вете, докато отведнъж някой из
вика! Господин професор, пог
леднете, моля Ви, тия два къса... 
Май не приличат на останалите!

Панчич пое съмнителните 
клонки и въздъхна с облекче
ние:

Протоко(ко)лист: П.К.С.

заио потеклото на въпросния цИЯ и ^закономерностите на го- 
материал, а тази година иглоли- лемите ЧИСЛа, относно на вероя- 
стните в Ужичко не доисоха тността...
плодове!”

Панчич и тъгуваше, и се 
радваше. Имаше веществено до
казателство, че омориката наи- 
ситииа съществува! Предстое
ше му да я прелъсти да се целуне 
с нея!

ПРАДЯДОТО НА 
КРОКОДИЛИТЕ

Методическото 
изобретение на 

Панчич
Без оглед на половинчатото 

начинание на Панчич - чрез ма
сово събрани мостри да иденти
фицира омориката - постъпката 
му заслужава отделно внимание 
и признание. Никой преди и след 
него във флористиката не я пов
торил. Замисълът му се отлича
ва с уникалност и оригиналност. 
Той е негово собствено изобре
тение. Наподобава на сходни ме
тоди в криминалистиката и ме-

- Професоре, -тюхкате, че 
омориката е неуловима, а по 
очите Ви се вижда, че сте влю
бени в н&я и че не Ви пада по-

_мисъл да се отречете от нея.
- Може ли - отговаряше'Пан- 

чич - на дететкив-да омръзне 
професията? Никога! Напро
тив, колкото по-замърсени са 
углавните престъпления, които 
трябва да разчопли, толкова по- 
дълбоко се заема да изкара на 
видело провинителя. И ние, 
флористите, сме своего рода де
тективи, когато се впуснем в изс
ледователски авантюри...

- Каква ще е следващата Ви 
стъпка, господин професоре, от
носно господине детектив? Не 
се сърдите дето се обърнах към 
Вас с господин детектив...

- Не, не се сърдя! Имам на
мерение да приложа в ботаниката 
напълно оригинален, досега не
бивал метод на ловуване на хипо
тетичен виновник. Очаквам и вие 
да ми помогнете в начинанието, 
господа прокурори!

На тази художествена рисунка е изобразен африканският пре- 
дък на днешните крокодили, наречен суперкрокодил (Загсрзисйиз 
1трегаЮг). Речното чудовище е било дълго колкото един градски 
автобус в Лондон, с тегло десет тона, сиреч десет пъти по-тежко 
от сегашните му наследници.

Учените предполагат, че кожата на прадядото на крокодилите 
е била покрита с плочки, имал е и огромна челюст с издадени 
напред големи зъби, с които е хващал и убивал едри животни, сред 
които и по-дребни динозаври.

Въз основа на намерените останки се предполага, че суперк- 
рокодилът е обитавал нашата планета преди 110 милиона години.

- Да!... Да, да! .Най-подире! 
Изглежда, че това е онова, кое
то търсиме - омориката! Ура!

Утрепахме се да я найдем. 
Ако се окаже приказката вярна, 
тогава омориката всячески е но
вина и за науката!... Моля, ту
такси проверете кой и откъде ни 
е изпратил великолепния пода
рък! - допълни Панчич.

КРЪСТОСЛОВИЦА 87 Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Меб 

рика от Пирот. 5. Предизборна 
коалиция в Сърбия през 1992 г. 9. 
Река в Италия. 11. Олгица (гальов
но). 12. Област в Гърция. 14. Ст
рана в Африка. 16. Фабрика за обу
вки в Княжевац. 18. Невежа (син.). 
20. Английско име. 21. Проз
вището на Желко Ражнатович. 23. 
Руско име. 25. Лично местоимение.
27. Сръбска фабрика за часовници.
28. Една от най-важните части на 
телевизор (мн.ч.). 30. Името на пи
сателя Калач. 32. Иван Иванов. 33. 
Остров (син.). 34. Столиц 
Италия. 35. Град в Банат. 38. Иван 
Цанкар. 39. Сръбско мъжко име. 
40. Роден кът, родина. 41. Които 
виждат, не са слепи. 42. Бобан Ис- 
татков. 43. Твърда хрупкава част на 
зеле. 45. Името на пилота във "Фо
рмула 1" Лауда. 48. Търговци на 
мануфаитурна стока. 49. Полутеч
на маса с въздушни мехурчета.

фаб-елна

Щом Мохамед не 
допира до тепето, 

тепето ще допре до 
Мохамед

Замисълът на Панчич бе пос
редством разписка на Минис
терството на просвещението да 
обвърже местните власти в 
Ужичко, тамошното население 
да събере и изпрати в Белград 
клончета и шишарки от всевъ
зможни, там виреещи, ”фелове” 
иглолистни. Допускаше, че по 
тоя начин окончателно ще се до
бере до веществени доказател
ства за съществуването на омо
риката.

Панчич, като никой преди 
него, беше ср9д народа спечелил 
харизма и селяните, пандурите, 
лесничеите не пожалиха труд да

ата на

Отвесно: 1. Човек, занимаващ лежат към дадена държава и са 31. Нигерийски футболист Джей- Комунистическа партия (ськр.). 
се с политика. 2. Испанско възкли- подчинени на върховната й власт. джей. 36. Мюсюлмански свеще- 44. Един предлог. 46. 11 и 16 буква 
цание. 3. Марка руски автомобили. 10. Те (сръб.). 13. Името на оп- 
4. Лично местоимение. 5. Женско ерния певец Доминго. 15. Област 
име. 6. Езеро в С. Америка. 7. Оли- в Молдова. 17. Ариян (гальовно), 
вера Ганова. 8. В античната ми- 19. Отнасящи се до кредити. 22. 
тология — горско полубожество с Град в Хърватия. 24. Вид бодливо 

крака и рога, олицетворение дърво (мн.ч.). 26. Чуждестранно 
на похотливост. 9. Които принад- мъжко име. 29. Притежава (син.).

ник. 37. Столицата на Гана. 43. в азбуката. 47. Ашхен Аталянц.

Решение на кръстословицата 86: Водоравно: 1. Окарина. 7. 
"Елан". 11. Ратай. 12. Килер. 14. Ил 15. Азот. 16. Камен. 17. Кси. 18. 
Чам. 19. Видин. 20 Катя. 21. Макет. 22. Било. 23. Тас. 25. Роман. 27. 
Мери. 29. Осло. 31. Титан. 33. Мит. 34. Става 36. Кораб. 38. Ка 39. 
Камара. 41. Родос. 43. Анализи. 44. Даница.

кози
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спр Рт у СПОРТ МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ДОМАКИНИТЕ БЯХА 
ПО-ДОБРИ

СфутболГ^
13 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ МЛАДИ КАТЕГОРИИ

” Балкански” 
победи,

” Желюша” 
загуби

ФК ”Балкански” -ФК 
Земльорадник” (Балайнац)2:1(1:1)
Д'Ш2Ш Т̂27—

* агейг-•
Още една минимална, но заслужена победа на "Балкански" Пп 

победата димитровградският отбор стигна трудно. Гостите бяха тези
миГутп ТпоРкъснРо 3ГУЛТПТа СЛеД Грешка На ВратаРЯ Велнчков- Н° минути по-късно Гюров успя да изравни от дузпа. След хубава акция
същият играч в 75 минута успя да изпревари вратаря 
отбор и да осигури три важни точки

ФК ” Драгоман” (Р България) - ФК ” Желюша” 4:1 (1:1)
Драгоман, 24 октомври 2001 година. Игрището "Граничар”, зрители 

- около 200. Теренът - тревист, времето - слънчево, но прохладно. 
Съдия - Илия Илиев от Драгоман. Голмайстори: Тодоров в 29, Цанев в 
47 и 52 и 
"Желюша”.

Дамянов в 85 минута за "Драгоман”, а Д. Иванов в 37 заоколо 
Съдия - Приятелската среща между драгоманчани ижелюшани предизвика 

голям интерес и по прохладно време събра около 200 зрители. Домак
ините, които имат млад и силен отбор (разделят първото място в 
Софийската областна дивизия, което е 4 ранг на състезанието в

Официални срещи от първен
ството миналия уикенд играха 
пионерите на ФК "Балкански” и 
ФК "Желюша”. Пионерите от по- България) успяха да се наложат над гостите с 4 : 1. Особено добри те 
известния димитровградски клуб бяха през второто полувреме, когато се видя, че физически много добре 
гостуваха в Бабушница и победи
ха връстниците си от отбора на 
"Лужница” с резултат 9 : 4. В нео
фициален мач между "петлетата” 
на "Лужница” и "Балкански”, из
игран преди този мач, по-добри през пролетта драгоманчани би трябвало да гостуват в Димитровград, 
бяха младите бабушничани, които Спонсор на този мач бе КИЦ "Цариброд”, 
се наложиха с4 : 1.

са подготвени.
Осем титулярни играчи в тима на домакините, както и старши 

треньорът са от столичния първодивизионен тим "Локомотив”, който 
на драгоманчани иска да помогне да влезнат в по-силна дивизия.

Договорено бе срещите да станат традиционни. През тази есен или

на противниковия 
на димитровградския отбор.

10 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

ВТОРА ЗАГУБА ЗА 
ЖЕЛЮШАНИ

ФК ” Младост” (Мали Суводол) - ФК ” Желюша” 2:1 (1:1)

Д- С.
Пионерите на "Желюша” за

губиха като домакини от отбора 
на "Пърчевац” от Пирот с резул
тат 2 : 3. ЗАЛОВЕН САШКО ПЕТРОВ

Сашко Петров от Цариброд набирал наивните хора от вестник 
"Позвънете”. Там те били подали обява за работа. 34-годишният 
мошеник се обаждал с омаен глас и питал каква работа ск търсят. 
Той казвал, че е митничар и има нужда от шофьори със собствена 
кола, които да го разкарват из страната. Преоблечен в сива уни
форма, той се срещал схората и ги водел на митницата в "Илиянци” 
уж да закупи някаква стока по-тънко. ”Абе, имаш ли 100-200 лева, 
че не ми достигат”, питал сърбинът лековерните нашенци и те 
услужливо му давали последните си пари. Сашко влизал от парад
ния вход на сградата и се изнизвал през задния. След това потъвал 
в дълбока нелегалност. Той измамил и 20-годишно момиче по 
същата схема...

Сашко бил спипан в кв. ”Х. Димитър”. Той живеел с местен 
пияница, без да плаща наем. Носел пиене на собственика на 
жилището и той бил доволен. Сашко се оплакал на ченгетата, че е 
дезертирал от ротата си във Вуковар и ако се върне, ще го обявят 
за военнопрестъпник. Според думите му, го чакали 10 г. затвор. Той 
пристигнал в страната ни през 1992 г. Срокът на паспорта му 
изтекъл след 5 г. и оттогава той се подвизава нелегално. ”Не съм 
мамил никого, не знам защо съм тука”, твърди Сашко.

Криминалисти от СДВР подозират, че ужилените са много 
повече. Те могат да се обадят на тел. 98277289,166 или в най-близк
ото РПУ. Сашко бе предаден на Второ РПУ и по случая ще бъде 
образувано дело. •

12 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА НФЗ

Димитровградчани 
победиха като 

гости

Мали Суводол, 27 октомври 2001 г. Стадион "Гърбавица”. Теренът 
- твърд и неравен. Времето - слънчево, но прохладно. Зрители - 
200. Съдия - Миодраг Тричкович от Пирот (6). Голмайстори: Митич в 
5 и 80 мин. за "Младост”, а Ненов в 10 мин. за "Желюша”. Жълти 
картони: Ранчич, Станкович, Костич. Панич и Джунич от "Младост”, а 
Н. Георгиев от "Желюша”.

"Желюша”

около

регистрира още една загуба - втора през това първен
ство. Целият отбор на ’ Желюша” игра слабо в този мач. Съдийството 
на главния съдия Тричкович и особено на втория му помощник Найде
нов бе много лошо. Да отбележим, че Найденов въобще не е в офи
циалната листа на реферите.

В 15 минута на мача главният съдия Тричкович пропусна да от
страни вратаря на домакините, който игра с ръка извън наказателното 
поле. След този важен момент в мача домакините започнаха да играят 
грубо и във финиша на срещата, след грешка на Гогов, стигнаха до 
победата.

ФК ” Обилич” - ФК ” Балкан
ски” 1: 4 (1: 3)

Първа Кутина, 24 октомври 
2001 г. Игрището на "Будучност”, 
зрители - 50. Теренът - тревист, 
но твърд. Времето - облачно и 
прохладно. Съдия - Миодраг Гру- 
йович от Ниш (6). Голмайстори: 
Васкович в 24 за "Обилич”, а Б. 
Иванов в 29 и 37, Йованович в 39 и 
Б. Димитров в 86 за "Балкански”. 
Жълти картони: Гюров и Б. Ива
нов от "Балкански”, а Саитовйч и 
Стоянович от "Обилич”.

”Балкански”: Соколов, Сто-

БОСИЛЕГРАДСКА "МЛАДОСТ" ПЕЧЕЛИ 
✓ ПОБЕДИ В ПЧИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИ

ВИЗИЯ

ПАДНА И ” ПОЛЕТ” 5:3 ( 3:2)
"24 часа", София

На 2 ноември 2001 г. се навършват се 
ДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на 

' нашия непрежалим
ВИТОМИР- ТОМА гигов 

(1935-1991) 
от с. Прана, живящ з 

Димитровград
Времето минава безспирно, но твоят 

лик вечно ще живее в нашите сърца. Ние 
вечно ще помним твоетр благородие и

Футболистите на босилеградска "Младост” и в осмия кръг на
Тоя път

йчев, С. Басов, Георгиев, Стоянов, 
Станков, Йованович (Б. Димитр
ов), Гюров, Рангелов, Е. Иванов 
(Марков), Б. Иванов (Д. Тодо
ров).

първенството продължиха с хубавата и мъжествената си игра.
плещи футболистите на "Полет” от Горникато гости положиха на

Въртогош, като ги надиграха с 5:3.
Първото полувреме приключи с 3:2 в полза на босилеградчани. 

Стефан Стойков постигна два гола. първия в 24 минута, а само две 
минути след това и втория. Михайло Йоич накара вратаря на Полет 
в първата част на мача за трети път да вади топката от гола, като го 

30 минута. Босилеградските футболисти продължиха да
гол

Футболистите на "Балканс
ки” прекъснаха поредицата от по
ражения и като гости стигнаха до 
заслужен успех. Те победиха от
бора на "Обилич” от Перут 
стадиона на "Будучност” в Първа 
Кутина (домакините нямат под
ходящ терен). "Обилич” пръв от- 
беляза гол, но гостите бързо се 
организираха,заиграха много по- 
добре и заслужено спечелиха три 
точки, които са им от голямо зна-

излъга в
играят мъжествено и през второто полувреме, когато по един

Спаско Пенев в 75 минута и Мирослав Георгиев на десет
ииа на

вкараха
минути пред края на мача.

Треньорът на "Младост” Георги Георгиев казва, че е доволен от 
постиженията на момчетата си, които сега са на първото място на 
таблицата. Надява се, че тази позиция ще задържат и след деветия, 

част от първенството, когато в Босилеград

човеколюбив.
Опечалени: семейства Гигови и Петрови

последния кръг на есенната
"Левосое” от едноименното село. ТЪЖЕН ПОМЕНще играят с

В.Б. чение. Осведомяваме роднини, приятели и 
познати, че на 4 ноември 2001 година ще 
дадем панахида по случай 40 ДНИ от 
смъртта на нашия мил

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968-2001) 

от Босилеград
Панахидата ще се състои на босилеградските гробища от 

11 часа. ^
Опечалени: майка Борка, баща Иван, съпруга Сунчица, дъщеря 

Сандра, син Йован, сестра Вера, зет Глигор и останали 
многобройни роднини и приятели в страната и в чужбина

Най-добър на терена бе Гю
ров от "Балкански”.ШАХМАТх

д. с.ВОТО НА СРЪБСКА7 КРЪГ ОТ ПЪРВ
ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ

СБАСКЕТБрЦ) 
ЗИМНА ЮНОШЕСКА 

ДИВИЗИЯ НА ПОДРЕ- 
ГИОНА 7-НИШ НА

Още едно поражение на ШК 

” Цариброд”
ВССШК "Економист” - ШК '‘Цариброд” 4 : 2

нович реми, Цветкович - А. Алек- 
сова 1:0.

В следващия кръг от първен
ството ШК "Цариброд” е домакин 
на ШК "Прогрес” от Пирот. Ма- 
чът ще се играе в неделя.

А ето ги и останалите резул- 
от седмия кръг на първенсто-

Ниш, 28 октомври 2001 година.
шахма- ОТСРОЧЕНА

СРЕЩА
Димитровградските 

тисти загубиха от високо класи
рания на таблицата отбор на Ик
ономист”. Поражението можеше 

избегне, ако Анита Алексова 
на шестата дъска бе използвала 
преимуществото си над своя 
рник. Тя обаче влезе в цайтнот и 

* загуби почти спечелен мач. На че- 
дъска Младен Алексов

Навършват се 40 ДНИ на безмерна 
болка и тъга по непрежалимия ми сест
риникСрещата от 5 кръг на зимната 

юношеска дивизия на подрегиона 
7 - Ниш на БСС между БК ”Ди- 
митровград-Милшпед" и "Младо
ст” от Зайчар, която трябваше да 
се играе на 28 октомври в Пирот, 
бе отсрочена.

В следващия кръг димитров
градските млади, баскетболисти 
ще играят в Алексинац срещу до
машния "Напредък”.

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968-2001) 

от Босилеград
Истината е тежка: твоята ненадейна 

и трагична смърт още повече увеличи 
нашата предишна безмерна и неизлечи
ма болка. Докато ние живеем, и ти ще живееш в нашите 
сърца, макар че не си сред нас.

С обич и тъга: пуйчо Павел със семейството си от Любляна

да се
татисъпе-
вото:

2.5 : ЗД"Делии камен" - "Враня" 3 
: 3, "Радник” - "Пирот” 2:4, "Про
грес” - ПТТ "Ниш" 5 :1, Радан - 
"Власотинце” 2:4.

След седмия кръг ШК Цари
брод" заема 10 място със 17 точки.

Д.С.

"Локомотива”

твъртята 
също направи гаф поради недоста
тъчна бдителност.

Ето ги всичките резултати: 
Крагуляц - В. Игич реми, Ма- 

ряиоаич - И. Стоименов реми. 
Савич-Д. Йонич реми,Лукич-М. 
Алексов 1 :0,Стойкович-В.Стоя-

д. с.
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МЪЛЧАНЬЕ
Евега най-после дойде и тия дън - дънът на мълчаньето. Кажу 

тека йе по законат: йедън дън преди самите избори сви требе 
да може народ да размисли за кога че гласуйе. Е,да закюту, та

ако йе за конскьи - да буде законскьи!
Ама знайете ли дека народ йе беля. На ще човеци су

невеска йедва се
шиляви

ко овъс. Че се провру из дупку из кою и
провира.

Та стану я тия дън и окам на бабуту:
- Я ли да приставим кавето или ти че се дигнеш?
Бабата мълчи, ни збори ни говори.
- Кво ти йе моме, кво ти одгризе йезикат. Друго ютро ка 

отвориш кочинуту, йедва чекам да ватим чаршиюту?
Она ме поизгледа с белото, па тури пърс на уста. Помисли си 

умъкнул се йе некой у амбарат, та придо до одорат.
- Кво има, айдук ли?
- Дънъска йе дън за мълчанье, тупчо! - пронгьпча - Кво си 

зинул ко оградисан?
- А значи дънъска че се играйемо на глувонеми, че маамо с 

рукье и тека че се разбирамо, а?
- Кюти да не те чую комшийете!
- Да знайеш, убав йе тия закон! Еве вечимка цел месец никой 

нищо не работи, само бистри политику. Омързну ми и телеви
зор, и радио, и кавена, и чаршия, и пазар. Сви зинули, отворили 
ми ти оная уста, па или куде, или вале, сви се прайе на паметни, 
имаю толко памет, та им прелива по улицуту_. Те тия су теквия, 
те ония су онаквия, трети не биваю ни за чеп за зелье, четвърти 
лъжу и крадну, пети гледаго само да се намърдаю, а после ич 
им не пуца кво народ че йеде, кико че излезне накрай с тея 
одвързане цене кико бесни коньи, що рипаю свако ютро и това 
тека, глава да ти се замайе_ Акр това потрайеше йоще месец, 
не знам немаше ли да ватим горуту._

- Е, ти па ко да си от ючера! Сви те баламосую да те претупан? 
за ньи да гласуйеш, та по-лъсно да се довате до тълстуту 
кошчину. А кига гьу довате, пойдеш ли къмто ньи, ръжу_.

- Море бабо, не ръжу, ама апу, месо гризу, ако гьи нагазиш 
за нещо_.

- Еве йоще йедън дън и че мине и това чудо! - пай пгьпче 
бабата.

- Я не ми шъпчи, а си орати кико човек и без това не- 
дочувуйем, требе ли у.уста да те гледам да разберем кво оратиш! 
- одъпе вой я.

- Дън за мълчанье, Манчо! - пропгьпча и закюта.
- Кико дънъска че вързуйемо крайищата? - питам.
Она сви рамена, изгледа ме от главу до пете и поче да ми маа 

с рукье. Я не съм глувонем и не се разбирам млого и от маанье 
с рукье, значи ли това дека смо млого закасали или друго нещо, 
вати ме яд, па тресну вратата и пойдо къмто чаршиюту. На 
Строшену чешму срето бай Петка И 
къмто мене и накраят ме изока с пърс.

- Кво има? - питам га.

На едно кръстовище станала катас
трофа. Сблъскали се с колите си Вуте и 
Геле. Вуте изскочил разярен от колата и 
се развикал:

- Къде зяпаш бе, дръвник такъв! 
Кьорав ли си?

- Ти първо се научи да караш, па то
гава викай! - изкочил наежен от колата 
си Геле.

- Леле, леле, леле! - завайкал се Вуте, 
гледайки колата си. - И фаро, и мигачо 
отидоа на кино!

- Боже, боже, боже! - хванал се за 
главата Геле. - Предницата ми стана на 
мекица! Сега у сервизо кожата че ми св
лекат!

Тодор Станоев от Звонци, надалеч известен като Бай Икел, 
бил директор на Звонска баня през 60-те години на миналия век. 
Под негово ръководство тогава били изградени 6 вили.

Един ден в банята дошъл служител на УДБА и започнал да 
упреква Бай Икел:

- Тошо, докога толкова лошо ще вървят работите тук?
- До Гергьовден! - отвърнал Бай Икел.
Удбаджията се разсърдил и започнал да удря силно с юмруци 

по масата. Накрая отрязал:
- Във вашето предприятие
- Да, другарю! - отговорил Бай Икел. - Ние вече минахме в 

комунизма и всеки си взима каквото му трябва.
Удбаджията видял, че не може да надхитри Бай Икел и 

сменил "свирката”:
- Тошо, има ли нещо да се ядне и пийне?
- Има! - казал Бай Ик^д.
Яли, пили и всички проблеми "решили”.

няма нищо социалистическо!

- Ти си виновен! - креснал Вуте.
- Как аз ще съм виновен бе, ти си 

виновен! - изрепчил се Геле. - Хи даде лев 
мигач, а сви надесно!

- Добре де, добре - махнал с ръка и 
поомекнал Вуте. - Ора сме, че се пого- 
диме.

Й. Миланов

МОЩ БК*
^о&АЧБви?

Преход

■4

Само ли 100 
марки!? И като бръкнал в багажника, изва

дил едно павурче с ракия и го подал на 
Геле.- Когато веднъж сс завърна

хме от рейсовата линия Босиле- 
град-Белград-Босилеград, по
дадох на колегата си шофьор 100 
германски марки, казва ”на 
доверие” пред няколко души 
бивш работник на босилеград- 
ския ” Автотранспорт”.

- Само толкова ли!? - по
дозрително попита той.

- Колко искаш, няма повече, 
да ти дам ли и моята част! - 
отвърнах, ” споменавайки” сес
тра му.

Краят на приказката: никога 
повече не го изпратили на тази 
линия.

- Ха пийни сега за здраве, че се отър
вахме живи и здрави!

- Ама... - объркал се Геле.
- Пийни, пийни, да се успокоим, че 

замалко да тръгнем с петите напред - 
подканил го Вуте.

Геле троснато гаврътнал няколко 
гълтока от павурчето и го подал обратно 
на Вуте:

- Ха сега пийни и ти, па да си оправиме 
набързо сметките, да изчислим колко 
трябва да ми платиш за щетите/и да си 
тръгваме.

- А-а-а, язе съм си направил сметката, 
нема да пием - кимнал лукаво с глава 
Вуте. - Я че чекау КАТ!.

На една от кръглите 
маси по телевизия 
” Цариброд” бе казано, 
че транзиция означава 
преход и че у нас 
транзицията току-що е 
започнала.

—Не е вярно, казва 
един царибродчанин.
При нас тя е почти 
завършена, защото над 
90% от жителите на 
града и околните села са 
на прехода —за цигари.

А.Т.
он поче да маа с рукье

В.Б.

- Мълчанье Манчо! Ама само за пред народ. Сакам да те 
че гласуйеш ли за нашите, немой да ме изложиш, я съм им 
обещал да си ми вързан ко у кърпу.

Е съга и я поче да се прайим на улавога Тури пърс на уста и 
ману широко с руку, демек све че буде кико що требе, а ка ми 
обърну гърбину, показа му лак.

После срето бай Васила и с ньега напрайи същото, оти 
ме поче да гласуйем за ньеговите, па после с бай Ристу, с бай 
Перчу и тека редом със свите що ужкьим кюту, 
ко поганци из чаршиюту и пресречак? йеднога-другога, дърпаю 
за рукав и га агьитую-.

Елем и на

питам

“АСЕН
. рмеу—.- блмшнгров

Комарджия

И он

а се милнули

народат тия дън за мълчанье дойде нанадольнище: 
главу, демек одобраваю, с рукье, да не беру гайле 

буде наред, а щом обърну гърбину показую
И са си идем къмто дома с празну торбу. А ако бабата ме 

пита защо йе празна торбата, че вой кажем, ама тека да разберу 
и комшийете, дека тия дън

мааю с све че
им лак...

I

на мълчанье се продължава на 
годину и дека сви треба да закюту све до другьите избори.
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