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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Година ХИИ * Брой 1870 * 9 ноември 2001 г. * Цена 5 динара
УНМИК И СР ЮГОСЛАВИЯ ПОДПИСАХА ДОКУМЕНТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГАРАНЦИЯ ЗА СЪРБИТЕ
* Това е началото на връщането на Косово в Сърбия и Югославия, каза Небойша Чович * Никой няма
правото да води антиизборпа кампания и да обструир: решението на държавните органи
Специалният пратеник на генералния секретар на ООН за Косово и Метохия Ханс Хекеруп и
сръ ският вицепремиер и председател на Координационния център за Космет Небойша Чович,
в качеството на специален пратеник на президента Воислав Кощуница, в Палатът на федерацията
в Белград в понеделник подписаха съвместен до
кумент на УНМИК и СРЮ.
На подписването на документа, с които за първи път след идването на международните сили в
Космет се регламентират отношенията на УНМИК с нашата страна, присъстваха югославският президент д-р Воислав Кощуница, съюзният
премиер Драгиша Пешич и други най-висши представители на съюзното и на републиканското
правителство.
- Днес е велика и знаменателна дата, защото
този документ представлява началото на завръщането на Сърбия и Югославия на собствената си
Шефът на Координационния център за
Косово Небойша Чович оповести, че
след няколко дни ще започне
кампанията за участието на сърбите в
косметските избори. В тези избори
сърбите ще бъдат на общата
кандидатска листа на коалицията
"Повратак", която, както той поясни,
правят управляващите партии,
включително и ДС и ДСС.
Чович смята, че е контрапродуктивно да
се води антиизборна кампания, както
оповестяват някои сръбски политици,
като прецени, че никой няма правото да
обструира решението на най-висшите
държавни органи и да подкопава
националните ни интереси.

територия в Косово и Метохия, заяви след подписването Небойша Чович. Ние-сега сме длъжни
да приложим тоя документна практика ида. предприемем всичко, което е по силите ни, на косметските избори на 17 ноември да излезат възможно
повече сърби от тази покрайнина, защото от това
излизане и от това как ще бъдем представени в
бъдещата косовска скупщина зависи процентуалното участие на сръбските представители във
временните институции на администрацията в
Космет. Аз съм уверен, че въпреки късия срок и
някои негативни конотации ще успеем да анимираме възможно повече сърби от Косово, каза
Чович.
Той припомни, че напълно разбира тежката
обстановка в Космет, в която се намират сърбите
и другите неалбанци, разбира, че продължава етническото прочистване, няма свобода, но неучастието в изборите означава премълчано отказване от Косово и Метохия.
- С тоя документ показахме, че не се отказваме
от тази част от нашата територия, която според
духа на Резолюцията 1244 си остава част от тери
торията на СР Югославия. Ако работим добре и
постигнем толкова необходимото единство и хо
могенност, уверен съм, че можем да бъдем опти
мисти, каза Чович, като припомни, че подписа
ният документ се радва на подкрепата на найголемите страни в света и на генералния секретар
на ООН.
Ние показахме, че демократическата власт в
Сърбия и в Югославия е готова да сътрудничи с
международната общност, като същщевременно
показахме и това, че не сме готови да бъдем под
международната общност, каза председателят на
Координационния център за Космет.

ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ В САЩ

ПРИЗНАНИЯ И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
СЪРБИЯ
В обстановката, когато Америка е окупирана с укрепването на
международната коалиция в борбата против тероризма, правител
ствената делегация на Сърбия, водена от премиера Зоран
Джинджич беше удостоена с максимално внимание от страна на
официалния Вашингтон. Именно в срок от само три часа, нашата
делегация има среща с държавния секретар Колин Пауел, с Кондолиза Райе - съветник по националната сигурност и на края - с
президента на САЩ Джорд Буш в овалния кабинет.
На сръбския президент в тези разговори беше отдадено пълно
признание за досегашните резултати и оповестена по-нататъшйа
помощ и подкрепа на реформите, кбито започна новата власт в
(На 2 стр.)
Белград.
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ПОБЕДИ ПАРТИЯТА НА
ПРЕЗИДЕНТА
КОЩУНИЦА
На състоялите се в неделя извънредни местни избори в Босилеградска община победиха кандидатите на Демократичната партия на Сър
бия. В Общинската скупщина, която има 31 отборници, партията на д-р
Воислав Кощуница вкара 18. На второ място е коалицията ДОС Босилеград (общинските отбори на ДС, ДСБЮ, ГСС, ДХСС и инициа
тивният отбор на НД) с 8 отборника. По двама имат Социалистическата
партия и Нова Сърбия, а един организацията на Демократичната ал
тернатива, която тук е формирана преди около месец. От останалите
участници на изборите без отборници останаха Сръбското движение за
обновление, Сръбската радикална партия и кандидатите на групи граж
(На стр 4.)
дани.

ДИМИТРОВГРАД
ПИСМО НА КОЩУНИЦА ДО КОФИ АНАН

ДОС ЗАГУБИ

ГОТОВИ ЗА ДИАЛОГ

Иарадвахме се на демокрацията, коментира един димитровградчанин резултатите от току-що миналите местни избори в Димитривград. Вярно или не - друг е въпрос. А истината за изборите е следната:
Демократичната опозиция на Сърбия (ДОС) или това, което от нея
остана, спечели 10 отборнически места в бъдещата Общинска скуп
щина. Демократичната партия на Сърбия спечели 6 места, Съюзът на
граждани "Цариброд” спечели 16 места и едно място спечели кандидат
на група граждани.
Всички останали партии, които самостоятелно се явиха на изборите
не спечелиха нито един отборник. Това са ДСБЮ, СПС, СРС и СПО.

* Без мултиетнически Космет трудно ще се изпълни Резолюцията на ООН, смята югославският
президент
Югославският президент Воислав Кощуница ка Сърбия за решаването на натрупалите се
проблеми в КиМ в съзвучие с Резолюцията 1244
изпрати писмо до генералния секретар на ООН и териториалната цялост и суверенитета на СР
Кофи Анан, в което настоява за последователЮгославия.
но прилагане нп съвместниЯ документ, подпиКакто подчертавахме и досега СР ЮгослаРезолюцията 1244
и
СРЮ,
т.е.
УНМИК
сан от
вия смята, че е много важно предстоящите из
на Съвета за сигурност и покани генералния
бори в КиМ да се проведат във фер и демок
секретар да посети Белград.
ратическа атмосфера, за да бъдат принос към
Като изразява благодарността си за личното
подобряването и стабилизацията на обстановгенералния
секретар
на
ООН
да
ангажиране на
на терена. Без опазването на мултиетннсе стигне до този документ, след чието подпис- ката
ческо Косово и Метохия трудно може да се .
правителства
призоваха
сърбите
да
ване двете
говори за изпълняване на целите на Резолгоучастват в изборите в Космет, без чиято подк- цията 1244. Поради това очакваме представипостигие
съгласие
за
репа трудно щеше да се
международната общност и преди
областите в пок- телите на
правосъдието и полицията в
всичко УНМИК и КФОР да повишат усилията
мнозинство,
Ко
райнината, в които сърбите са
си за подобряване на сегашната тежка обстащуница подчертава, че "без тези две разпоред
новка и на представителите на всички общноби документът не би бил комплектен, а онасясти
в КиМ, особено на неалбанските да се даде
вам се и недостатъчно конкретен .
възможност за нормален и достоен живот, се
- Уверен, че с провеждането на този доку подчертава между другото в писмото на през
мент, както и с установяването на В”““"™ Р“] идента Кощуница до генералния секретар на
осигури ло-добра комуни
сът- ООН Кофи Анан.

Н:НН'”мйГсЖ—....
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ЕДНА ЗЛОПОЛУКА В БОСИЛЕГРАД
ОСТАВИ СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ

ШОФЬОРСКА
БЕЗОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НЕЧЕСТНА
ПОЛИТИКА?
В навечерието на допълнителните избори член на ДС с кола
наранил двама души от Нова Сърбия. Докито в Общинския отбор
пи пърпата смятат, че злополуката били съвсем случайна, п щаба
на втората са убедени, че пръсти е замесила политиката н че това
е опит за физическа ликвидация
(На 5 стр)
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ПРИЗНАНИЯ И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
СЪРБИЯ
(От 1 стр.)

При това се подчертала, че само демократизирана и иконо
мически реформирана Сърбия, помирена и свързана със съседите
си от някогашната обща държава, ще си обезпечи дългосрочна
политическа стабилност и ще се афримира като "важен фактор на
стабилността на Балканите,,, като съставна част на обединена Ев
ропа".
След срещата в Белия дом и заключителния рунд в Стейт депар
тамента премиерът на Сърбия Зоран Джинджич беше очевидно
охрабрен от подкрепата на американския президент Джордж Буш
на изнесената програма за икономическо обновление и по-ната
тъшна демократизация на Сърбия.
- Много сме доволни от приема и разговора при президента
Буш. Подкрепени бяха всичките главни неща, с които се предста
вихме - освобождаване от по-голямата част от наследените дъл
гове на СРЮ към Парижкия клуб и другите международни поверители, след това възстановяването на статута най-облагодетелствана нация в търговията с Щатите и допълнителни гаранции
на сръбското население в Косово и Метохпя след изборите, каза
премиерът Джинджич, оповестявайки нов етап на операцията за
запознаване на ключовите политически фактори в Америка с об
становката в Сърбия, СР Югославия и изобщо на Балканите.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ
ВАРШАВА ЗА БОРБАТА ПРОТИВ
ТЕРОРИЗМА

ДО ПЪЛНОТО МУ
УНИЩОЖАВАНЕ
Ускоряването на евроинтеграциите и приемането на нови страиикандпдаткп в НАТО е отговорът на новите заплахи, подчерта
президентът Квашневски
На Международната конференция на 17 страни от Източна и
Южна Европа, която се провежда във Варшава беше подчертано,
че войната против тероризма ще продължи до пълното му уни
щожаване.
На тази среща, свикана по инициатива на президента на ст
раната-домакин Александар Квашневски, Югославия е предста
вена от съюзния премиер Драгиша Пешич.

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕМИЕР РАЗГОВАРЯ
С ПРЕЗИДЕНТА КВАШНЕВСКИ

ПЕШИЧ: ПРОТИВ
ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ
В навечерие на регионалната конференция за борбата против
тероризма във Варшава полският президент Александър Квашневскп прие югославския премиер Драгиша Пешич.
Като подчерта, че в Белград се посвещава голямо внимание на
борбата против тероризма - едни от най-важните проблеми на
нашето време, премиерът Пешич посочи, че всички прогресивни
сили са длъжни по координиран и синхронизиран начин да се
включат в борбата против световния тероризъм.
- Ине в Белград имаме горчив опит с тероризма, който вече
дълго време присъства на наша територия, особено в Космет, каза
Пешич и подчерта, че трябва да се посвети еднакво внимание на
всеки вид тероризъм, заиюто няма голям и малък тероризъм, няма
добри и лоши терористи, поради което непременно трябва да имаме еднакви критерии и в осъждането, и в борбата против теро
ризма. Ние сме против политиката на двойни стандарти, каза ПеВ поздравителното си слово на откриването на срещата през
идентът Квашневски подчерта, че отговор срещу новите заплахи
и опасността, която представлява тероризмът за цялото, а особено
за демократическото човечество, когато става дума за Европа е в
ускоряването на евроинтеграциите и приемането на новите ст
рани-кандидатки в НАТО. Полският президент апелира и за "въз
становяване на солидарността и доверието” между бившите кому
нистически държави и настоя за укрепване и разширяване на антитерористическата коалиция ”начело със САЩ и Великобритания”.
Посредством сателита към участниците в срещата се обърна и
американският президент Джордж Буш, който апелира за спло
тяване в борбата срещу тероризма.
Участниците в срещата бяха поздравени и от британския пре
миер Тони Блеър и висшия представител за външна политика и
сигурност към ЕС Хависр Солана.
В качеството на наблюдатели в конференцията във Варшава
участват и представители на САЩ. Русия, НАТО, ЕС и ОССЕ.

I.Зж±иг'±Шу

КАКВИ РЕШЕНИЯ ПРЕДВИЖДА
ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА
НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
В преамбюла на Проектозакона за защита на
националните малцинства са посочени неговите
съществени цели. Негова изходна основа е тради
ционното на тези простори съществуване на различни езици, материални и духовни култури, ис
торическо минало и традиции на етническите об
щности в държавата. Затова се налага да се загарантира съществуването на националните малцин
ства, а техните етнически особености да се под
държат и развиват. Потвърждава се съществувапето на следните национални малцинства в СРЮ:
албанци, босненци, българи, буневци, власи, горанци, евреи, унгарци, македонци, мюсюлмани,
немци, роми, румъии, руси ни, словаци, турци, хървати, чехи, украинци и др.
Съжителството и плодовитото сътрудничестпо във всекидневния живот между националните
малцинства и Народа, мнозинство в държавата сърбите и черногорците - представлява една от
основите в изграждането на демократичните отношения и условие за просперитет на вътрешната
и международната стабилност и сигурност на държавата. Чрез защитата правата на националните
малцинства, опазването и развитието на етниче
ските им особености СРЮ същевременно дава
свой принос към укрепването и развитието на
разбирателство и приятелско сътрудничество с
другите народи и държави, включително и своите
съседки.
За да се постигнат съществените цели от преа
мбюла, в Проектозакона са обхванати всички сфери както от икономическо, политическо, културно,
образователно, информативно, религиозно, така и
от битово естество, които са от интерес за гражданите от националните малцинства, за да се регла
ментират личните и колективните им права.
Чрез съответни инструменти и разпоредби се
регулират правата ща гражданите от националните
малцинства и определят техните позиции на равноправни членове на обществото. При това се
предвиждат институции, които са длъжни да се
грижат за осъществяване правата и свободите на
националните малцинства и да контролират как се
провежда на дело Законът за защита на националните малцинства.
Според разпоредбите на Проектозакона на
първо място се гарантира правото и свободата на
самостоятелност на националните малцинства и
опазването на идентичността им. Между основните белези на националната им самобитност
на първо място са езикът, културата, правото на
национална принадлежност, образование и информиране на своя език, вероизповедание, свободен
избор и ползване на лично име; записването на
личните имена във всички документи и служебни
евиденции да е в съгласие с езика и правописа на
принадлежащите към националните малцинства,
правото на сдружаване (създаване на политически,
просветни, културни и професионални организации, дружества и учреждения), да участват в
обществения и политически живот от най-долните
до най-висшите инстанции. Загарантпрано е и правото на тези граждани да сътрудничат със своите
сънародници както в СРЮ, така и в чужбина, да
участват в работата на неправителствени организации от международен характер и професионално
да се усъвършенстват.

ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБА
НА ЕЗИКА

езици, които трябва да изготвят и да предлагат
техни специалисти. В този дял от Проектозакона
се казва, че учебната програма по предметите на
обществените науки, отнасяща се до националното
съдържание, не по-малко от половината от пред
видения материал да се отнасй за историята, из
куството и културата на съответното национално
малцинство. Докато в програмите за образова
нието на сръбски език да се предвиждат адекватни
материали от историята, културата и положението
на националните малцинства, както и други текстове, които ще допринасят за вазимната толераитност и съжителство между малцинствата и мнозинството.
В Проектозакона се изтъква, че провеждането
на обучението на малцинствените езици не изключва задължението за адекватно изучаване на
сръбски език.
Положително е, че Проектозаконът се съобразява с факта, че провеждане на такова обучение
изисква повече средства и предвижда те да бъдат
обезпечавани от държавата,

МАЛЦИНСТВЕНИЯТ ЕЗИК
КАТО СЛУЖЕБЕН
Освен обучението на езиците на малцинствата
Проектозаконът предвижда възможността техни
те езици и писмо равноправно да се употребяват
като служебни на територията и на локалната самоуправа, в която традиционно живеят принад
лежащи към националните малцинства. В т. 10 се
предвижда локалната самоуправа задължително
да провежда "равноправна служебна употреба на
езика и писмото на националното малцинство, ако
броят на числящите се към това малцинство е над
20% от общия брой на жителите на нейната територия или броят на гражданите от съответното .
национално малцинство да достига 5000 души”,
Служебната употреба на езика на малцинствата подразбира ползването им в съдебната й управителната процедура, кореспонденцията на обществените служби с гражданите, издаването на
удостоверения и други документи, воденето на служебна евиденция, печатането на бюлетини за гласуване и пр. Названията на локалните институции,
имената на селища, площади и улици също трябва
паралелно да се изтъкват на езика и писмото на
националните малцинства,
Депутатите на националните малцинства, чието число достига 2% от общия брой на населението
на СРЮ, имат право в Съюзната скупщина да говорят на своя език. Обаче за ползването на такова
право от страна на депутатите в Народната скупщина на републиката няма нищо. Нелогично е депутатът на дадено национално малцинство в Съюзната скупщина да има право да говори на своя
език, а неговият колега от същото национално малцинство в Народната скупщина на републиката да
е лишен от това право?!
В тази част на Проектозакона, отнасяща се до
употребата на езиците на националните малцинства, съществува една формулировка, която не е
съвсем в духа на Рамковата конвенция и Европейската харта за малцинствените езици. В т. 9 на
проекта пише: "Припадници националних машина
МО гу слободно употреблзавати сво) )език и писмо
приватно и )авно”, докато в чл. 10 на Рамковата
конвенция пише:..."всеки човек, принадлежащ към
национално малцинство има право да ползва свободно и без ограничения своя малцинствен език в
частния си и обществен живот, в устна и писмена
форма”. Тук предимно се касае за двете понятия
МОГУ(могат), както стои в Проектозакона, и
ИМАТ ПРАВО, както е в Рамковата конвенция
които по смисъл не изразяват пълна тъждестве
ност, т.е. понятието МОГАТ не съдържа оназ
санкционирана прецизност, която има съчетание
то ИМАТ ПРАВО. Защото зад "могат” се спо
тайва възможност от ограничаване или оспорван
на това право, докато формулировката в Рамк
овата конвенция не допуска такава възможност
От това съображение в закона би трябвало да с
приложи прецизната формулировка от Рамковат
конвенция, която не допуска никакви машннаци
по въпроса за употребата на езиците на национал
ните малцинства.

Проектозаконът за защита на националните
малцинства подчертава, че националните малцинства имат право на образование на своя език от
предучилищна степен, в основното и средното
образование, както и по-нататък. Ако в момента
на приемането на този Закон не съществува обра
зование на езика на дадено национално малцин
ство, държавата е длъжна да създаде условия да
се организира образование на езика на това на
ционално малцинство”, а докато това стане, да се
обезпечи двуезично образование или изучаване на
езика на малцинството с елементи на национал
ната култура (Т. 11 от проекта).
Подготвяването на квалифицирани кадри за
образование на езиците на малцинствата трябва да
става на съответни катедри и факултети в страната
и чрез развитие на международно сътрудничество,
Миле Присойски
като се дава възможност на принадлежащите към
националните малцинства да следват в чужбина на
родния си език, а получените по този начин дип- ^-гВ^ледващия брой:
ломи да се признават.
ИНФОРМИРАНЕТО И КУЛТУРАТА НА
Отделно внимание е посветено на програмите МАЛЦИНСТВАТА
за провеждане на обучението на малцинствените

Мшшш
9 ноември 2001 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕТО ЮГОСЛАВИЯ - УНМИК

нт-ър за Косово и Метохия Небойша Чович кровен диалог за съвместното регионално и
катоспециалеи представител на президента европейско бъдеще, което изисква сътрудна Съюзна република Югославия правите ничество между всички общности в Косово
лството на Съюзна република Югославия и и Метохия, между демократично избраните
правителството „а Република Сърбия и спе лидери в Косово и Метохия, Република Съ
циалният представител на генералния сек рбия и Съюзна република Югославия.
12. Препоръчва се на сърбите от Косово да
ретар на Обединените нации за Косово Ха
вземат активно участие в бъдещето на мултина УНшГТ°И Съвместен документ етническо Косово и Метохия така, щото учас
на УНМИК и Съюзна република Югосла
твате изборите на 17 ноември и в институциите
вия, с който:
на временното самоуправление.

Обща част
1. Потвърждават се основните принципи от Резолюция 1224" на Съвета за сигурност на 1 бединените нации (в по-нататъшния текст - Резолюция 1244) и двустранната
увереност, че резолюцията може да се про
веде успешно единствено със съвместната
дейност на всички заинтересовани страни.
От интерес за всички страни е да направят
всичко, което е по-силите им за промовирането на целите на Резолюция 1244 и да раз
гледат основните забележки на останалите
страни, като настояват да ги решат чрез вза
имно сътрудничество.
2. Отново се потвърждават задълженията от Реролюция 1244, свързани със сигур
ността и правата на човека, завръщането на
разселените лица и бежанците. Потвърж
дава се и безспорният авторитет на УНМИК да проведе Резолюция 1244. Потвъ
рждава се, че всички общности в Косово и
Метохия имат същите права и че УНМИК
ще подкрепи тези права.
3. Афирмира се нашата решимост да се
посветим активно на основателната загри
женост на сърбите и други общности в Ко
сово и Метохия, както и нашето задълже
ние да продължим да се занимаваме с нея, за
да могат всички общности да се възползват
пълноценно от предпоставките и принци
пите, на които се базират международните
усилия в Кососво и Метохия. Лишеното от
дискриминация отношение към всички гра
ждани представлява основа за мултиетни
ческо, мултиконфесионално и мултикултурно Косово.
4. Промовира се защитата на правата и
интересите на сърбите и други общности в
Косово и Метохия на основата на принци
пите от Резолюция 1244, включително и су
веренитета и териториалния интегритет на
Съюзна република Югославия, както и от
Конституционната рамка за временно са
моуправление.
5. Отново се потвърждава становището
от Резолюция 1244 за бъдещия статут на
Косово и Метохия, както и това, че той не
може да бъде променен с каквато и да било
акция, която предприемат временните ин
ституции на самоуправлението.
6. Поздравява се установеното неотдав
на сътрудничество между УНМИК, от една,
и Съюзна република Югославия посредст
вом Координационния център за Косово и
Метохия, от друга страна. Афирмира се ос
новаването на Висша работна група, която
се ръководи от специалния представител на
генералния секретар на Обединените нации
и в която ще бъдат включени представители
на Съюзна република Югославия (предсе
дателят и членовете на Координационния
център за Косово и Метохия), от една, и на
УНМИК и временните институции на са
моуправлението, когато се учредят, от дру
га страна. Тази група ще осигури траен и
стабилен кооперативен подход към областите от двустранен интерес и съвместна
грижа, за да обезпечи навременни и редовни
консултации и сътрудничество. Висшата
работна група може да формира свои ра
ботни тела за отделните области от двустранен интерес.
7. Потвърждава се задължението да бъ
де решен въпросът за изчезналите лица и се
посочва, че тази отворена рана на всички
общности може да заздравее единствено с
помощта на сътрудничество и обмен на ин
формации.
8. Уважава се безспорното право на раз
селените лица и бежанците да се върнат по
домовете си и се потвърждава, че е започнал
и реверсибилният процес.
9. Топло се поздравява широкото и масово участие иа всички общности в процеса

ДеМ?О.^Подчертава се, че следваща фаза на
процеса е промовирането на демокрацията,
сигурността и просперитета. Изборите представляват възможност за ново Д^Р3;
тично начало при установяването иаистин
ско самоуправление, както и основа за от

Отделни области от общ
интерес и ангажиране
Сигурност, защита и
свободно движение
Създаването на сигурност за всички об
щности е ключовото условие за мултиетническо Косово. Необходимо е да се повиши
нивото на общата сигурност и защита на
застрашените граждани, селища, комуника
ции, културни паметници и имущества в Ко
сово и Метохия, както и свободно движение
по цялата територия на Косово и Метохия.
Признава се необходимостта от подо
бряване на сътрудничеството между УН
МИК, Съюзна република Югославия и Ре
публика Сърбия при осигуряването на посвободно движение в местата край админис
тративната линия между Косово и Метохия
и областите в рамките на Съюзна репуб
лика Югославия и се дава съгласие за подси
лено оперативно сътрудничество и сигур
ност в тези места.
Признава се задължението на УНМИК
да повиши свободата на движението чрез
издаването на безплатни регистрационни
таблици на сърбите от Косово, както и чрез
заплануваното възстановяване на железни
чарската служба и транспорта от Косово и
Метохия към останалите краища на СРЮ.

Изчезнали лица
Отново се потвърждава задължението
да бъде разяснена съдбата на около 4000
изчезнали лица от всички общности и за
целта УНМИК е съгласен до 31 декември
2002 година да проучи всички неизследвани
масови гробове в Косово и Метохия и да
извърши ексхумация на всички тленни оста
нки, да обработи чрез ДНК-анализи и постмортем и анте-мортем данни 1250 неиденти
фицирани тленни останки навред из Косово
и Метохия, та труповете да бъдат идентифи
цирани и предадени на семействата на уби
тите хора.
Признава се, че програмата за ексхума
ция и идентификация ще бъде само част от
активностите във връзка с изчезналите ли
ца, с което УНМИК и властите в Съюзна
република Югославия се задължават да
осъществят транспарентно сътрудничество
и да разменят всички релевантни данни и
информации.
Това сътрудничество също така включ
ва и работата в местата, където са намерени
масовите гробове.

Завръщане на бежанците и
разселените лица
Уважавайки безспорното право на раз
селените лица и бежанците да се върнат по
домовете си, УНМИК приоритетно ще от
крие Канцелария за завръщане под непос
редствен надзор на специалния представител на генералния секретар на Обединените
нации, която ще работи като оперативно и
координационно тяло за усъвършенстване
на този процес, включително и предлагане
на нов план за завръщане през 2002 и 2003
година. В този процес ще бъдат включени
представители на всички релевантни участ
ници, в това число и представители на вре
менните институции на самоуправлението,
общността на вътрешно разселените лица и
бежанците, както и властите на областта на
домакина, за да се създадат адекватни ус
ловия за улесняване на процеса. Този процес
трябва да бъде непрекъснат и ще се вземат
значителни мерки да се обезпечи сигурност
за завърналите се лица. Този ключов въпрос ще бъде приоритетен, * от временните
институции на самоуправлението се очаква
да го подкрепят активно.
Отново се потвърждава правото на бе
жанците и разселените лица да си върнат
имуществото и се признава, че връщането
на имуществото или компенсирането му
има ключово значение за процеса на завръ
щането. Подкрепата на донорите от между
народната общност и СРЮ с помощта на

утвърдените механизми е ключ за процеса
на завръщането.

Полицейско
сътрудничество

Имуществени права

Признава се, че борбата с престъпност
та и криминалните организации е общ ин
терес, особено в областите на трафика на
дрога и бели роби, прането на пари и оръ
жейния трафик. Тези въпроси трябва да се
решават чрез по-добра координация и сът
рудничество, което включва обмен на ин
формации за извършителите на углавни де
ла и криминалните организации, както и ре
довни месечни заседания на съвместния комитст на УНМИК, Съюзна република Югославия и Република Сърбия.

Напълно се признава неотчуждимото
право на частна собственост като един от
основните камъни на демократическото об
щество и отново се потвърждава непоколе
бимата решимост за връщане на имущест
вото на легалните му собственици в случаи
те, в които това не е направено. Напомняйки
за досегашния процес на подаването на иск
ове, УНМИК поема задължението да подобри тяхната обработка. УНМИК ще намери
практически решения за провеждане на ре
шенията, които е взела Комисията за жилищни и имуществени искове и се задъл
жава да открие канцеларии в Сърбия тази
година и в Черна гора в началото на идната,
за да се създаде възможност разселените
лица по-лесно да подават искове. Срокът за
подаване на искове ще бъде продължен до
1 декември 2002 година.

Защита на културните
паметници и блага
Потвърждава се волята да бъдат приложени релевантните разпоредби от Хагската конвенция (1954) във връзка със защитата на културните паметници и блага в
Косово и Метохия.

Правосъдие
Признава се, че заради безпристрастно
то решаване на въпросите за междуетническите криминални активности е необходимо да бъде увеличен броят на международните съдии и прокурори в косовското
правосъдие. УНМИК ще удвои броя на международните съдии и прокурори през сле
дващите шест месеца, ще разгледа тяхното
ангажиране в тежките междуетнически
криминални случаи и ще промовира актив
но сътрудничество между косовското пра
восъдие, локалното и международното, и
сръбското и югославското правосъдие.
Потвърждава се задължението на УН
МИК да изгради мултиетническо право
съдие в Косово и Метохия, на което ще
вярват всички общности и за целта е съг
ласен веднага да бъде обсъдено назначава
нето на съдии и прокурори от редовете на
сърбите от Косово в косовското правосъ
дие и да им бъде обезпечена съответна си
гурност, за да могат добре да изпълняват
задълженията си.
Потвърждава се задължението на УН
МИК да осигури достъп на сръбското насе
ление до косовските съдове и за целта УН
МИК е съгласен веднага да подбере хора за
нова единица в рамките на Отдела за пра
восъдие към УНМИК, която ще получи задължението да усъвършенства активности
те в тази област чрез концентриране на сре
дства и персонал върху въпросите за до
стъпността на съдовете и приемането на
сърби и други неалбанци в съдебната си
стема на Косово и Метохия.
УНМИК ще настоява да подобри съде
бната система, а съдиите и прокурорите от
редовете на сърбите би трябвало да работят
предимно в общинските съдове в областите,
където сърбите са мнозинство и в смесените
общности, като по този начин се създават
условия да няма етническо пристрастие в
косовската правосъдна система.
Потвърждава се, че съществува необходимост да се увеличи броят на косметските сърби, които да работят в наказателно-поправителните институции в Косово и
Метохия и за целта УНМИК е съгласен веднага да разгледа приемането на сърбите от
Косово, които са подали молба за работа в
наказателно-поправителната служба на Ко
сово и Метохия.
Постигнато е съгласие съвместната работна група на УНМИК и Съюзна република Югославия да преразгледа делата за
тежки углавни престъпления, уж извършени от сърби, в чието гледане не са участвали
международни съдии и прокурори, за да бъде намалена загрижеността поради етническо пристрастие.
Потвърждава се, че косовските албан
ци, които лежат в затворите и предварител
ните арести в Република Сърбия заради евентуални нарушения, извършени в Косово,
след ревизия на случаите в съзвучие с международните стандарти, час по-скоро трябва да бъдат преместени в Косово и поставени под компетенциите на затворената
система на УНМИК.

Борба с тероризма
В рамките на полицейското сътрудничество се поема задължението за борба с те
роризма, който дестабилизира регионалната сигурност и усилията за изграждане на
доверие.

Развитие на косметската
полицейска служба
Категорично се потвърждава решимостта да продължи развитието на Косовската
полицейска служба по такъв начин, че всички общности да могат да имат доверие на
професионалните и мултиетнически полицейски сили, чиято основна цел е да служат
на всички хора в Косово и Метохия и да
защитават техните права. И занапред при
оритетна задача ще бъде приемането на поголям брой сърби от Косово и Метохия,
особеноотсевеонат„ ч„стнаКосовска Мит
особено от северната част на Косовска МитР°вица, в тази служба.
Офицерите на Косовската полицейска
от РеДовете »а косметските сърби
ще работят предимно в областите, в които
сърбите представляват мнозинство, както и
в смесените общности. УНМИК ще настоя
ва да осигури такъв състав на Косовската
полицейска служба, който да отразява етни
ческия състав на областите, в които работят
нейните служители.

Мултиетническа
администрация
Потвърждава се задължението да про
дължи развитието на мултиетническата и
мултиезикова администрация в Косово и
Метохия, в която ще работят представители
на всички общности, за да бъде отразен мултиетническият характер на Косово. Това ще
се постигне, с помощта на лишена от диск
риминация кадрова политика във всички
области и на всички равнища. Администра
цията ще удовлетворява високите станда
рти за достъпност, еднакво отношение и
професионализъм, а УНМИК потвържда
ва, че застъпеността на сърбите от Косово
и Метохия във временните институции на
самоуправлението ще бъде приблизително
пропорционална на тяхната застъпеност в
Скупщината.

Локални власти
Потвърждава се задължението да бъде
осигурено по-значително участие на сърбите в
институциите и управлението на Косово и Метохия. Също така УНМИК ще предостави на
общините полагащите им се компетенции и
отново ще прецени задълбочено, а ако е необ
ходимо, и ще подобри застъпеността на сърбите от Косово и Метохия във всяка община,
както и функционирането на структурите на
локалните общности, в които застъпеността
на сърбите ще бъде приблизително пропорционална на тяхната застъпеност в общинските скупщини.

Образование
Създават се условия сръбската общност
в Косово и Метохия да има образование на
майчин език от основното училище до университета. Учебните програми ще осигурят
отговаряща компатибилност на образова
телните структури на сърбите от Косово с
образователната система на Република
Сьрбия и изискванията на трудовата борса,

Информации и медии
Поема се задължението по-нататък да
се развива разпространяването на информаЧии> включително и информации от СРЮ,
както и медиите,- предназначени за сръбската общност в Косово и Метохия. Това
може да обхваща и откриването на нови
независими телевизии и радиостанции.
Белград, 5 ноември 2001 г.
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(От 1 стр.)
В избирателна колегия номер
1 в Димитровград изборите спечели само с един глас повече Слободан Алексич, кандидат на Съюза
на граждани "Цариброд” (СГЦ).
В избирателна колегия номер
2 - Драган Тодоров - Пнксн също
от СГЦ.
3 - Йован Ружнч от СГЦ.
4 - д-р Веселин Величков от

ДОС.
5 - Симеон Александров-Сима
от СГЦ.
6 - Петър Костов от ДСС.
7 - Зоран Свилснков от ДСС.
8 - Емил Пстров-Мики от
СГЦ.
9 - Зоран Хрнстов-Хърлн от

ДСС.
10 - д-р Милена Йовичнч от

ДОС.
11 - Александър Златанов от
СГЦ.
12 - Емил Соколов от СГЦ.
13 - Нака Соколов-Бан от

сгц.

14 - Марияна Соколова от Група граждани.
15 - м-р Петър Йовановнч от
СГЦ.
Що се отнася до избирателните колегии по местните общности,
18 на брой, резултатите са следни:
Избирателна колегия номер
16 (Брсбевница, Пъртонопинци,
Момици и Мъзгош) изборите снечели Анкица Васова-Цмца от

ДОС.
17 (Височки Одоровцн и Гуленовци) - Иван Любенов от СГЦ.
18 (Смиловци) - Димитър Лилов-Мнтко от ДОС.
19 (Радейна, Петърлаш и Пъскашия) - Небойша Т. Псрчев от

дсс.

20 (Сенокос, Каменица, Бранковци и Болев дол) - Илко Димитров-Чеда от СГЦ.
21 (Изатовци, Долни Криводол, Горни Криводол и Вълновия)
- Томислав Гаков от СГЦ.
22 (Куса врана) - Райко Гещамов от СГЦ.
23 (Трънски Одоровцн) - Васа
Алексов от ДОС.
24 (Искровци, Петачинци,
Врапча, Скървеница и Долна
Невля) - м-р Михаил Иванов от
ДОС,
25 (Барйе, Било, Долна Невля
и Верзар) - Цветко Иванов от
ДОС.
26 (Поганово, Драговита, Бан
ски дол и Платнища) - Зоран Пет-

ОТБОРНИЦИ НА ОС В
БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАД

ДОС ЗАГУБИ В
ДИМИТРОВГРАД
рои от ДОС.
27 (Грпдпньс и Бачово) - Иван
Николов-Ваня от ДОС.
28 (Лукавица и Сливница) Асен Ангелов от ДСС.
29 (Белещ над магистралното
шбсе и Прача) - Гроздан Георгиев
от ДОС.
30 (Бслсш между жи линията и
река Нишава) - Таса Бошкоп от
СГЦ.
31 (Жслюша над магистрално,то шосе и Грама) - д-р Боян Давитков.
32 (Желюша йод магистралното шосе) - д-р Евдокия Гсрова-Давиткова от СГЦ.
33 (Гони дол - Гнета Кръстев
от СГЦ.
Като се погледне кой от коя е
партия излиза, че никой няма бол
шинство за упражняване на властта. Но имайки предвид опреде
ленията на кандидат?! от група
граждани, основателно се предполага, че той относно тя ще се
намери в редовете на СГЦ и това е
този решаващ глас в тяхна полза.
Не трябва много, за да си припом
ним, че отношението беше също
то и на миналогодишните избори в
полза на СПС и ЮЛ и на практика
нищо не се е променило, тъй като
почти всичките кандидати на СГЦ
са от редовете на СПС.
Статистично гледано, според
данните на ЦЕСИД (Център за
свободни избори и демокрация),
който беше официален наблюдател на изборите, СГЦ е спечелил
доверието на 2059 избиратели или
28,9 %, ДОС на 1735 или 24,35%,
ДСС на 1772 или 24,87%. От 9992
регистрирани избиратели пред урните са се явили 7428 или 74,49%.
Валидни са били гласовете на 7122
изпратели,
Пак според статистиката ако
съберем гласовете на демократично ориентираните партии - ДОС,
ДСС и ДСБЮ, който спечели до
верието на 682 избиратели или
9,57% и не влезе във властта, излиза, че определението на хората
в общината все пак е демократич
но, тъй като за тези три партии са
се определили 4189 избиратели
срещу 2059, което е двойно повече
от тези- определили се за СГЦ. Но
избирателният закон, а преди вси
чко неединството в ДОС е една от
решаващите причини за победата
на бившата лява опция в Димитровград.
А.Т.

V.

ПОБЕДИ
ПАРТИЯТА НА
ПРЕЗИДЕНТА
КОЩУНИЦА

1.Владимир Захариев, избирателна секция (Босилеград I,
кандидат на ДСС - Д-р Воислаи Кощуница;
2.Цане Андонов, избирателна секция Босилеград 2, кандидатна ДОС-Босилеград;
3.Боян Миланов, избирателна секция ЬосилеградЗ,Д1Х
- д-р Воислав Котуница;
4. Миле Миленов, избирателна секция Босилеград 4,
ДОС - Босилеград;
5. Александър Александров, Паралово, ДГД. - д-р 1>оис>

(От 1 стр.)
Каква е силата на участниците в изборите до
голяма степен показват не само резултатите, но и
броят на кандидатите, които те предложиха. На
листата ДСС - д-р Воислав Кощуница имаше 30
кандидат-отборници, колкото и в тази на ДОСБосилеград, СПС - 22, НС - 16, ДА - 13, СПО - 6,
СРС - 5, а от ГГ -10.
Различни са коментарите за това защо така се
произнесоха избирателите. Владимир Захариев,
председател на ОО на ДСС и нов отборник, вп
рочем как го и членовете на партията, е доволен от
резултатите.
- Искам, казва той, най-напред да благодаря на
гражданите на общината ни и да им честитя побе
дата, понеже тя е обща. Надявам се, че с помощта
на тях ще задвижим развитието на изостаналата ни
община. Когато става дума за резултатите, про
дължава той, те не можаха да бъдат по-иНакви.
Бяхме убедени, че ДОС катастрофално ще загуби
поради факта, че временната общинска власт
дойде насила, че мнозинство от членовете на Об
щинския съвет повече си мислеха как да се намърдат на постове, отколкото за обещанията, кои
то даваха на гражданите.
Захариев подчертава, че наскоро ще учредят
ОС и,ще установят нова, редовна общинска власт;
без оглед на "опитите на ДОС да отрече победата
на ДСС в някои избирателни колегии”.
Миле Миленов, координатор на коалицията
ДОС, председател на временния Общински съвет
и отборник, казва:
- Признаваме победата и честитим на ДСС.
Друго не ни остава освен да си направим сериозен
анализ на загубата и да станем сериозна опозиция.
Надявам се, че ДСС ще продължи активностите,
които започнахме, като предприеме и редица други
за развитие на общината ни. .
Според Миленов основната' причина за мър
шавия резултат на коалицията са - лъжите..
- Представители на едни партии толкова бяха
зли, че разширяваха слухове, че ние настояваме
теритирията на общината ни да се присъедини към
България. Известно ни е, че това правят болни
хора. Убеден съм обаче, че времето ще покаже кой
за какво се застъпва.
В Общинския отбор на СПС не са доволни не
само от собствените си, но и от резултатите като
цяло. Никола Крумов, председател на отбора, каз
ва, че основната причина за неуспеха им са неосно
вателните критики и измислици по адрес на пар
тията им и липсата на финансови средства да раз
вият предизборна кампания.
- Не сме доволни и от общия резултат и просто
сме скептични. За общината най-добре щеше да
бъде ако по-големите общински организации
имаха по седем-осем отборника и ако бяха напра
вили коалиционна власт. Но избирателите казаха
думата си и сега е наред ДСС да оправдае довер
ието им.

бГславчо Владимиров, Райчиловци (над шосето), ДСС д-р Воислав Кощуница;
7. Саша Миланов, Райчиловци (под шосето), ДСС - д-р
Воислав Кощуница;
8. Крум Стоянов, Гложие, ДСС - д-р Воислав Кощуница;
9. Ненад Василев, Горна Лисина, Нова Сърбия;
10. Владимир Жижов, ГорноТлъмиио, ДОС - Босилеград
11. Раде Младенов, Дукат, Нова Сърбия;
12.Драголюб Митов, Долна Лисина, Демократична ал13Л’омисл’ав Атанасов, Долна Любата, ДСС - д-р Во и

(;! I;

14. Милан Любенов, Долно Тлъмино, ДОС - Босиле! рад;
15. Иван Тасев, Груинци, СПС;
16. Иван Йорданов, Милевци, ДСС д-р Воислав Кощуница;
17. Марян Янков, Църнощица, ДОС - Босилеград;
18. Рафаел Стоянов, Извор, ДОС - Босилеград;
19. Емил Пейчев, Радичсвци, ДОС - Босилеград;
20. Ненад Иванов, Млскоминци, ДСС д-р Воислав Кощуница;
21. Дснча Спасов, Горна Ръжаиа, ДСС д-р Воислав Кощуница;
22 Добри Величков, Долна Ръжаиа, ДСС - д-р Воислав
Кощуница;
23. Илия Дойчинов, Мусул, ДСС - д-р Воислав Кощуница;
24. Стоян Василков, Плоча, ДСС-д-р Воислав Кощуница;
25. Милан Господинов, Горна Любата, ДСС - д-р Воислав
Кощуница;
26. Борис Александров, Бранковци, СПС;
27. Винко Димитров, Зли дол, ДСС д-р Воислав Кощуница;
28. Горан Петков, Бистър, ДОС - Босилеград;
29. Зоран Станойков, Рикачево, ДСС д-р Воислав Кощуница;
30. Павле Иванов, Назърица, ДСС д-р Воислав Кощуница и
31. Вене Михайлов, Караманица, ДСС д-р Воислав Кощуница.
Според данните на Общинската избирателна коми
сия в- Босилеград, от общия брой пълнолетни лица в
общината - 9141 души, на изборите са излезнали 5238
гласоподаватели, т.е. 5731 на сто. От тях 35,5 на сто са
гласували за ДСС, 26,7 на сто за коалицията ДОС - Босилеград; 10,4 на сто за СПС; 8,61 за НС; 6,55 за ДА; 5.7 за
кандидатите на ГГ, 1,16 за СРС и 1,09 на сто за СПО.
ДОС предоставил на ОИК 11 жалби, в една от кои го
не бил доволен от полицията. ДА подала три, а Нова
Сърбия една жалба. Освен две на ДОС, останалите били
отхвърлени.Велин Стоичков, председател на ОИК. каз
ва, че комисията е решила да се повторят изборите на
избирателното място в Назърица, в едноименната изби
рателна секция ( не и на избирателния пункт в Ярешник),
и в избирателната секция Млекоминци, понеже била по
вредена избирателната процедура. В двете избирателни
секции победили кандидати на ДСС. Владимир Захариев,
председател на ОО на ДСС, казва, че решението за по
вторни избори в Назърица някак си и може да се приеме, в
който случай изборите ще се проведат в неделя, на 11 т.-м.
- Няма основание за нови избори в Млекоминци, ще
поискаме съдебна защита, казва той.
В.Б.
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НОВА ВЪЛНА ОТ АТАКИ СРЕЩУ ДСБЮ
След като редакцията на "Братство” обнародва Мемо
рандума на ДСБЮ до парламента и правителството на
Сърбия, членовете и привържениците на ДСБЮ мислеха,
че с това ще прекъснат нападките срещу партията на
българите в Югославия, но се случи тъкмо обратното.
Започна нахално използване на вулгарни измислици и
лъжи за нова вълна от атаки срещу дейността на партията.
Дори бе подета инициатива да се забрани ДСБЮ?!? В началото на февруари 1992 година в с. Горна Лисина
бе проведен митинг, който бе организиран с цел да се даде
подкрепа на сръбското население в Славония, Бараня,
Западен Срем, Сръбска Крайна, но същият бе използван
за обвинения срещу ДСБЮ. Ораторите произволно полз
ваха обнародваните в "Братство” материали на ДСБЮ.
На митинга се каза от страна на ораторите: "Българите в
Сърбия нямат друга родина освен Сърбия и Югославия.
На онези, които искат да създават Велика България, така
наречена царборисова България, поръчваме да бъдат подалеч от нашите граници (...) Екстремни членове на
ДСБЮ твяърдят, че Босилеградската община е българска
територия и в Меморандума, който тази партия изпрати и
до правителството на България, се предлага в Босилеград
и Димитровград България да изгради по една фабрика”,
особено подчерта Симеон Йорданов.
На този митинг за пръв път бе поискано да се забрани
ДСБЮ.
След това последваха статии в "Политика” и "ПОЛИ
ТИКА ЕКСПРЕС”, в които още по-произволно се тълкуваше Меморандумът на ДСБЮ. Във вестник "Поли
тика експрес”, в статията, озаглавена "Призовават мрак-

обесието на фашизма”, се изнесоха такива лъжи и измис
лици, които нямаха никакви връзки с дейността на ДСБЮ.
Авторът на статията Александър Давинич от Лесковац
написа, че в Босилеградска община действа фашистка
организация, която работи да създаде Велика България,
че ДСБЮ е повикал папата и "сините каски”, че членовете
на ДСБЮ по селата разделят на старческите домакинства
маргарин, шоколад, захар и кафе от Германия и от скла
довете на НАТО, че от България нелегално се внасят
различни книги и брошури, които се разделят по учи
лищата...

ВСИЧКИ БЪРЗАХА ДА СЕ ОПЪЛЧАТ
СРЕЩУ ДСБЮ
и затова започнаха да се провеждат партийни заседания в
Босилеградска и Димитровградска община. В Дими
тровград веднага се проведе заседание на СПС, СЮК движение за Югославия, представители на борческите ор
ганизации, от което бе издадено съобщение. След това и
Изпълнителният съвет на община Димитровград проведе
специално заседание и даде изявление за медиите. Не ос
тана назад и "Политика”. В дописка от Ниш се казва, че
ДСБЮ бил формиран преди локалните избори и че вече
превзел "Братство”, което се финансира от Република
Сърбия. Използва се момента да се критикува и "Брат
ство”, че дава място на ДСБЮ и се влияе от "определени
кръгове и вестници от София”.

ДСБЮ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО
РАДОМАН БОЖОВИЧ
и поиска да се формира държавна комисия, която да ус
танови има ли истина в онова, което се пише за ДСБЮ. "В
името на иситната и свободното мислене - се казва в писмото,
подписано от председателя на Главния съвет Кирил Геор
гиев - в името на обективното информиране и добрите от
ношения между сръбския народ и българското национално
малцинство, в името на достойнството на държава Сърбия
и нейната правова система Демократическият съюз на бъл
гарите в Югославия търси от Правителството на Република
Сърбия да формира държавна комисия (или да наложи на
компетентното министерство), която да утвърди истин
ността на посочените доводи, които бяха публикувани в
ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС” и да осведоми обществеността”.
Разбира се, не последва никакъв отговор от Правител
ството на Сърбия. Освен "Братство”, нито един друг вестник
не написа, че ДСБЮ иска държавна комисия да разследва
писането на "Политика експрес”.
Вместо да се спре с неоправдателните нападки срещу
ДСБЮ и потърси истината, борбата срещу ДСБЮ продъл
жаваше. Затова Гланият съвет бе принуден да свика преск
онференция и изнесе истината. Конференцията се проведе
през април 1992 година.
По това време се обади и председателят на Общинския
съвет на ДСБЮ в Босилеград Велин Стоичков, К9Йто написа
в "Братство”, че атаката срещу ДСБЮ е започнала след
писането на "Политика експрес”. Господин Стоичков зак
лючи статията си със следните думи: "В актуалната по-
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ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

МНОГО ВЪПРОСИ ТЪРСЯТ
ОТГОВОРИ
въш.шТчГ Надпревара В ДимитРовгРЗД за- отсъства или най-често не е в състояние да
мч ГеГИ 6
ТеЛИТе Ка3аХа послеАната си ДУ- работи? Защо работата на комисията на пракма. Сега на тези, които загубиха, предстои да тика е
спаднала само на едно лице? Кой и защо
търсят причините за дебакъла. Е
знаха поражението
лгмп
вече ПРИ- е направил промени в избирателните отбори?
още не са седнзли ззепн?
нпр., други все Кой е позволил в избирателните отбори да се
------------‘
Д . за да обсъдят слу- г намерят родители на кандидат-отборници? И
чилото се.
какво в градските избирателни колегии в наВ ДОС или това, което остана от него, по
вечерието на изборите са правели някои лица,
ложението все още се обсъжда неофициално, обикновено по двама, които са обикаляли опре
само когато се съберат по двама или трима
делен кръг гласоподаватели? Кой, защо, какво,
съмишленици. В такива разговори обикновено как ■?
изпъкват няколко въпроса, които остават без
Въпроси и въпроси, които търсят отговори
отговор. Това са: възможно ли е кандидатите на от упражняващите досега и все още властта.
ДОС да спечелят толкова малко, гласове, дори Опитите да се обвиняват гласоподавателите
и там, където изборът им в никой случай не е може би имат частично основание, но не и ген
слаган под въпрос? Кой е позволил бюлетините ерално, тъй като събрани гласовете за едната
да бъдат печатани в печатницата на говорителя или другата опция показват, че почти двойно
на Съюза на граждани Цариброд и член на разповече от избирателите са избрали демок
ширения състав на Общинската избирателна ратичната опция. Друг пък е въпросът защо
комисия? Защо докато бюлетините са печатани никой не се сети или не поиска да промени изби
никой от избирателната комисия не е присъс рателната система и. да премахне нелогичноствал и не е проверил колко бюлетини са от тите като нпр. тази, че избирателна секция с
печатани? Защо по време на най—засилената 50-60 избиратели във Висок дава един отборработа заместник-председателят на Избирате ник както и тази в града със 600 избиратели или
лната комисия отива на болнични? Защо пред че градът дава само 15 отборника, а селата 18...
седателят на комисията също почти ежедневно
А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ДСБЮ ЗАГУБИ
КАТАСТРОФАЛНО
Това е констатация на ръководството на ОО
на ДСБЮ, изказана на среща със журналисти ден
след изборите.
Според подпредседателя на Главния съвет на
ДСБЮ Небойша Иванов, избирателите са гласу
вали против ДСБЮ като партия, а не против оп
ределени личности, въпреки че ДСБЮ излезе до
бре подготвен, с добра Управленска програма, с
позитивна предизборна кампания, напълно де
мократична и без конфликти и нападки срещу
други партии, цори и с доста професионална ме
дийна кампания. Според Иванов причините за
поражението гражданите сами ще си намерят сл
ед време. ”Но с невлизане на ДСБЮ във властта
Цариброд губи много, гражданите също и те ще
бъдат свидетели на това. Но ние като партия го
приемаме за нормално и предстои да направим
обстоен анализ на нашето участие в изборите”.
ДСБЮ констатираме изборите са минали в
доста толерантна атмосфера и, което е най-важно без страх. На печелившите на изборите

ДСБЮ честити победата и им желае успех в уп
равлението за доброто на Димитровград.
Д-р Ангел Йосифов, председател на ОО на
ДСБЮ в Димитровград, счита, ”че загубата не е
само за ДСБЮ, но и за малцинството”. ДСБЮ
вече не носи морална отговорност за съдбата на
гражданите, но като сериозна политическа пар
тия, която не е само за едни избори, ще подпомага
и занапред и гражданите това ще видят”.
Що се отнася до избирателите в избирателна
колегия номер 15, където Йосифов бе кандидат
отборник, той заяви: "Благодаря на избиратели
те, че не гласуваха за мен, защото по този начин
ме освободиха от отговорността за проблемите в
нашия град и нашата избитрателна колегия. Ако
причината, че не са се определили за мен поради
това, че съм бил на листата на ДСБЮ, заявявам,
че аз и занап|ред ще бъда член на тази партия и
нейната листа.
Да напомним, че ДСБЮ излезе с листа от 20
кандидат-отборници, че за тази листа се опреде
лиха 628 гласоподаватели, което не беше достатъчно за влизане поне на един кандидат в местния
парламент.

/ литическа криза вие и вашите заповедници напълно загу
бихте присъствието на духа. Народната поговорка казва,
че на лъжата са къси краката. Но и до истината се стига
трудно. Лъжите могат да бъдат повече, а истината е една,
но тя винаги побеждава. Това ще покаже времето, което
идва”.
Във връзка с последните атаки срещу ДСБЮ със статия в "Братство" се обади Марин Младенов, който написа,
че ДСБЮ се изказал още миналата година, че не иска
границата да се помества нито насам, нито натам, а иска тя
час по-скоро да бъде отворена. И продължи: Уважаемите
социалисти (довчерашните сюковци) трябва да се одучат
да говорят от името "на цялото българско малцинство ,
навик останал от "монолитното' време на Броз и при1 това
да клеветят другите, които мислят по-различно от тях, да
приписватТ,а ДСБЮ неприемливи политически характер
истики Забравят. че тяхното всемогъщество е минало и че,
колкото и да се перчат, днес времето на местните богове
минава”.
Марин Младенов даде предложение.
"Хайде нещо съзидателно да направаим. Разбира
,

еловИБот°еВвИ Левски), да аХгнем ™

Подчертавам казаното в
‘«д ДРУЖБА
граничната област да се превърне в ЗОНА «А ДЕУ^ьл
И СЪТРУДНИЧЕСТВО. Всичко друго, което нашит
И СЬН^удми .п.
...... „риписват, е подла лъжа
политически противници ни
Тези думи Марин Младенов каза през февруари 1992
беше отправено още
година, но тия. към които това р
жиевееха с 1948 година.
Следите на тази политика се чувстват и днес!
Богдан Николов

(следва)

А.Т.

СЛЕД ИЗБОРИТЕ И
СМЯНАТА НА ОБЩИН
СКАТА ВЛАСТ В БОСИЛЕ
ГРАД

ЩЕ СПРЕ ЛИ
ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ПЪТЯ
РИБАРЦИБРАНКОВЦИ?
Под въпрос е по-нататъшното изграждане
на този регионален път и се очаква то да
бъде прекратено, узнаваме от предста
вители на заминаващата временна общин
ска власт в Босилеград
Повече подробности не научихме. Същите източници твърдят, че пътят и досега е
изграждан въз основа на усилията на Общин
ския съвет и връзките му с представители на
Правителство на Сърбия и на републикан
ската Дирекция за пътища.
Дали пътят е от стратегическо значение
за Републиката, за развитието на общината,
по-точно на южната й част, или (не)изграждането му зависи от волята на една или друга
власт, ще покаже времето.
В.Б.

ШОФЬОРСКА
БЕЗОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НЕЧЕСТНА
ПОЛИТИКА?
(От 1 стр)

На 3 ноември вечерта Борис Динов, член на Демократичната
партия, медицински техник в Здравния дом, карал кола назад и
наранил д-р Боян Пенев и д-р Любен Дойчинов, първият специал
ист рентгенолог, а вторият специалист по ургентна медицина в ЗД,
и двамата членове на Нова Сърбия. Двамата били пред къщата на
Пенев, където на тротоара зареждали туби с бензин. Докато
Дойчинов минал с леки наранявания и контузии, на Пенев бил
счупен левият крак. Той все още е на лечение в Клиниката по
ортопедия в Ниш, където му оперирали крака.
Случилото се остави сериозни последици не само в
отношенията между отборите на двете партии, но и в средата.
Докато в щаба на ОО на НС смятат, че става дума за нарочно
предизвикан инцидент и за опит на атентат, в ОО на ДС това
категорично опровергават и казват, че всичко е станало съвсем
случайно.
- Смятаме, че това е тежък политически инцидент, в който едва
ли не са отнети животите на двамата наши кандидат-отборници, на
двама наши видни членове, казва Раде Младенов, председател на
ОО на Нова Сърбия. Инцидентът всъщност е безсилие на Демок
ратичната партия да води политическа борба с честни и позволени
средства.
В ОО на ДС всичко това опровергават, като подчертават, че
НС настоява да спечели евтини политически точки сред
обществеността. Казват, че двамата активисти на НС изобщо не
са били на тротоара, а на платното на улицата.
- Жал ни е за случилото се и заради повредите на двамата ни
съграждани и авторитетни лекари, но моля да не се .приписват
политически мотиви на случая, казва Миле Миленов, председател
на ОО на ДС. Единственото, което е точно, продължава той, е, че
Динов е бил в понапито състояние, че е късоглед и че не е за
белязал хората.
Борис Динов казва, че е неразумно случката да се окачествява
като политически инцидент, опит за атентат или подобно.
- Кълна се преД Бога, че не беше умишлено. Карах колата назад,
на улицата нямаше хора. В последен момент на края на платното
на пътя забелязах двама души, а веднага след това - трясък.
Излезнах и какво да видя... Не зная как се случи. След това някои
ме удряха, казва Борис Динов. Жал ми е за лекарите, моля се на
бога за оцеляване на д-р Пенев и по-скоро да се върне при
семейството си.
Борис Костадинов, съдия следовател в Общинския съд в
Босилеград, казва, че има съмнение Динов да е карал колата под
действие на алкохол, че е наредил да му вземат кръв, за да се
направи анализ. Подчертава, че Пенев и Дойчинов, докато точили
бензин, с по един крак били на улицата, а с по един на тротоара.
- Очакваме да пристигнат резултати от Завода за здравна
защита във Враня, а след това да продължи следствието, подчер
тава той.
Всеки в ДС и в НС има ”своя” истина. Единствената е, че Динов
с колата е наранил хората и че Пенев с тежка повреда е в болница.
Дали във всичко това има политическа умисъл или всичко се е
случило съвсем случайно, ще утвърди в по-нататъшното след
ствие.
В.Б.

КИРИЛ МЛАДЕНОВ: НЕ СЕ
ЧУВСТВАМ ВИНОВЕН
”Не се чувствам виновен за лошите изборни резултати на пар
тията и няма да подам оставка”, заяви пред "Братство” лидерът на
димитровградската организация на Сръбската радикална партия,
за чиито кандидат-отборници на току-що проведените местни
избори гласуваха, според сведенията на ЦЕСИД, само 164 души.
За Кирил Младенов, също според сведенията на ЦЕСИД, в изби
рателната колегия, в която той бе кандидатиран за отборник, са
гласували само 4 от общо 232 избиратели, които са използвали
правото си да гласуват.
Пред нашия вестник
аденов каза, че лично е изненадан от
изборните резултати и най-вече от победата на СГЦ. Той конста
тира, че волята на избирателите трябва да се уважава.
Б. Д.

ШШЙШ'
В началото на тази
седмица АТП от Пирот
съкрати линията от
Пирот към
Димитровград в 8 часа.

Същевременно линията
от Димитровград към
Пирот е с променено
тръгване на рейса вместо в 5, той сега
тръгва в 4: 50 часа.
Б. Д.
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ПРОМОЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА "Г 17 ПЛЮС"

СЛЕД ПРИНУДИТЕЛНАТА ПОЧИВКА В
БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС

ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА СЕЛАТА

РАБОТНИЦИТЕ
ПРОДЪЛЖИХА
СТАЧКАТА
Нс сс съгласяват да започнат да работят всс докато ръководството
на ЮМКО не изпълни обещанията си
Работниците в конфекционната фабрика КОБОС в Босилеград
- около 500 души, от понеделник пак стачкуват. Всъщност, про
дължиха стачката, която прекъснаха поради десетдневната по
чивка, на която бяха изпратени когато не е време за почивка.
По време на сегашната стачка работниците подчертават, че не
искат да работят, понеже ръководството на ЮМКО от Враня не е
изпълнило обещанията си. Заместник-генералният директор на
компанията Зоран Стошич на състоялото се в края на миналия
месец събрание на УГС ”Независимост”в КОБОС им обеща, чс
”до няколко дни ще получат първата част за август, като се по
ложат усилия втората да вземат до края на почивката”. Получиха
първата, но не и втората част.
И сега, както и по време на синдикалното събрание, работ
ниците искат да им се увеличат заплатите, възлизащи средно на
около 3 хиляди динара, понеже, както подчертават, били по-ниски
в сравнение с други фабрики във Враня. Нащрек са и поради
тежката финансова обстановка в компанията с около 10 хиляди
работника и поради дълговете й от около 36,5 милиона германски
марки.
Една част от работещите са готови да приемат предложението
на ръководствата на КОБОС н на ЮМКО да продължат произ
водството, понеже само по тоя начин може да се създаде доход.
Повечето обаче отстояват становището да не задвижат машините
все докато не им се плати заработеното. Предлагат различни
"решения”, сред които и да се отделят от ЮМКО и да стопанисват
като самостоятелно предприятие. В това отношение обаче нямат
решение как сами да се справят с проблемите, които ги очакват от снабдяването на суровини до маркетинг и пласмент на стоките.
В.Б.

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ сп

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СП НА
КОНГРЕСА НА ОБП
* Четиричленна делегация на Съюза на пенсионерите (СП) в
Димитровград участва неотдавна на Конгреса на Обединения съюз
на пенсионерите (ОБП) в България
Димитровградчаните получиха покана да бъдат гости на кон
греса от лидера на ОБП Саво Гърбузанов.
Привет към 800-те делегати от цяла България отправи покрай
останалите гости и лидерът на СП Цветан Еленков.
* Между димитровградския Съюз на пенсионерите (СП) и ор
ганизацията на пенсионерите в град Годеч (Р България) до края на
настоящата година би трябвало да бъде подписано споразумение
за побратимяване, съобщи Ц. Еленков.

Преди броеини дни канцеларията ка ”Г17
плюс” в Димитровград излезе с проект ”3а оце
ляване и оставане на селското население в тери
торията на Димитровградска община” и апелира
на всички политически субекти в общината да го
подкрепят. Проектът са израбо тили специалисти
от димитровградския клон на организацията с
помощта на експерта от Белград д-р Сузана Джорджевич-Милошевич.
В проекта се пледира между другото за: фа
воризиране на производството на здрава орга
ническа храна, развитие на селския туризъм, ос
новаване на Съвет за равномерно развитие на
общината и съвети за развитие на селата към
МО, основаване на Център (Агенция) за разви
тие на селата, материалното и съвещателно по
магане па селскостопанските производители,
създаваме на Оборотен фонд за постоянно разви
тие на селата и Фонд за подобряване жизнените
условия в селата.
Както узнаваме, проектът на Димитровград-

Д-р Симеон Басов, председател на
Временния общински съвет, изтъкна на
официланата промоция на проекта,
проведена миналата сряда че почти
всичко, което се съдържа в проекта на
местната "Г 17 плюс", досегашното
ръководство на ОС е реализирало на
практика и добави, че предложеното в
проекта и реализираното се различават
само в някои финеси. С тази
констатац ия не се съгласи членът на "Г
17 плюс" Сергей Иванов.

ската ”Г 17 плюс” вече са подкрепили повечето от
политическите партии в общината: СПС, СРС.
СПО, ДСС, Съюз на граждани Цариброд и още
някои.
Б. Д.

ИЗ ОТДЕЛА ЗА СОЦИАЛНИ
ГРИЖИ В БОСИЛЕГРАД

В ЗДРАВНИЯ дом в
ДИМИТРОВГРАД

ПОМОЩ ЗА
ПЕНСИОНЕРИ С
МАЛКИ ПЕНСИИ

ВАКСИНИРАНЕ
СРЕЩУ ГРИП

Представители на Световната програма
за храна и на Отдела по социални грижи
в Босилеград тези дни ще подпишат
договор за отпускане на помощ в храна
на един брой най-закъсали граждани в
Босилеградска община.
Ръководителят на босилеградския
отдел Петър Митрев казва, че тази
помощ ще получават около 110
социално най-застрашени хора, както и
от 400 до 500 пенсионери, чиито пенсии
не надвишават 50 на сто от средната
заплата в Сърбия.
Помощта, съдържаща по 12 кг брашно,
килограм захар и фасул и литър олио на
месец социално застрашените лица
получаваха и досега, а пенсионерите ще
започнат да я получават от тоя месец.
В.Б.

В димитровградския Здравен
дом тече ваксинирането срещу
грип. То се провежда всеки
работен ден от 8 до 12 часа в
помещенията на
Хигиенично-епидемиологическата
служба.
Правото да се ваксинират
безплатно имат хронично
болните и хората, по-възрастни
от 65 години. Останалите
заинтересовани ще трябва да
отделят по 208 динара за една
доза. По принцип нужни са две
дози (втората се взима един
месец след първата). Доколкото
желаещите да се предпазят от
грип са взимали същите ваксини
през изминалите години,
достатъчно е този път да се
ваксинират само веднъж.

Б. Д.

НАШИ СЕЛА
Село Верзар се намира в
южната част на община
Димитровград. От града е
отдалечено 12 км. Асфал
тов път, минава по самата
югославско-българска гра
ница все до граничната зас
тава "Свобода”, отдалече
на от Димитровград 10 ки
лометра. Оттук до селото
има 2 километра черен път
вече рухнал. Село Верзар
се граничи със селата: Лу(Редакциона бележка:
кавица, Сливница, Прача,
Автор на статията е
Било и Тудовица, а на юго
покойният Адам Георгиев, изток е държавната гра
роден през 1930 год. във
ница.
Верзар. Статията
получихме от неговото
ПРЕДАНИЯ ЗА
семейство.)

Б. Д.

НЯКОЛКО ДАННИ ЗА ВЕРЗАР

риме ракийка и ще оправяме тая работа, която те ин
тересува. Отидох, хапнахме, пийнахме, посвирихме и
тогава той ми обясни всичко, което и както знаеше.
Преди Берлинския конгрес 1878 г., по думите на дядо
Никола, турците населили двама братя Янкови от
Барйе. Отвреме-навреме те идвали и питали братята:
”ВАР ЗАРАР?”, що значи ИМА ЛИ БЕЛЯ? Оттогава
местото, на което се намира днешен Верзар, започнало
да се нарича Варзарар, а по-късно Верзар. За да бъда
добре осведомен, замолих Елена Михалкова да провери
думите ВАР ЗАРАР, понеже тя следваше арабски ез
ици. За късо време тя ми даде отговор, че ВАР е турска
дума и значи ИМА ЛИ, а ЗАРАР е арабска дума и значи
има ли беля. По този начин успях да разбера произхода
на името на с. Верзар. Оттогава с. Борово (Барйе),
Верзар, махалите Било, Тудовица, Селище и Попова
долина почти до наше време са били едно село - Борово.
За потеклото на името на село Верзар Бранко Пейчев ми разказа следното: "Турците населили брат и
ИМЕТО
сестра Вера и Зара от с. Борово и от техните имена е
Когато бях учител 1950/51 учебна година, постоянно насатанло и името на Верзар”.
Понеже споменах селската чешма, символа на Вер
обикалях хората и се разпитвах за произхода на името
на селото. И след като вече бях загубил всякаква на- зар, искам да кажа няколко думи и за нея. Тя е била
дежда, че ще успея да се домогна до желаната цел, атракция в смисъла на любов, развлечение на младите.
случайно на селската чешма се срещнах с дядо Никола Без оглед на годишните времена и селската работа,
Дончев. Той тогава се обърна към мен с думите: "Дас всяка вечер се събирали ергени и моми да налеят вода,
кале, разбрах, че си попитал откъде произлиза името на а малко и на любов. Освен верзарските ергени, на чеш
с. Верзар? Ще дойдеш довечера при мене, понеси си мата са идвали и ергени от Било, Сливница, Лукавица и
китарата, а аз имам тамбура, ще си посвирим, ще сва- Прача. Това говори, че Верзар е имал и хубави моми.

Винаги по час-два е имало привлекателни закачки ме
жду момчета и момичета, а след това са се разкарвали и
всяко момче изпраща момичето си до дома му. Много
бракове са били резултат от срещите на чешмата. Верзаските момчета са били ревниви към другоселците, та
се е стигало и до бой. Чешмата е правена по времето на
турското владичество. Зидана е с камък, с три дула и
пет корита, конто са издържали много десетилетия.
През 1981 г. са заменени старите тръби, зиданите елементи са бетонирани и излити са 5 корита. Средства
обезпечи Регионалната водостопанска организация от
Ниш по моя инициатива.

поминък
Както и в останалите села на Димитровградска об
щина, така и във Верзар главен поминък на насе
лението е земеделието и скотовъдството. Сеяло се
жито, царевица, понякъде и овес. Всяка от 60-те къщи
отглеждала 2-3 говеда, 20-30 овце и от 3-5 козе.
Пашалъкът е оскъден, всяко домакинство използва
свои гори и ливади.
Със занаят се е занимавал само Йордан Младенов.
Бил е албатин и при него са докарвали говеда от цялата
южна част на сегашната Димитровградска община. Сл
ед неговата смърт с този занаят са се занимавали не
говите синове Гоша и Сокол.
Край в следващия брой)
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В РАДИО БОСИЛЕГРАД

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ
, БУДИТЕЛИ .

ПОЛИТИКА И МУЗИКА ВМЕСТО
ПРОГРАМА
Главният и
радиото осведоми слушателите си, че
днешната редовна едночасова
емисия Забавно-информативен колаж
няма да се излъчи", като подчерта че
така се наложило, понеже
журналистите Нада Стойнева, Боянка
Стоичкова и Игор Йовановски не
искали да я подготвят и реализират.
Вместо планираната емисия по ефира
заминаха акорди на непланирана
музика.
- В Културния център и в Радиото
отдавна не е известно кой с какво е
задължен, кой какво прави и кой на
кого дава отчет. Тук почти всичко
тръгна назад, категорични са тримата
"обвинени"журналисти.
- Тоя ден емисията трябваше да
подготви тъкмо Рангелов, който в
радиото е и журналист. Може би е имал
по-важни задължения в общинската
коалидия ДОС и не е имал време да
изпълни професионалното си
задължение, добавя Нада Стойнева.
Това са наши вътрешни проблеми и не
са за вестници, подчертава Рангелов,
но добавя, че "тримата журналисти,
както и няколко пъти досега,
обструираха работата".
- Като главен редактор издадох им и
писмена заповед, но не я изпълниха.
Ще поискам да се утвърди тяхната
дисциплинарна отговорност, казва

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КЛОН НА КИЦ

"ЦАРИБРОД"

той. Обвиняват ме, че съм партийно
ангажиран, пояснява той, а всичките
трима са сред главните активисти на
Демократичната алтернатива...
Отношенията в културното ведомство
и в радиото отдавна са нарушени,
по- точно след идването на нови хора и
установяването на нови управителни
органи. Тук едвам ли някой не е
политически ангажиран, а това
сериозно се отрази и върху
професионалната работа. Стигна се
дотам, че се откроиха два политически
блока - един на ДОС, начело с^
Рангелов и братовчеда му Пене
Димитров, който е временен директор,
а друг на ДА начело с тримата
журналисти. Колко са нарушени
отношенията и е затруднена работата
показва и фактът, че преди около
месец от редакцията на радиото бе
взет и телефона. Управлението
смятало, че някои от журналистите го
ползвали нецелесъобразно, като при
това направили големи разходи, а
"другата страна" смята, че това тъкмо
го е направил директорът в контакти с
чужбина.
Как ще се разрешат спорните въпроси
трудно е да се предполага. Още повече
като се има предвид, че работниците не
са получили заплата за септември и че
дълговете на ведомството са
нарастнали на стотина хиляди динара.

ИЗЛОЖБА НА ИВАН
КЪНЕВ
По случай Деня на народните будители в босилеградския
клон на сдружението КИЦ "Цариброд” беше открита
изложба на българския художник Иван П. Кънев. Става дума
за 18 картини, т.е. пейзажи, които художникът създал през
лятото, когато пребивавал в Босилеград и околността му и
когато увековечил част от природата му.
- Щастлив съм ако моите картини в тези тежки времена
поне малко вдъхнат радост на хората, каза Кънев, като оп
овести, че две картини ще подари на Клона за бъдещата му
художествена сбирка.
В.Б.

В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО
В БЕЛГРАД

ЕКСПОЗИЦИЯ НА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
САМОДЕЙЦИ
По случай 1 ноември - Деня на българските будители, в посол
ството на Р България в Белград.бе устроен прием, на който между
другото бяха представени изобразителни творби на 15-тина
членове на димитровградското Сдружение на художниците-лю
бители.

В.Б.

БОРИС ЛАЗАРОВ ОТБИ УДАРИТЕ СРЕЩУ
СЕБЕ СИ

НИКОЙ НИКОГО НЕ Е
НАПЪДИЛ
” Срам е и грехота мен, който
живея за театъра, определени
хора да обвиняват, че желая да
унищожа димитровградския те
атър”. Така Борис Лазаров оце
нява нападките, които срещу не
го като референт за самодейно
ст към местния Център за кутлура от месеци отправят някои
тукашни културни дейци.
Лазаров подчертава, че теа
търът през март г.г., (когато
гой още не бил назаначен за ре
ферент) е изразходвал 190 хи
ляди динара общински средства
за лодгтовяне на две представ
ления (”Вражалец” и "Големи
те авантюри на малкия Чинлолино”), въпреки че е било ясно,
че от бюджета (а след това и от
ребаланса на бюджета) местни
ят театър, тукашното КХД и
Градската галерия са могли да
разчитат на общо 182 хиляди динара.
Той подчертава, че в ситуацията, когато димитровградс
кото стопанство практически е
в колапс, театърът не може да
си позволи да харчи големи пари
за представления.

-У -

Борис Лазаров
Във връзка с обвиненията, че
сега в театъра не се работи нищо, Лазаров изтъкна, че в мо
мента на напълно самодейна ос
нова се подготвят две нови пред
ставления. Обвиненията, че за
някои хора вратата на театъра е
затворена, според Лазаров, са
крайно злонамерени: "Никой на
никого не е затворил вратата на
театъра и никой никого не е из
пъдил. Всеки, който иска да ра
боти в театъра нека да заповя
да”, категоричен е Лазаров.
Б. Д.

Вчера в Гимназията в Димитровград се проведе
Станкович.
Проявата съвместно организираха Гимназията и
Народна библиотека.
Б. Д.

В
ДИМИТРОВГРАД
СКИЯ ЦЕНТЪР ЗА
КУЛТУРА

КОНЦЕРТ
НА
РОМСКО
ДРУЖЕСТВО
ОТ НИШ
В голямата зала на дими
тровградския Център за ку
лтура през средата на ми
налата седмица концерт из
несоха членовете на ромс
кото културно-художест
вено дружество ”Саид Балич” от Ниш. Това бе вто
рото гостуване на това
КХД в Димитровград. За
първи път то посети Дими
тровград преди 40-ина години.
Гостите изпълниха реди
ца китки народни ромски и
сръбски хора и игри. По си
гурните им стъпки и хуба
вите хореографии посети
телите имаха възможност
да разберат, че става дума
за сплотен ансамбъл, който
успешно тачи ромските ку
лтурни ценности в тези про
стра нства.
Концерт за незабрава”,
кратко коментира гостува
нето 'на посочения ансамбъл Борис Адамов, председател на дружеството "Ром
Цариброд", което спомогна
гостуването на КХД "Саид
Балич”.
спомогнаха
Концерта
още Центърът за култура и
ОС.
Б. Д.

Новица Алексов,

"Селски мотив“

Горан Раичев, председател на Сдружението, който заедно с още
няколко димитровградски самодейци, присъства на приема, заяви,
че е доволен от експозицията в посолството и ни информира, че
членовете на Сдружението са получили покани да експонират още
в няколко места.
Б. Д.

ЧИП КАТО НОКЪТ I
След септемврийските събития в САЩ
--------------------- навсякъде в света се засилват предпазните
/ЩЛЮТуЩ) мерки. В този контекст и американската
войска прави поврат в употребата на "умните
лични карти”. Именно министерството на отбраната в САЩ е
поръчало за своя персонал 4,3 милиона идентификационни
карти с чип, с които се цели по-голяма сигурност при влиза мето в сградите му, включително и в Пснтагона, достъп до
компютърната мрежа, размяна на шифровани послания и на
данни посредством електронната поща.
Броят на идентификационните карти (ИД) би можал да
достигне и 23 милиона имена, конто се намират в базата на
данни в министерството, сред конто са и членовете на
семействата, пенсионирани служители и сътрудници.
Пластичната карта наподобява на кредитна, но съдържа
магнитна лента и бар-код в гравиран чип колкото един нокът.
Тя е добре защитена от хакерите, които ще трябва да
пропилеят стотина часа упорито търсене, за да стигнат до
данните, валидни само за една карта, но не и за цялата мрежа.
Доколкото тръгне работата, американската компания ”Активкард”, която обезпечава софтуер, ще осъществи невероятен делови успех.
Дигиталната картичка ще продължи да се усъвършенства
като се очаква използването на бнометрическа техника - вместо сегашните лични идентификационни бройки отпечатък на
палеца или сксниране на зеницата.
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О
БЕЛГРАД

”КОЛО” НА СЦЕНАТА В
ДИМИТРОВГРАД

ДВЕ ИЗЛОЖБИ НА
ПЛАТНАТА НА СОТИРОВ

Непосредствен резултат от неотдавнашната среща, която с Ьранислаи Лечич, министър на културата има директорът на Центъра
за култура в Димитровград д-р Алекса Радев, бе гостуването на
фолклорния ансамбъл "Коло” от Белград на сцената в Димитровград и то - безплагно. Така димигровградчани, след Филип
Кутев” и "Тракия ” от България , имаха възможност да видят още
един високопрофесионален фолклорен ансамбъл.
Зрителите в препълнената зала на Центъра за култура и тези
край телевизионните екрани (концертът пряко бе предаван по
кабелната телевизия) имаха възможност да се любуват на високия
професионализъм на ансамбъла, но все пак останаха с недостаТЪЧНО удоволствие, тъй като вместо очакваните народни хора гое
тите от Белград се представиха с нещо като седянка по повод
гроздобер, с доста песни. Малкото народни хора, които публиката
най-бурно поздрави, бяха сравнително къси, а изостана и очакваното шопско хоро.
Все пак на края публиката дълго ръкопляска на членовете на
ансамбъла с пожелание пак да дойдат на гости в Димитровград.
"Коло” сигурно това ще направи , но на съвместен концерт с ”Филип Кутев" от София, както вече е договорено (освен ако нещо не
се промени с оглед на променената обстановка в общината след

Тази вечер в Югославската галерия на произ
веденията на изкуството в Белград (Андрпчев венац 12) ще бъде открита изложба на платната на
един от най-известните живописци сред сънарод
ниците ни Слободан Сотиров.
Поредната изложба на платната на този ху
дожник ще бъде открита от-живописеца и из
куствовед Александър Йованович Бириль.
Слободан Сотиров се нарежда сред онези сле
двоенни югославски живописци, които най-напр
ед добре изпекоха занаята си и след това на тези
основи градеха индивидуалния си почерк и по
хват, пише Йованович Бириль в каталога за тази
изложба.
\;ч

Ш

изборите).

Слободан Сотиров,

"Автопортрет"

Най-новите му платна, залегнали в концепция
та на тази изложба, имат за мотив райските пло
дове, поради което те въздействат като космос,
като едно своеобразно абстрактно пресъздаване
на космоса. Волуменът на нарисуваната от него
ябълка се възприема като изображение на атмос
ферата, от която се очаква появата на Господа.
Зелката, излезнала от палитрата на Сотиров, се
възприема като портрет на Херувим, който се
усмихва блажено и е готов да полети, казва до
брият познавач на творчеството на Слободан Со
тиров.
Изложбата в Югославската галерия на произ
веденията на изкуството в Белград ще бъде от
крита до 9 декември.
След десетина дни Слободан Сотиров ще от
крие още една изложба в нашата столица. Име
нно на 20 ноември в галерията "Стара капетания”
в белградската община Земун ще бъде открита
изложба на акварели от цикъла 1962-1972. На от
криването ще говори Смилка Йоветич - Вебер.
Експозицията на акварелите на Сотиров в Земун
ще продължи до 1 декември.
В.С.Б.

СЪОБЩЕНИЕ НА СВР ОТ ПИРОТ
По случай превантивно-пропагандната акция за засилване на контрола на движението, която ще
се проведе под мотото "Изправно возило - сигурно каране", Секретариатът на вътрешните
работи в Пирот дава следното съобщение за обществеността:

Уважаеми граждани,
По пътищата в нашата Република вс
яка година се случват голям брой зло
полуки с много тежки последици. Тази
година е регистрирано увелечение на
произшествията, чиито последици са
значително по-сериозни в сравнение с
миналите години. Тези последици мо
гат да се намалят със зачитането на
правилата на движението и създава
нето на условия за по-сигурно каране.
Един от най-значителните фактори
за сигурно каране, освен човешкия, не
съмнено е факторът - возило, относно
неговата техническа изправност. Из
правността на уредите за управляване
и спиране, изправността на гумите и
светлинно-сигналните уреди в усло
вията на предстоящата зима и неблаго
приятните климатически условия са
основна гаранция за по-сигурното ка
ране.
Затова МВР на Р Сърбия в сътруд
ничество с Асоциацията за технически
прегледи към АМС на Сърбия в пери
ода от 5 до 11 ноември ще проведе
акция за по-засилен контрол на дви-

жението под мотото "Изправно возило
- по-сигурно каране". Целта на акцията
е да се извърши безплатна провека на
техническата изправност на возилата и
да се установи до каква степен се ува
жават правилата на движението.
Покрай представителите на СВР в
Пирот, в акцията са включени всички
организации за технически преглед на
возилата в Пиротски окръг. По време
на акцията те ще вършат безплатен ко
нтрол на техническата изправност на
возилата от 7 до 21 часа.
По време на акцията полицейските
органи ще вършат по-засилен контрол
на участниците в движението и ще пре
дприемат законни мерки за издирване
и санкциониране на нарушенията.
Уважаеми граждани, зачитайте пра
вилата на движението, проверявайте
техническата изправност на вашите во
зила, включете се в акцията за съз
даване на условия за по-голяма сигур
ност на всички участници в движе
нието.
Началник на СВР
подполковник Драган Димитриевич

А.Т.

Проф. д-р Сретен ПАВАОШЧ
\
ЗАХАРТА Е СЛАДКА, |
НО ОПАСНА
Захарта е сравнително нов продукт в човешката прехрана важно продоволствие стана едвам през последните стотина
години. По всичко личи, че потеклото му е от Индия или
Югоизточна Азия. Въпреки данните, според които тя била
любима храна за персийците, с векове след това е била неиз
вестна за Гърците и другите европейски народи. Смята се, че
на европейския континент са я донесли авантюристи, найнапред в Испания, а в останалите части на Европа е разпрос
транена от кръстоносците. Тя била истински лукс в дворците
на рицарите и великашите, които са я използвали само по
време на големи тържества и гощавки. Поради това и консу
мирането на захарта дълго било сравнително малко. Данните
сочат, че в епохата на Елизабета в цяла Англия например
годишно са се консумирали само 88 тона захар. Това подсказва,
че обикновения човек практически изобщо не е знаел за за
харта. За заслаждане той е използвал предимно мед, който по
химическия си състав не е сахароза, а главно фруктоза и глик
оза. Тези видове захар се абсорбират много лесно и се пренасят
чрез кръвта без промяна, докато обикновената захар трябва
най-напред да се разложи на глукоза и фруктоза.
Захарта е карбохидрат от въглерод, водород и кислород,
където атомите на водорода и кислорода имат еднакво
съотношение, както и във водата - две към едно. Като моноза
харид химическата формула на гликозата е СбН^Об- Фруктозата, овощната или гроздова захар е вторият монозахарид с
еднакъв химически състав, но -с различна молекулна струк
тура. Сахарозата или обикновената захар е дизахарид с
химическа формула С12Н22О11. В тънките черва тя се разлага
на една молекула гликоза и една молекула фруктоза. И двете
молекули се пренасят лесно чрез кръвта до всички органи на
тялото. Нишестето е полизахарид, който се намира в пло
довете и зеленчуците.. По-рано то е било основният въгле
хидрат в прехраната на хората. Въглехидратите служат като
главни източници на енергията, необходима на организма.
При нормалното хранене, което средно е 2500 кса1 (килокал
ории) карбохидратите обезпечават 1200 кса1, а протеините 500
кса). За да се получи необходимата енергия от въглехидратите
необходимо е да се консумират 125 грама захар на ден.
През последните 150 години дори 50 пъти се увеличи из
разходването на захарта. В Англия и Америка средно годишно
се изразходват около 60 кг захар на човек, което е около 300
. грама на ден. Има хора, които дневно консумират и по 500 г
захар. В това количество влиза и захарта от сладкиши, де
серти, сокове и нектари, плодове, зеленчуци, заслаждане на
чай, кафе и други напитки. Почти половината от това ко
личество захар се получава от подготвената храна, сладкишите и нектарите, докато другата половина е "домашна” за
хар.
- продължава -
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БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ(21)

ХОРАТА С И ОКОЛО ОРКЕСТЪРА
високо
са с и около оркестъра, понеже по-зопкп
близо следили неговата дейност и му съдействали
при овладяването на музикалното вайстпптш т
афирмнрани
проявите на оркестъра и качеството нз неговите и^
пълнения се приемали г
I!
на неговите изособено сеТ*ипм^1„„
Р
КТ' НЯК°И °ТТЯХ
слава в джамвТя опкегт^ СИ 3авоювали -'Узикална
Станчев Пешко по в
Р- които оформил Петър
му престой в ПапибпоТв^Н^оГВНГсТ^НО КраТКИЯ
^ил пнпигтнт и Р Д р 3 1945 И 1946 ГОДИВа’ ко‘
гато
От шГ / гимназиалната музика,
ги„„. ™
особено близки до оркестъра на
гимназията и лични приятели на диригента му Георги
Шукаред били Георги - Жорж Гайдаров и Илия - Ица
опов'
*
Бай Жорж Гайдаров вече споменавахме. Той бил
в групата царибродчани, които използвали преби~Т° на пРосветния министър на България Борис Йоцов в Цариброд през есента 1943 година, за да
му отправят молба за ученическа музика. Като музикант цигулар се проявява още по времето, когато в
Цариброд бил Тодор Наумов, капелмайстор на военния оркестър на 25 драгомански полк. Тук той оформя самодеен оркестър, в чийто състав е и Жорж.
Царибродчани са го запомнили и по другите му спо
собности като фотограф, златар и часовничар, но и
като една твърде особена и загодъчна личност, която
никой никога не успял да разгадае. Зад внушителната
външна фигура на човек господин, облечен в хубави
костюми и палта, бели ризи и вратовръзки, с бомбе
на главата, винаги избърснат, с бастун, който носел
и поради това, че единият му крак бил по-къс, та
накуцвал, поклонник на педантичността и хубавото,
се криел един духовен свят, до който никой не допи
рал. Имал много пари, но бил неженен, без семей
ство, самотник. Живеел сам в дома си, който се нами
рал на мястото, където сега е сградата, в която са
помещенията на КИЦ "Цариброд”. Почти ежеднев
но се разхождал по чаршлята, но пак сам, а в дюкяна
му, който бил на главната улица мющериите си прие
мал само с най-необходимите реплики по въпроса, за
който идвали. Смъртта го заварва сам в дома му,
където го намират след два дни. Многото ценни фо
тографии, грамофонни плочи, скъпоценни мебели и
друга покъщина, включително и цигулката, за която
после се мълвеше, че била Страдивариусова,
държавата като наследник не съумяла да запази за
историята и културата на Цариброд. Затова, споменавайки го тук като близък приятел на учени
ческата музика, споменаваме го и като знатна личност в културата, историята и самобитността на Цариброд.
Ица Попов е личност,
съвсем противоположна на
л„
Жорж Гайдаров. Общо им е само цигулката и другаруването с Георги Шукарев и ученическата музика.
Царибродският Омър Шариф, както го нарече госпожа Лилия Нейкова, пишейки за самодейния театър
"Христо Ботев’ , на царибродчани е известен повече
като артист, отколкото музикант. ПленяваЛ със ст-

р°г™ - ет.“

и театрално изкуство.
Бай Боян Пецев - Бейбулата бил един от тънките
критици на ученическия духов оркестър. Минавайки
по главната царибродска улица, музикантите знаели,
че на тротоара пред шивашката кооперация стои,
слуша ги и ги наблюдава Бейбулата. По израза на
лицето му. по това дали ще им ръкопляска и весело
тяхното с^ире^.^Тези^жестов^на103161^^певец от
миланската "Скала” били достатъчни за самочувството на младите музиканти.
По своя характер, външност и поведение Боян
Пецев бил почти копия на Жорж Гайдаров. Малкият
иа ръст човечец трудно могъл да внуши на някого
боеца от 25 драгомански полк, участник във войните
от 1912ДО 1918 година, носител на повече отличия за
храброст. Подобно на Георги Шукарев, Ьай Боян
също напуска Цариброд и отива в Италия. В Милано
учил оперно пеене и пеел като тенор в прочу гата
"Миланска скала”. През 1940 година се завърнал от
Италия и заживял в собствения си дом, грижейки се
с невиждана синовна любов за старата си майка. Разпънат между любовта към оперното пеене, грижата
за майка си и носталгията за родния град,той избрал
майка си и родния Цариброд. Изучил шивашки заиаят и работил в шивашката кооперация на Цариброд. В редките моменти, когато свитата му душа се
поотпуснала под действието на чашката, запява
някоя оперна ария. На тези, които го слушали им1 се
струвало, че присъстват на някое редко явление в
природата. Гласът му бил тенор, чист, силен
затренерващ. Свирел на пиано и затова честс.отивал
в гимназията, където имало пиано оя • ‘
бай Жорж. и Бейбулата останал неженен и живеел
самотиически. Обличал се по еарог ВЙаК 'с бастун'
вратовръзка, винаги изгладен и чиег, е бастун.

неговите
риятели, е колкото голяма, толкова и трагична музпий™3 фигура' Той не бил иарибродчанин, но в Цариброд се Доселил през 1941 год. някъде от вътреш” На България заедно с жена си, която била
царибРодчанка от Черкезка махала. Отлично владеел кларнета и свирил във военни оркестри. Нямаме
сведение- но от факта, че е станал царибродски зет, а
жената му напуснала Цариброд и се прибрала при
мъжа си през 1920 година, може да се заключи, че е
СВИрНЛ н вл;в военния °Р«^т-ьр на 25 драгомански
полк' който се изтегля от Цариброд тъкмо през 1920
година. Към гимназиалния духов оркестър пристъпва през 1945 година, когато негов ръководител бил
Петър Станчев. Получава най-хубавия от трите кларнета, които още били свободни. Като опитен музикант, Коста оказва голяма помощ на оркестъра. На
младите музиканти давал съвети, помагал им в разчитането на партитурите. Благодарение на него кла
рнетите били разделени и вече започнали подготовките и те да влезнат в оркестъра. Намерил се човек
тъкмо какъвто трябва, понеже диригентите преди

БОРБА СЪС СНЕЖНИТЕ
ПРЕСПИ
Горна Ръжана е високоплан
инско село, с дълга и студена зи- А
ма, а снежните преспи, които
прекъсваха движението по макадаменото шосе през Бесна коби
ла - тогава единствената връзка
на Босилеградско с вътрешност
та на страната, на места достигат
и по няколко метра. За възстано
вяване на тази връзка обикнове
но през април се провеждаха тру
дови акции за пробиване На прес
пите. В тези акции освен средно Борба със
школците от Босилеград се ан снежните
преспи
гажираха и жителите на селата
Мусул, Барйе, Плоча и Горна Ръ
жана, които при липса на механи/
зация почистваха снега ръчно, с
лопати и мотики, за разбиване на леда.
След предварителни снимки от самолет през 1955 година в цяла
Босилеградска околия се проведе

КАДАСТРАЛНО МЕРЕНЕ
Към средата на април в Горна Ръжана беше дошъл млад гео
метър от Белград. Той беше не само добър специалист, но и много
внимателен, дружелюбив и благонравен човек, който надълго и
нашироко обясняваше на любознателните селяни целта на премерването и търпеливо отговаряше на всеки техен въпрос.Той
често идваше и при мен в училището да прочете вестник "Борба”,
за който се бях абонирал, разменяхме си информации за по-зна
чителните събития в страната и в света, играехме шахмат... Също
така ^ой с удоволствие посещаваше селските събори, семейните
тържества за празниците и просто беше въодушевен от госто
приемството на хората. Той беше и най-скъпият ни гостенин на.
"изпита” в края на учебната година.

УЧЕНИЦИ - ПОЩАРИ

ОЩЕ НЕЩО ЗА ТОДОР И ЕЛЕНА
НАУМОВИ
От една дописка и снимка, която през 1995 година
ни изпрати стрият царибродчанин от Варна бай Людимитроп узнаваме, че капелмайсторът на военпата~музика на 25 драгомански полк, освен самодеен
музикален анасамбъл в Цариброд, бил формира л и
е
смесс11
„„ който сьщо бил ръководител,
Дъщерята на славния музикант д-р Елена Нау-

—«—-

-р"брод-

"а"яаземляческото ДРУже“
ство на царибродчани. През 1995 година, когато
във Варна беше изложбата на,царибродсктис худ0жници, тя разгледа експозицията и тогава имащастието и лично да я запознаем и разгодмс с „ея за Цариброд и царибродчани.
корица на книгата "Капелмайстор
Тодор Наумов”, в която Елена е описала живота
„ музикалната дейност на баща си е с илюстрация
от Цариброд, която виждаме на снимката. Това е
прочутото царибродско ”Павлионче , с военния
оркестър по време на един от многобройните му
концерти за царибродчани.
Гпли1)а Нейкова и Петър Станчев, пианне били КОМпетентии за кларнета т' който сс СМЯТа за най-сложен в духовака Коста най-напред започнал да обучава
‘
Янчев, а след това и Александър Василев Червени и Райко Соколов. Така вече в нача1946 година кларнетите станали съставна
част на оркестъра.
Спомняйки си за своя учител Коста, кларнетиРанко Соколов го описва като възрастен човек,
■ б чък ИЗКлючително скромен и честен. Имал
2„
ишна 6олНа дъщеря, която почти никога не
излизала от къщи. За нея се грижила майка й.
ствената му дъщеря се самоубива и бива погре
«
цорибродските гробища. Баща й бай Коста
“на^н I голямо отчаяние, започнал да пие и един
^
1д47 ГОДИна напуснал Цариброд и вече не
завръщал,
•

Подготвил: Вонко Димитров

О В следващия брой: Първите генерации

Над 90% от завършилите началния курс на основното училище
деца в Горна Ръжана продължаваха образованието си в Горна
Лисина. Макар че тези две села бяха отдалечени почти десет ки
лометра, децата всекидневно ходеха пеша до училището, с изклю
чение на зимните месеци - от декември до началото на март, когато
родителите им наемаха квартири в Горна Лисина.
Учениците - пешеходци изпълняваха и задачата на селски
пощари. Пощенските пратки ежедневно пристигаха с автобуса от
Владичин хан в Горна Лисина, където учениците вземаха писмата
и другите неща и ги разнасяха в Горна Ръжана. Благодарение на
тях, разбира се, със закъснение от един или два дни, аз редовно
получавах вестник "Борба"._________
4 През 1955 година в Горна Ръжана имаше 427 жители, а след
четири десетилетия само 172-ма души. През учебната 1954/55
година тук се учеха 29 ученика в началния курс на основното
образование, а преди една година само 8. Трябва да се признае, че
глед пристигането на електрическия ток в селото и свързването
йу с но-качественн пътища от Крива Фея, Власина и Горна Лнсчна миграцията поутнхна.
_____________________________

КРАТКА УЧЕБНА ГОДИНА - ОТЛИЧНИ
РЕЗУЛТАТИ
Макар че с учениците си в Горна Ръжана започнах редовни
занятия със закъснение от два месеца и половина, до края на
учебната година успяхме да обработим всички педагогически ед
иници. В това се увери и училищният надзирател Стоичко Ан
гелов, който ни посети към края на месец май, който след като
направи проверка на знанията на възпитаниците ми даде оценка
"изтъква се”.
Всичките 29 ученика завършиха класа си, а десет от тях бяха
отличници - Борис А. Стоянов, Иван А. Младенов, Милчо 3. Евти
мов, Борис Костов, Лиляна Велинова, Драган Антанасов, Надежда
Костова, Иван М. Иванов, Владимир Рангелов и Славчо Й. Ива
нов. Подчертавам, че всички мои ученици, които завършиха че
твърти клас, продължиха образованието си в Горна Лисина.
Трябва да се подчртае също така, че много хора от Горна
Ръжана завършиха средно, полувисше и вцеше образование, някои
от които станаха известни специалисти в различните области. Уче
никът ми Иван Иванов едно време беше генерален директор на
агропромишления комбинат "Делишес" във Владичин хан, Воис
лав С. Динов беше директор на Полувисшето техническо училище
във Враня, Борис Н. Иванов - директор на горско-промишления
комбинат "Кавадарци" в Македония, Стефан А. Стоименов - ди
ректор на Мебелната фабрика в Кочани (също - Македония), Сто
йне Стоев беше директор на Стопанското училище във Враня,
Любомир Стойнев - директор на Основното училище в Божица,
Брапко Младенов беше директор на Земеделската кооперация
"Напредък" в Босилеград...
-слеу(Ш-
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (13)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
Принос КЪМ учението

за апориите на Зенон
- Дали сте чули, драги мои мяркаше Панчич реакциите на
окръжилите го сътрудници - за
старогръцкия философ Зенон
Елейски? Живял е през V и IV
столетие преди нашата ера и се
прочул с логически бравури за
апориите. Най-споменаваната
негова апория е за кракатия
Ахил, който никога не може да
догони бавната костенурка, защото докато пристигне на мястонахождението й, тя се изме
ства напред. Действието се по•втаря при всеки пореден етап и
клони към безкрайност. Ахил е
безпомощен!... Тъй и аз с омориката - играеме се на гоненица до
безсъзнание. Десет години бяха
нужни да се уверя, че тя не е
мираж, че не е плод на народ
ната фантазия. Напипах две
клончета от нея, но не успях да я
портретирам в цяла стойка...
Две клончета не са достатъчни
да създада представа за цело
купния й хабитус. Произлиза, че
следната наша задача е да уз
наем как изглежда омориката
като дърво в природата... Пре
ценявам, че надвисналото над
нас предизвикателство ни зас
тавя да останем със засукани
ръкави. Предстои ни дълга игра
на гоненица...
Омориката бе и си остана
дългогодишен опиат на Панчич,
макар че изследователската му
програма обхващаше диапазон с
по-голяма широта... Поради туй
и последвалото десетилетие
’
1865-1875, му измина при изто
щаващ темп. Редеха се на смяна
ту успехи и радости, ту падения и
ядове...

Годините парадират,
Панчич неуморимо
марширува
През 1865 г. Панчич печата
бележитата си "Флората в окол
ността на Белград”, която и през
следващите години допълва и
седем пъти препечатва. Същата
година обикаля Копаоник и сериозно настива. Наяве излизат и
съпътстващи заболявания, така
че диагнозата е сложена: ”Нурегаегтиа аЬсютшаПз. 1пПатабо
рголаеа зЬгошса сит тсопйпепйа
иппае”. С други думи, Панчич
боледуваше от коремно кръвоизлияние, съпровождано от хронично възпаление на простат
ната жлеза и затруднено отделяне на цикочта. Вероятно
последствие от настинката. По
това време получи и вест от
Госпич, че благородният му пок
ровител, чичото д-р Гъргур Па
нчич, починал. Бе силно оскъ
рбен.'
Идната 1866 г. Панчич бе и
особено почетен, и допълнително обременен. Назначават го
за Ректор на Великата школа в
Белград, наследница на Лицея.
Административните обязности
не го осуетиха да печата прочутата Йестаственица , учебник за студенти в три тома. Намира време да обиколи и
поречието на Горна Дрина, екривалището на омориката. Уви,
отново я отминава. Отпечатва и

брошурка "Птиците в Сърбия”,
а в Загреб го приемат за член
кореспондент на Югославската
академия на науките и изкуствата
През поредната 1868 г. на бял
свят излиза ”2иг Нога сюз Вапа1е5”? а приемат го и за членК0ресП0ндент на Унгарската
акаКдемия на науките. А и 1869
р е именита Хогаз обнародва
съчинение за любимия Копаоник ”к0паоник и неговото подгорие”. Поредицата обнародвани трудове не се прекъсва нито 1870 г. Появяват се "Човекът
в предисторическата епоха” и
"Горските дървета в Сърбия”.
Да не мине без засечка при
обиколка на Фрушка гора,тогаз
управлявана от Австро-Унгария, тамошната власт арестува
Панчич като съмнителен чужденец. Цял ден прекарва в
грозните тюрми на Петроварадинската крепост. Сполетява го и
друга неприятност. Като Ректор
бил задължен пред студентите
на Великата школа да промовира току назначения от правител
ството професор по Углавни де
ла, юриста Зария Угричич. Сту
дентите ненавиждали този чо
век, че бил котериен кандидат и
с повици и свирня бойкотирали
церемониала. Обявяват стачка,
която Правителството закан
ително порицава. Панчич, нито
виновен, нито длъжен, дълбоко
пати, не знейки към коя страна
да се определи.
Година 1872. Панчич съдей
ства при формирането на Дружеството на сръбските лекари.
Следната, 1873. се озовава в Че
рна гора. Екскурзира самичък,
без студенти, и спохожда найимпозантните черногорски пла
нини. Изкачва се предимно

пеша, оставяйки местните водачи в почуда откаде толкоз сили в
крехкото му тяло. И пътуването
до Черна гора не мина без хуморни произшествия. Три сандъка, пълни със събрани растения и минерали той отправя
през Триест за Белград. Пратката се забавя. ”Каде е моята
флора?” - тревожно телеграфира Панчич. Отговор липсва. ”В
паника съм зарад моята флора!”
- изпраща втора телеграма. Експедиторите смятат, че Панчич
се интересува за жена. ”Багажът на г-н Панчич, три сандъка,
отправихме. Дамата, Флора, не е
при нас!”
И 1874 г. бе твърде важна за
Панчич. От печат излезна капиталното му дело "Флората на
Княжество Сърбия”. Същата
година бе принуден да отведе
трите си дъщери в девическо
заведение във Вършац.

Година 1875, година
на превал
Годината 1875 тръгна за Пан
чич по обикновеному, ще рече
разнообразно. Правителството
го обвърза да се произнесе вър
ху автентичността на шумно ра
згласената вест, че била на
мерена короната на Цар Душан
Силний. И той, и останалите
членове на изследователската
Комисия убедително доказаха,
че се касае за фалш. Панчич бе
натоварен и с други задачи, но
когато приближи лятната вака
нция, той заряза всичко и с че
тирима отбрани студенти започ
на приготовления за екскурзия.
- На Земното кълбо различа
ваме четири страни, можем да
тръгнем по която щеме, навсъде
ще ни бъде интересно. Така ще-
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Водоравно: 2. Българомохамедянин. 7. Овощен сок, сгъстен със
захар. 12. Малкото име на актьора
Пачино. 14. Дворец (син.). 16. Фабрика на мотоциклети от Копар
(Словения). 18. Столицата на Италия. 20. Един спорт. 22. Обемист
пакет от мек материал (мн.ч.). 23.
Съдба (син.). 25. Чергарин, скитник (син.). 27. Сръбски седмичник,
28. Младеж, който се учи във воен
на гимназия. 30. Издателска къща
от Белград. 32. Лично местоиме
ние. 33. Монах, калугер (син.). 35.
Жълто багрилно вещество в рас
тения. 38. Ров, изкоп (син.). 40.
Силно желание, страст (мн.ч.). 41.
Градинско или полско цвете с ед
ри, обикн. червени цветове. 43.
Крайморски градец в Иегрия (Хърватия). 45. Дебела цветна тъкан за
постилкя Н1< П°А- 46. Кумир (син),
в Румъния- 50. Отрица
телен отговор. 51. Град в България,
Отвесно: 1. Страна в Африка.
3. Оливер Попович. 4. Решаващо
положение в шахматната игра 5.
Името на хърватския футболен наБокшич. 6. Църковен за,<он 8. 9 и „ 6
*^
9.
_ 3
^ К°ИТ° Нс ед сво6^«; 1й
Р 'и<а сгРана в зия- 44. Хора,
ванимава1Уи 06 с политика. 13.
Древен струнен музикален инст-

ше да бъде да не
бяхме
приклещили
царя до дувара!
Господа, ще
вървим на За
пад, в Ужичко!
Краен нас е да
заловим Омориката. Не се
връщаме в Бел
град с празни
ръце!

***
Читателите
помнят как в
началото на
нашето
сказание за Гор
ската фея
Три стълба оморика (напред) в Заовине и едно
описахме
стъбло смърч (назад); дали същите дървета
последната
Панчич за пръв път зърна на 31 август 1875
вечер от юли
година?
1875 г., когато
Панчич се
клончета и през Байина баща ги
озова в Заовине. Изчаквайки
отправих в Белград - обади се
зората на идващия ден, той бе
най-мустактаият заовинчанин.
придремнал върху пейката под
^ Ти ли, бе, байчо, ми отне
труста на поп Джокиния дом.
двадесет години мирен живот и
- Хей, стрико, професоре, до стана виновник да бълтам по
бро утро! Събудете се, премръз тукашното безпътие!... Значи,
нали сте... Че защо не сте лег онова е омориката! Най-понали като човек в постеля, а се дире!... Какво, байчо, заслужа
мъчите навън? - завариха зао- ваш: да те гълча, или да ти
винчани гостенина. Бяха дошли благодаря? Хайде, за спомен,
да се придружат към Панчич в приеми, моля те, възнагражде
лутанията му по Тара.
ние, тези няколко жълтици!
- Добро утро, приятели! Не се Много си ме задължил!.. Божич
грижете за мен! Снощи засъну ко, да не вярваш! А тъкмо се
вах жив сън, целия живот пре- готвех да проклетиша всичко и
катурнах през акъла... Прияте да се завърна в Белград!
ли, чакам ви като на търни!
Ония дървета там, дето са ст
Протоко(ко)лирал: П.К.С.
релнати в небесата над Склоповете, как ги наричате?
Разследващия брой:
- Как ги викаме?... Омар!
Борба за признание на
Оморика. Преди, има десет
^омориката!)
години, аз от тях откъснах две

Съставил: Драган Петров

румент. 15. Река в Източна Сърбия. Стара немска сребърна монета. 37. гне. 42. Пойна, птица. 44. Петролен
17. Думи с близко или напълно Футболен отбор от Белград. 39. Мо- продукт. 47. 12 и 19 буква в азеднакво значение. 19. Водно без пета. 41. Време, докато човек ми буката. 49. Положителен отговор.
гръбначно животно, затворено в
две черупки (мн.ч.). 21. Вид колбас.
Решение на кръстословицата 87 Водоравно: 1. • Полет '. 5.
24. Окосена и изсушена трева. 26.
Депос 9.*По. 11. Ода. 12. Епир. 14. Габон. 16: "Леда”. 18. Лаик. 20.Теди.
Изправена като стълб греда. 29.
Преди малко. 31. Град в Италия.
34. Дребно жилещо насекомо. 36.

л*

9 ноември 2001 г.

сПОрт

с ......________
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СПОРТ

ФУТБОЛ

-----

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ НА
МАЧ МЕЖДУ ЦСКА И
” МИЛАН”
Петдесетина любители на футбола от Димитровград присъстваха на мача от втория кръг за Купата на УЕФА в София между
домакина ЦСКА и италианския гранд "'Милан". Италианците триумфпраха с 1 : 0 с гол на Инзаги и се класираха в следващия кръг.
Димитровградчаните бяха на трибуните на сектор А, което означава.че-имаха едни от най-хубавите меета. В София те пътуваха
благодарение на димитровградския ДСБЮ, които им обезпечи без
платни билети (цената им беше 15 ДМ). От Небойша Иванов.
подпредседател на Главния съвет на тази партия, получихме и
информацията, че ДСБЮ най-вероятно ще води димитровградчанн и на мача между "Литекс" от Ловеч и гръцкия АЕК, който е
насрочен за 6 декември 2001 г.

ДИМИТРОВГРАД

СПИПАХА ЖЕЛЮШАНИН С
24,5 КГ ХЕРОИН!?!

ПЧИНСКА
ФУТБОЛНА
ДИВИЗИЯ

Левосойчанине
дойдоха на
спортния мегдан

” Балкански” победи,
” Желюша” загуби

Очакваната среща в Босиле
град между босплеградска "Мла
дост” и "Левосое” от Левосое в
деветия кръг на есенното пър
венство на Пчинската футболна
дивизия не се проведе.
- Не ни е известно защо не
дойдоха левосойчани, нито пък
кога ще стане срещата, казва тре
ньорът йа "Младост” Георги
Георгиев. Доколкото тя изостане
по тяхна вина, ще се наложи да
бъде регистрирана със служебен
резултат.
В осмия, предпоследен кръг
на първенството босилеградчани
бяха на първо място на таблицата
на дивизията.

В рамките на предпоследния кръг от първенството на пионерската
окръжна дивизия пионерският състав на "Балкански” победи като
домакин отбора "Раднмчки 2" от Пирот с 5 :3. Пионерите на "Желюша”
загубиха в Пирот от отбора "Раднички 1” с 1 : 9.
В последния кръг от първенството, който ще се проведе на 11
ноември 2001 г. пионерските отбори на "Балкански” и "Желюша” ще
премерят своите сили помежду си.

1БАСКЕТБОЛПЗИМНА
ЮНОШЕСКА ЛИГА
НА ПЕДРЕГИОНА 7
НИШ

МЛАДИ КАТЕГОРИИ

ФУТБОЛ: 11 КРЪГ НА ПОД

МИНИМАЛНА, НО
ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
ФК ” Желюша” - ФК ” Младост” (Полска Ръжана) 1: 0 (1: 0)
Димитровград. 4 ноември 200! година. СЦ "Парк”, зрители 200.
Теренът - тревист, времето — слънчево, но прохладно. Главен рефер:
Милан Кръстим от Пирот (7). Голмайстор: Саша Тричков в 32 минута.
Жълти картони: Таков и Стоицев от "Желюша”.
Желюшани започнаха мача с десет футболисти и без няколко ти
туляри. След половин час в играта влезе и единадесетият футболист.
Това като че ли даде криле на домакините и те веднага след това чрез
Тричков отбелязаха единственото си попадение, което им донесе три
значителни точки.
В следващия кръг от първенството "Желюша” гостува в Пирот на
отбора "Драгош”. Мачът е насорчен за тази неделя.
След 11 кръг "Желюша” разделя първото място сотбора на "Ерма”
от Суково.
_______________

14 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА НФЗ

Успешна серия на
” Балкански”

А.Т.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 ноември 2001 г. се навършват
40 ДНИ от ненадейната смърт на нашия
мил съпруг, баща, син и брат

В.Б.

Три мача - три
загуби
В петия кръг от първенството
на зимната юношеска лига на подрегиона 7 Ниш съответният от
бор на БК "Димитровград-Милшпед” загуби като гост от отбора
"Напредък” в Алексинац с 59 :72.
В шестия и седмия кръг от пър
венството, които се играха наг 3 и 4
ноември в Кладово. димитров
градчаните загубиха и двете си сре
щи с юношеския отбор на БК "Гердап”. Поради факта, че треньорът
на димитровградчаните Тони Алексов отказа всякакво сътрудничество
с нашия вестник, не сме в състояние
да ви информираме за резултатите
от двете срещи.

ШАХМАТ: 8 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА
СРЪБСКА ШАХМАТНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА
ЮГ

НЕДЕЛНА Е. ВАСОВ-БЕБА
от с. Долни Криводол, живял в
Димитровград
По този повод на 17 т.м. в 10 часа ще
дадем панихида на димитровградските
гробища. Каним роднини, близки и поз
нати да ни придружат.
Опечалени: съпруга Димитринка, дъщеря Виктория, майка
Виктория, брат Спаско със семейството си и останали
многобройни роднини

На 10 ноември 2001 година се навър
шват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата
непрежалима майка, свекърва, тъща и
МИЛАНКА БОЖИЛОВА
(1927- 1998)
от с. Дукат
Времето минава, а ние с любов и тъга
пазим спомените за нея. Поклон пред
светлата й памет!
Опечалени: децата й Васко, Лила и Вера със семействата си

Вече не е с нас нашата кумица

т
ЯГ у
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Ново поражение у дома

Алексинац, 3 ноември 2001 г.
Футболистите на "Балкански”
продължиха поредицата от добри

ШК ”Цариброд” - ШК "Прогрес” (Пирот) 2: 4
Димитровградските шахматисти регистрираха още едно поражение
и сега им предстои голяма борба за оцеляване в дивизията. Гози път те
бяха надиграни от отбора на "Прогрес” от Пирот.
В следващия кръг ШК "Цариброд” гостува в Лебане на отбора на
"Радан”. Срещата е насрочена за 11 ноември 2001 г.
Ето резултатите от мача на димитровградчаните с колегите им от

Г^истр',; "хТТщГ
Футболистите на "Напредък” водеха с2 :0, но димитровградчаните
смогнаха сили да превърнат речултата в своя полза. Голове за
"Балкански” отбелазаха Б. Иванов (два) и В. Пейчев.
В 15 кръг от първенството
-Балкански" е домакин на "Фиаз
от Прокупйе. Мачът започва утре
в 13: 30 часа.

"Тстоимепов - В. ..„кол..... .см», В. Игим - .»■ Тодоро»,0. Я
йо..... . _ ц. Ми,.... 0 : I. В. Стоявош.ч - С. И.«= >, М. Алекс,,,, п Кръсти реми, А. Алексови -Д- Попоиич 1:0.
д ето ги и останалите резултати от осмия кр ъг:
_ „»..
”Локомотива” -”Власотшще 3,5:2,5; П I I НитI - ' „Д“11 ■ ■
1, ” Пирот” - ” Бк,,помие,” 5 : 1, ’’ Ирини - I цдиик
, -.
"Ястрсбац”Челни камен ” 3 : 3.
След осмия кръг ШК "Цариброд” е на 10 място с 19 точки. Вад него
сп ш|< .?Рядник„ със 17 и ШК "Радан" с 10.5 точки.
°.Глпвява
шк "Локомотива", втори е ШК "Прогрес , трети ШК Пирот и т.м.
д

ФК ” Напредък” (Алексинац) ФК ” Балкански” 2 : 3 (1: 0)

Отдавна е известно, че пътят на дрогата минава през Дими
тровград, относно през ГКПП ”Градина”. Но че илякои димитровградчани се занимават с това, дето се казва на едро,
едва ли някой можеше да предположи.
Окръжният прокурор Тихомир Джорджсвич в края на ми
налата седмица възбуди следствие срещу Александър Маринков, познат като Минга, от село Желюша, и срещу Прсдраг
Георгиев от Димитровград поради произвеждане и препро
дажба на дрога.
Както съобщи съдията следовател Света Манчич, на 1 ное
мври т.г. при споменатия Александър Маринков - Минга, кои
то живее в Желюша, са намерени 24,5 кг хероин. Те са били
скрити в тайннци на ”Голф 3”, опаковани в 44 пакетчета.
Колата е собственост на Предраг Георгиев, който има българ
ски паспорт с времетраене до 2007 г.
Според неофициална преценка, стойността па дрогата е 500
000 ДМ в България, двойно повече у нас, а на западния пазар
многократно повече.

МАРА ЧИПЕВА
от Босилеград
Човек никога не умира, когато има
живи, които го обичат и помнят
Поклон пред светлата й памет!

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 15 ноември се навършва ЕДНА
ГОДИНА от смъртта на непрежалимия ни
съпруг, татко, дядо и тъст

ЕВТИМ Б. ХРИСТОВ
(1931 - 2000)
от с. Дукат, Босилеградско
Ти винаги ще бъдеш в нашите сърца!
Опечалени: съпруга Боянка, синове
Стоичко и Орце, дъщери Златка, Бонка и
Даниела със семействата си

ТЪЖЕН ПОМЕН

Г

новини от ловното ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ
Започна ловът иа зайци

На 16 ноември 2001 година се навър
шват 16 ГОДИНИ от съмртта на
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НИКОЛА НИКОЛОВ

съвет

ноември,
няма да дава иа
ловните резервати,
разрешения за излизане в
носят документация за
но от тях изисква да си

■

от село Трънски Одоровци
Годините минават, но той и по-нататък е жив в мислите и спомените ни.
На този ден ще посетим гроба му на
гробищата в Трънски Одоровци. Каним
близки и познати да ни придружат.

*
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Семейство Николови

гШ
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НАШИТЕ ПОБЕДИШЕ
- Е Манчо, са кво че
Стоица оди Тудовицу, - Па бай Стоице, пак
- Е Манчо, ти и за тия

кажеш? - среча ме по изборйете бай
Кой и победи ше, кой и су са влас?
победите нашите!
що досъга беоше влас, кока им думаше

дека су от нашите...
- Па и опи су!
- Кико бре Манчо, и тия су наши, и ония су наши, и не знам
кой и су наши?
- Е съга я нещо тебе да питам?
- Питуй, ама немой да га усукуйеш...
- Нема кво да се усукуйе, млого йе просто...
- Е-е?!
- Ти слуша ли свите кво оратише преди гласуваньето?

Умните съвети на
дядо Питагор
ШШШШШШИШЯВшВЯШШШШ
Ъ

Л

Т-Т

‘Двете най-лесни за
изговаряне думи, ДА и НЕ,
изискват най-много
размишление.
‘Шегата е като солта: трябва
да я употребяваме с мярка.
*Не уважавай богатството ни
съвсем много, ни съвсем
малко.
‘Всяка вечер, преди да
заспиш, подложи на изпит
съвестта си; укори се за
грешките и разкай се;
наслади се с доброто, което
си направил.
*Ти търпиш неправда;
успокой се: истинско
нещастие е да вършиш
неправда.
‘Справедлив човек е не
онзи, който не прави вреда
никому, но този, който, като
може да навреди, се възпира
от това желание.
‘Хвърли по-добре на посока
камък, нежели дума пуста и
безполезна; и не казвай
малко нещо в много думи, но
много нещо в малко думи.
*Не говорете за своето
щастие на човек, по-малко
щастлив от вас.

НА НЕБЕТО
Умрял един агитатор и оти
шъл в Пъкъла. След месец дя
волът се обадил по телефона на
Господ:
- Боже, вземи този агитатор
на небето! Откакто е при нас, в
Ада цари безпорядък и всички
дяволи са обхванати в кръжоци
и сдружения!
- Добре, прати го горе! - ка
зал Бог.
След месец Луцифер позвъ
нил до небето, за да разбере как
са се оправили там с агитатора.
- Ало. Боже!
- Какъв бог бе, тук въобще
няма бог!

- О, това беше медийната ни
кампания...

РАЗЛИКА
- Каква е разликата между
християнина и комуниста?
- Християнинът се надява сл
ед смъртта си да отиде в Рая, а
комунистът се надява да бъде
посмъртно реабилитиран...

ИЗТОЧНО-ЗАПАДНИ
ВИЗИТИ

По време на студената война
виден западен политик пристиг
нал на посещение в източна ст
рана. Влязъл по някое време в
тоалетната, сетне тръгнал да из
лиза, но уви - не можел. Започ
КОГАТО ПОЛИТИК нал да чука по вратата и в това
време един глас му казал:
ИЗБИРА...
- Моля, ако искате да излеЕдин политик -умрял и все зете, викнете: "Долу капитализленският дух го попитал къде ис ма!”.
ка да отиде - в Рая или в Ада.
Викнал западнякът "Долу
- Покажете ми какво пред капитализма!” и излязъл.
ставляват, за да си избера! - ка
След известно време него
зал покойникът.
вият източен домакин му върнал
Вселенският дух извадил ед посещението. И той влязъл по
но телевизорче и му показал. В
необходимост в тоалетната.
Рая праведниците си седели спо
Свършил си работата и тръгнал
койно, а ангелите им четели уво
да излезе, но врата не се отва
дни статии от вестниците. В Ада
ряла. Обезпокоен завикал:
грешниците пиели и играели ка
- Долу комунизма!... Долу со
рти, а наоколо се разхождали ху
циализма!
бави момичета.
Но вратата все не се отва
Политикът избрал Ада. То
ряла. Тогава един глас загрижегава го помъкнали към един вр
но му казал:
ящ казан.
- Моля, ако искате да изле
- Как така? - ревнал той. зете, пуснете водата!
Вие ми показахте съвсем друго

Не я намерил
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- Слуша.
- И кво рекоше?
- Знам ли, млого обещаваше - това съм запомнил...
- А рекоше ли дека нема да деле народат ни по веру, ни по
нацию, дека сви че им буду йедно, а на тия що су способни че
им даду да покажу кво знаю и кво умею?
- Рекоше!
- Па тъгай кико не ти йе ясно? Ако смо сви йедно и йеднакви,
ако смо сви ньиньи, тъгай и они свите су наши?!
- Па тъгай що се толкова ръпчаше и не знаеоше кво че кажу
йедни за другьи?
- Е, това ти йе предизборна игра!
- Море я се плашим, Манчо, и нас да не ни изиграю.~
- Бай Стоице, от стра лек нема, ама ти ич немой да се плашиш,
оти и иийе се научимо на некойе работе, на дембкрацию да
речем!
- Кво па са демокрацията Има с това?
- Има, кико да нема_
- Например кво?
- Кво ли? Па ако не йде кико що требе, пак че гьи сменимо!
- Па нийе само ли че сменявамо кико цигнин клюсетия?
- Това йе демокрацията!
- У-у-у, тъгай циганьете одавна живею у демокрацию.
Плашим се само да гьи не стигнемо.
- Па не видиш ли, бай Стоице, дека смо гьи стигли, па и
претекли, нали йе Цариброд на последньо место, кво че ти
оратим повече!
- Са тия новите ега га опрайе... Млого смо га усукали, Манчо,
млого, та незнам кико че се расуче»
- А знайеш ли защо смо га.усукали?
- Защо?
- Затова що смо усукан народ. Ем усукан, ем инат!
- Айде-де!
- Бай Стоице, нали знайеш ггриказницуту за трите сина що
окали неволюту да им попрайи строшената кола?...
- Знам.
- Е, та и нийе: ако не засучемо рукавйе и ако не прилегнемо
на работу, не йедну влас, не две, не десет да сменимо, пак че
смо си на опашкуту. Сви требе да запнемо съглам, та ега пойду
колата.
- Тека йе, Манчо, ама зависи и по кой пут че пойду. А властта
йе тая да опрайи народат по кой пут че иде...
- Море горе-доле нийе си познавамо путат. Дай боже да не
си турамо само съплиткье...
- Кве па съга съплиткье измисли?
- Не съм гьи я измислил, бай Стоице. Измислую гьи ония що
траже леб без матику и що по цел дън седу и клате ногье...
- Тека йе, тека!
- Тека йе, ама докига?
- Па докига се не претуре колата...

I

- Е, а кига се претуре колата и кига некога попритиену, тьгай
путища триста!
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