
Предложени са нови 
държавни символи на 
Сърбия - химнът"Боже 
правде", гербът от 1882 г. 
(голям и малък) и два 
флага: народен и 
държавен с малък герб

| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ [

ПО ПОКАНА НА ПРЕМИЕРА БЛЕЪР МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА 
БЪЛГАРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ СОЛОМОН ПАСИ 
И ГОРАН СВИЛАНОВИЧ ПОДПИСАХА ДВУС

ТРАННИ СПОГОДБИПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА 

НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПРЕДИМСТВО ЗА 

МАГИСТРАЛАТА НИШ - 

СОФИЯЮгославският президент Воислав Кощуница коледжа Св Антон в Оксфорд, докато в Уест- 
от вчера се намира на двудневно официално по- минстерския палат ще разговаря и с предста- 
сещение във Великобритания, по покана на вители на лондонското Сдружение на юристите, 
премиера Тони Блеър. На официалната си визита във Великобри-

Според програмата на посещението президе- тания президентът Кощуница се придружава от 
нтът Кощуница ще бъде приет и от кралица съюзния вицепремиер Миролюб Лабус, шефа

на югославската дипломация Горан Свилано- 
Освен разговорите с домакина си, премиера вич и от гувернера на Югославската народна 

Блеър, югославският президент ще разговаря и банка Младжан Динкич. 
с британския министър на отбраната Джефри 
Хюнит, както и с минситъра за международно доначалника на британската столица Майкъл 
развитие Клер Шорт.

Югославският президент ще се срещне с чле- Сър Едвард Джордж, 
новете на великобританския парламент, а ще 
говори и пред участниците в Конференцията за ланович ще разговаря и с британския си колега 
Югославия в Лондон, организирана от Конфед- Джек Строу. 
ерацията на британската индустрия, ще посети

* Свиланович: Българското малцинство е допринесло много за 
демократичните промени в страната

Елизабета II.

Вицепремиерът Лабус ще има среща с гра-

Олдерман и с гувернера на Английската банка

Югославският външен министър Горан Сви-

РАБОТНА СРЕЩА НА НАЧАЛНИЦИТЕ НА ГЕНЩАБОВЕТЕ НА ЮВ И
БА В НИШ

ДА ЖИВЕЕМ КАТО ДОБРИ СЪСЕДИ Пътя на България за Европа минава през Югославия. Стабил
ността на Югославия е ключът за стабилността в региона и ние ще 
подкрепим стабилизирането на западната ни съседка, заяви мин
истърът на външните работи на България Соломон Паси след 
срещата с домакина си в Белград, министъра на външните работи 
на Югославия Горан Свиланович.

Първият дипломат на Югославия уточни, че добрите взаи
моотношения между страните ни допринасят изключително много 
не само за двете държави, а и за стабилизирането на района. 
”Всички наши съседи, без Босна и Херцеговина, са членове на 
Партньорство за мир, а България и Румъния са и кандидатки за 
членство в НАТО. Югославия ще стане част от тази система за 
сигурност предимно в Партньорство за мир”, каза Свиланович.

Свиланович и Паси са обсъдили проблемите на сигурността в

*Началникът на Генералщаба на Югославската войска генерал-полковник Небойша Павкович със 
сътрудниците си прие в Клуба на ЮВ в Ниш делегация на Българската армия, водена от началника 

Генщаба на БА генерал Михо Михов, в срядана
Поздравявайки гостите с "добре дошли”, ген- посочи генерал Михов. С голямо удоволствие аз

генерал Михов следващатаерал Павкович изрази желанието си за интензи- приех поканата на 
фикация на взаимноизгодното междуармейско делова среща да проведем в България, каза той. 
сътрудничество във всички области.

-Искам да споделя с всички вас, че съм особено 
щастлив и радостен от резултатите на днешната 

моя югославски колега, каза генерал Ми- ЖИшПзЖрЕиНтАЕ
В ЮГОСЛАВИЯ

среща с
хов на пресконференция след разговорите. На 
днешната работна среща ние подчертахме, че не 

никаква обремененост от историята на района и развитието на Косово. Българската страна ще сподели 
Югославия за излизане от Шенгенския списък и за 

подготовката за започване на преговори с ЕС за членство.Мин- 
истър Паси поясни, че както планът Маршал е помогнал 
Европа да излезе от кризата след Втората световна война, така 
днес една нова инфраструктурна политика на Европа за Балканите 
ще подпомогне стабилизирането на целия регион.

носим
двете държави и народи, поддържаме необходи
мостта народите ни да живеят като добри съседи 
и да се подпомагат в тежки периоди.

Ние днес разработихме подгшсанрто от 
нашите предшественици споразумение за 
техническо сътрудничество и обсъждайки плана 
за следващата година настояхме за динамизиране 

този план да бъде

опита си с

на

военно- мшщш
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(На 2 стр.)

тези отношения. Аз държа 
изпълнен. Ние днес договорихме обмяна на опит, 

от членството ни в програмата

на
УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДкойто ние имаме 
Партньорство за мир, в подготовката на войските 

задачите, както и истинско 
в нашите съвместни

и изпълняването на 
участие на войскови единици ФОРМИРАНА НОВА, 

РЕДОВНА ВЛАСТмероприятия.
Много важна точка, 

мисията ни да участваме в борбата срещу между
народния тероризъм. Това е много важно не само 

Р държавните ни структури,

по която дискутирахме е

'' ■
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Нов председател на ОС е Владимир Захариев, подпредседател 
Александър Александров, секретар Раде Станоев, а председател 
на ИС Горан Стоянов , *'
Новата общинска власт от първия ден на изпълняване на властта 
е изправена пред сериозни затруднения: общинският бюджет е 
празен, а работещите в ОС и във ведомствата, конто от нея се 
финансират все още не са получили втората част на септем
врийските заплати
Захариев: В Босилеградска община от днес последователно ще се 
прилагат законите (На стр. 3).)

Iза военните, но и за 
каза генерал Михов.

- След един по-дълъг период 
важна среща на представители на двете съседни и 
приятелски войски, заяви генерал Павкови I. Ни 
днес обсъдихме всички въпроси, които днес обре
меняват нашия регион, а най-голямо внимание 
посветихме на по-нататъшното развитие на 

техническото сътрудничество и постигна 
всички въпроси, които

това е много

V К • -..V.■ ..

военно- 
хме пълно съгласие по
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ХАВИЕР СОЛАНА ПОСЕТИ БЕЛГРАД
ЯПОНЦИТЕ НИ ДАРИХА $12,5 МЛН.ЕС иска нова югославска 

федерация
'*Ни донорската конференция п Брюксел японското правителство нос задължението да ни 
помогне с 50 милиона долара

напомни, ме и предишното дарение от 4,3 мил-Съюзният вицепремиер Миролюб Лабус и 
посланикът на Япония в СРЮ Йошики Мине йона долара е използвано за същата цел.

Японският посланик изтъкна, ме дарението е
* Грешат онези, конто мислят, че разделянето на Сърбия и Мерна 
гора ще ускори процеса на приемането им в ЕС, каза висшият 
представител за външна политика н сигурност

подписаха във вторник споразумение за
бъзвъзмездна парична помощ от 12,5 милиона първа част от 50 милиона долара помощ, 
долара, която японското правителство отпусна японското правителство обеща ни СРЮ на 
на Югославия. донорската конференция в Брюксел. Радва

Както заяви Лабус, японската помощ е пред- фактът, че помощта се реализира много добре 
назначена за селското стопанство, ще бъде и че двете страни положиха големи усилия за 
разпределена равномерно между Сърбия и 
Черна гора и ще бъде използвана за купуване 
на горива, машини, торове и пестициди. Той

,която

ни

използване , казанейното пълноценно 
посланик Мине.

ПРЕДИМСТВО ЗА 

МАГИСТРАЛАТА НИШ - 

СОФИЯ
(От 1 стр.) България и Югославия за премахване нажества в

високите застрахователни такси на зелените ка
рти за автомобилите. Договорено е и сътрудним- 
ество между митническите власти.

Подписаната спогодба за сътрудничество в об
ластта на културата, образованието и науката за 
периода 2001 - 2003 г. ще спомогне за разрешаване 
на проблемите на българската малцинствена 
общност в тази област. Свиланович уточни, че 
„българското национално малцинство в Югосла-

Погрешно е мнението, че раз- цялото време”, 
делянето на Сърбия и Черна гора
ще ускори процеса на приближа-. ност..., а някои неща са вече на 
ването им към ЕС, каза във втор- масата”, каза Солана н посочи, че 
ник в Белград висшият предста- ”ЕС има ясна идея по какъв начин 
вител на ЕС за външна политика и трябва да се действа”, 
сигурност Хавнер Солана след "Трябва всички да разберат, че 
срещата си с шефа на югославска- ние искаме югославската федер- 
та дипломация Горан Свиланович. ация в ЕС, искаме всички страни 

"Онези, които мислят, че раз- от балканския регион в ЕС”, каза 
делянето на Сърбия и Черна гора Солана и изтъкна, че ”ако се прие- 
ще ускори този процес - грешат” ~ ....... "

При разговорите между делегациите на двете 
страни е решено двамата външни министри поот
делно да натиснат правителствата си за уск
оряване на изготвянето на проектите за 
изграждането на магистралата Ниш-София и за 
осигуряването на финансови средства за реализи
рането на проекта. Следващата седмица ще се 
състои среща между експертите на двете страни 
за подготовка на проекта за магистралата, която 
е част от коридор номер 10. Българската страна е 
предложила средствата за проекта да бъдат осиг
урени чрез кредити и от донори.

Договорено е също да бъде подписано спораз
умение за свободна търговия и автомобилни пре
вози до края на 2002 г.

Тези два проекта бяха окачествени от Горан 
Свиланович като ключови и за двете страни.

В близко време се очаква да бъде подписано 
споразумение между застрахователните дру-

"Новата федерация е възмож-

вия е допринесло много за демократичните пром
ени в страната”.

Подписана бе също така спогодба за сътрудн
ичество в областта на комуникациите.

Българската страна получи и официално съ
гласието на югославската за откриване на генер
ално консулство в черногорската столица Под- 
горица, а следващата седмица в София ще бъде 
подписана спогодба между страните ни за ком
биниране на превози и товари.

разделянето,
каза Солана, изтъквайки, че ”мно- няма да ускори този проце.с”.

Според Свиланович, бързото

ме линията на ТОП.1

го ясно това ще го кажа на черно
горския президент Мило Джука- споразумение е важно, ”защото ни 
нозич, който трябва да разбере, че предстоят многобройни задачи”, 
разделянето не е бързият влак’ за тъй като следващата година се 
ЕС”. очаква началото на преговорите

По думите на Солана ЕС иска между СРЮ и ЕС за стабилизация 
нова югославска федерация”, чи- и асоциация, както и за членство в 

йто дял ще бъде и Черна гора и Съвета на Европа, ”а е реално 
смята, че е "добре да продължи през следващата година да осъще- 
диалогьт между Белград и Под- ствим и членство в Партньорст- 
горица, защото всяка друга алтер- вото за мир”, 
натива би била по-лоша” и е готов
да подкрепи този диалог.

Готовност за продължаване на 
диалога с Черна гора изказа и юго- БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО ОЧАКВА 

ПО-ДОБЪР ТРЕТМАН

В ПАРИЖ ЗАПОЧНАХА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ 
СРЮ И ЛОНДОНСКИЯ КЛУБ

ИСКАМЕ ДА НИ ПРОСТЯТ 
70% ОТ ДЪЛГА

славският министър на външните 
работи.

"Виждаме възможност да се 
запази общността, доколкото съ
ществува такова желание и в Чер
на гора, искаме конкретно да раз
говаряме за предложението, което 
е 'на масата' и сме готови да бъдем 
флексибилни към това предложе
ние”, изтъкна Свиланивич.

Солана и Свиланович се съг-

Направеният обзор на Проектозакона за защита на национал
ните малцинства в предходните броеве на "Братство” и съпо
ставянето му с международните документи за положението на 
малцинствата в съвременната държава ясно показц^ - какво е 
положението в тази област в Югославия и какви промени пред
стоят. Тъй като проектът изхожда от дефинираните междуна
родни принципи, при регламентирането на положението на на
ционалните малцинства в държавата - доброжелателно настои, 
чрез разрешаването на проблемите в тази сфера, да се изграждат 
стандарти, които да поставят националните малцинства в поз
ицията на равноправни граждани с мнозинството. Тази пробле
матика за СРЮ, респективно за Сърбия, е дотолкова по-акту- 
ална, защото в общата популация националните малцинства 
представляват висок процент (над 30%).

Това обстоятелство, както и категоричните международни 
становища, неотложно налагат принципно и хуманно разреша
ване на проблемите, на малцинствата. Оповестеният

Финансовият министър на Република Сърбия Божидар Джелич 
потвърди във вторник, че в началото на седмицата в Париж са 
започнали преговори между СР Югославия и поверителите й от Лон
донския клуб.

ласиха, че е важно да се намери Централна тема на преговорите е репрограмирането на
бързо решение за този въпрос, ко- югославския дълг от около 2,2 милиарда долара. Джелич прецени, че 
йто. освен за гражданите на Сър- преговорите ще бъдат "твърди”, още повече, че югославската страна 
бия и Черна гора, е важен и за ЕС, няма да се откаже от намерението си да й бъдат отписани 70 процента 
и за сигурността в Европа. от тази сума.

"Колкото по-скоро, толкова В началото на преговорите във френската столица югославската 
по-добре”, изтъкна Солана и до- ДелегаЧ‘1Я бе оглавявана от Милан Заваджил, а Божидар Джелич, гу- 
бави че ЕС не може тчттнппи веРнеРът на Югославската народна банка Младжан Динкич и гу-
”тоз„ въпрос ДП бъде отворе н пое ВерНерЪТ ” ^нтралната *■"“ «а Черна Гора Любиш. Къргович се Р Д де отвоРен пРез включиха в преговорителския процес в четвъртък(29 ноември).

ОТ НОВА ГОДИНА

САМО СЪС СИН ПАСПОРТ закон за
' Нашите граждани в чужбина, които имат червен паспорт 
навреме трябва да го сменят със синия, за да не останат без 
документи за работа и престой

защита на малцинствата регламентира съществените елементи и 
критерии, съгласно международните принципи, валидни за всич
ки малцинства, докато конкретното решаване на належащите 
въпроси зависи от активността на самите малцинства и съдей
ствието на

Червените паспорти от времето на СФРЮ ще бъдат валидни 
до края на тази година и от 1 януари 2002 г. притежателите 
няма да могат да ги ползват, съобщи на пресконференция 
Белград началникът на Управлението на граничната полиция за 
чужденци и пътни документи към Съюзното министерство на 
вътрешните работи Милан Гламочанин.

Затова нашите граждани в чужбина, които имат червен 
порт навреме трябва да го сменят със синия, за да не останат без 
документи за работа и престой. Това се отнася и за гражданите 
на бившата СФРЮ, които не са си 
ството в СРЮ и на конто бяха

компетентните органи на властта в техните региони и 
локални общности. Затова за действителните промени 
жението на едно или друго малцинство най-много трябва да до
принесат те самите, провеждайки на дело регламираните от Зак
она критерии.

Това се отнася и за българското национално малцинство. Наб
людавано от дефинираните принципи в международните доку
менти за националните малцинства и регламентираните мерила 
в югославския закон - българското национално малцинство има 
пълно основание да разчита на завидни промени за подобряване 
на положението си във всички сфери, а най-много в онези, конто * 
характеризират неговата национална самобитност: употребата 
на майчиния език, образованието, културата, информирането, 
вероизповеданието и пр. Разбира се, очакваните промени няма да

им
в поло-в

пас-

У реди ли въпроса за граждан- 
издавани червени паспорти по 

хуманитарни причини. Преценява се, че до 1996 
около 200 000 червени паспорти.

На пресконференцията бе казано, че е формирана отделна 
работна група за изработка на нови паспорти, които ще бъдат 
защитени по-добре и съгласувани с предписанията на Европейския 
съюз.

г. са издадени
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ФОрмирАНА НОВА, РЕДОВНА ВЛАСТ
ран инженер по защита на жиз- 

Отборниците на Общинската нената среда, 
скупщина в Босилеград в новия 
състав, в която от 31 отборни-

места Демократичната ят отбор на ДСС, а официално я 
партия на Сърбия има 18, общи- подкрепиха всички отборници, 
нската коалиция ДОС осем, по освен тези от ДОС. Гласуването 
два СПС и НС, а едно ДА, на за председателя 
състоялата се миналия петък Дателя бе тайно. Тъй 
учредителна сесия избраха нова, гласуваха по 23 души, смята се, 
редовна общинска власт. За пре- че не са ги гласували само от- 
дседател на Скупщината избра- борниците на посочената 
ха Владимир Захариев, предсе- Ция- 
дател на ОО на ДСС, частник, 
за подпредседател Александър за по-нататъшната дейност на 
Александров, работник в Гео- Скупщината и за по-нататъшно- 
детското управление. Секретар то развитие на общината, както 
на ОС и началник общо управ- това се случваше досега, 
ление е Раде Станоев, дипломи-

бъде невинно уволнен от рабо-ч «Ц 
та, а приемането на работа ще 
става изключително по конкурс. Г 
Обръщайки се към отборници- 
те и сътрудниците си, той под- ’’Ш 
черта, че ”трябва да се върнем 
сред народа и да съдействаме в 
решаването на проблемите му”.

Избирането на комисии и те
ла на ОС изостана. Това, както 
беше подчертано, ще

Кандидатурата на Захариев 
най-напред издигна Общински-

чески

и подпредсе- 
. като за тях

стане на 
поредната сесия. Очаква се накоали-
следващата сесия, както опове
сти Захариев, да се вземе реше
ние подпредседателят на ОС да 
е на щатна работа.

Сесията мина в спокойна ат
мосфера и достойнствено. Сви
ка я

На сесията нямаше докладиа
Подпредседателят на ОС

Александър Александров е
роден 1954 година, има

21-годишен стаж и е 
референтчик за поддържане наНовоизбраният председател на 

ОС Владимир Захариев е роден 
1962 година, машинен инженер, 

до избирането на поста 
собственик на текстилен 

магазин в Босилеград

- От днес в Босилеградска об
ран юрист в КОБОС, а предсе- Щина последователно ще се при- 
дател на Изпълнителния съвет лагат законопредписанията, ка
на ОС Горан Стоянов, дипломи- 33 председателят Захариев, ка-

кадастър в кадастралната 
служба в Босилеград

и до избирането на предсе
дател с нея ръководи Миле Ми
ленов, председател на досегаш
ния временен Общински съвет. 
Нямаше, поне не явно, някакви

ДОС, както каза Миленов, са 
против избирането на Станоев 
за секретар, понеже нямал по
ложен изпит за работа в държа
вни органи.Инак, досегашният 
председател на досегашния Об
щински съвет честити на Заха
риев и му пожела успешна и 
плодотворна дейност.

Новата общинска власт в по
неделник започна да действа. 
Обаче от самото начало е изпра
вена пред определени затрудне
ния. Покрай останалото, рабо
тещите в органите и службите 
на ОС, както и в организациите, 
които се финансират от общин
ския бюджет, все още не са по
лучили втората част за септем
врийските заплати. На прехода 
между досегашната временна и 
новата, редовна общинска власт 
хазната на общинският бюджет

то подчерта, че никой няма да

ЧЛЕНОВЕ НА ИС НА ОС
В новоизбрания деветчле- нер в ” Напредък”, за селското 

нен Изпълнителен съвет на ОС стопанство, Златка Стоичкова, 
освен двама останалите са чле
нове на ДСС. Председателят лище, за образованието, Крум 
Горан Стоянов, който предло- Стоянов, нетрудоустроен ин- 
жи състава, каза, че повече се е женер, за работа на местните 
ръководил от професионални- общности, Евтим Митов, лес-

преподавател в основното учи

те качества на членовете, от- нпчей в Горската секция, за 
колкото от партийната им при- горското дело и жизнената сре- 
надлежност. да, Раде Младенов (Нова Сър- 

В новия състав на ИС д-р бия), медицинен Раде Станоев, новоизбраният 
секретар на ОС е роден 1963 

година, Юридически факултет 
завършил в Скопие, има 11 

години стаж, от които седем в 
КОБОС

Председателят на ИО на ОС 
Крум Накев е задължен за зд- Здравния дом, за обществените Горап Стоянов е роден 1972 го
ривното дело, Фила Симеоно- дейности и Миодраг Митов дш,а» ФакУлтет завършил в Ниш и

по професия е дипломиран ипжс-
ва, дипломиран инженер в дър- (СПС), дипломиран икономист „аЧопазване на ЖИЗНената сре- 
вообработвателното преди- в Културния център, за нконо- да_ Ед1ЮГОдншсн стажантски опит 
риятие ”Бор”, за стопанство- мическото развитие, 
то, Милан Господинов, дипло
миран селскостопански инже-

технпк в

завърши в ОС, а няколко месеца 
преди избирането на поста времеи- Си увеличени страсти. Сред по- е празна. 
Вабота*Щ""СКа ВЛЗСТ Г° остави ®ез забележителните несъгласия 
! 1 0, 4 беше това, че отборниците на

В.Б.

дойдат сами от себе си, нито някой ще ни ги сервира готови, официални лични документи, се пишат без наставката - 
Предстои ни сериозна, отговорна и упорита работа, докато или^ева. 
се осъществят прокламираните принципи за правата на 
бългаското национално малцинство, защото ще има и труд

ова ОТ СЕСИЯТА НА СРЪБСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТВ случая не се касае за незначителна формалност, а за 

административно мероприятие, което не е в съгласие с национ
алните традиции и правописните норми при записването на 

ности, и преднамерени отпори от онези, които и досега не мъжките иженските фамилни имена. Такова административно 
позволяваха те да се осъществяват както следва. Само чрез мерОПрИЯтие не е в съгласие с чл. 11. на Рамковата конвенция, 
съзнателна и организирана работа, добре програмирана както и сТ. 8. и Т. 24. на Проектозакона за защита на национ- 
върху поощряващите мерила от международните док умен- алните малцинства. Чрез това мероприятие се нарушава едно 
ти и Закона за защита на националните малцинства могат от основните лични и колективни права на блъгарското мал-

пппат к"км цинство - правото на лично име и записването му в съгласие с
очакват положителни резу , правописа и националната традиция на българския език и пра-

по-изгодни обстоятелства за осъществяване както на и д вопис Следователно, въпросното административно мероприя- 
колективните права на малцинст-

ПОПРАВКА НА 

ЗАКОНА ЗА 

ТРУДА
да се

* Опозиционните партии в Парламента оповес
тиха, че ще гласуват против, а ДСС няма да го 
подкрепи при първото четене

Депутатите в Народната скупщина продъл
жиха във вторник разискванията върху Проек
тозакона за труда. Съдейки от становищата 
изнесени по време на първото четене трудно е 
да се направи извод ще се обезпечи ли мнозин- 
ствена подкрепа.

ПАРЛАМЕНТЪТ ВЧЕРА НЕ Е 
РАБОТИЛ \

Председателят на Парламента на\ < 
Сърбия Драган Маршичанин предложи 
във вторник депутатите да решат да , 
работят и на 29 ноември..
Предложението йу обаче не бе прието, 
така че вчера и депутатите празнуваха.

Именно, против гласуването на този закон са 
трите опозиционни партии (СПС, СРС и ССЕ), 
докато депутатската група на ДСС оповести, че 
няма да го подкрепи при първото четене, а око
нчателното решение как ще гласува при вто
рото четене ще зависи от това колко и кои ама- 
ндмани на основния текст ще бъдат приети.

Забележки относно Закона изнесоха и пред
ставителите на рсформистите от Войводина и 
на Демократическата партия на Санджак, кои
то смятат, че са необходими поправки преди 
окончателното гласуване.

трябва да се отмени и да се възстанови адекватната българ
ска форма.

Следващият актуален проблем при българското малцин-

видуалните, така и на тие
вого.

Изхождайки от начина на систематизиране в оповесте-

правото нанащюнална^идентичност и правото наТвободен ™^“„аГн"

избор на личните имена и записването им във вси ши оср само в нашота среда, ио и по-широко - на компетентните прос- 
циални документи, съгласно законите на българския език и ветни институции в Сърбия, а също така и я България, 
правопис Според дефинираните принципи в международните доку-

ипияпп ппезимената от бащино име и фамилните ментИ1 каквито са Рамковата конвенция на Съвета на Европа 
по на шло щ прилагателни имена, и Европейската харта за регионалните и малцинствените езици

имена в нашия език по произход са прш ев„ ^ред6ите иа оповестения Закон за защита на национал-
които се образувате притежателната нает х „ИТе малцинства - българското национано малцинство, както
(виж Л. Андециин "Езикови тревоги стр./Ц/).ларак, р и всички други има загарантирано право на обучение на бъл- 
за българските презимена и фамилни имена е, че те се ки език от предучилищна възраст, основно и средно обра- 
п гласуват по род' мъжки -ов или -ев, а женски -ова или-ева зование] даже и по-нагоре. По този въпрос становищата на 
съгласува, V « или _ев и мноЖествено -ови или международната общност, залегнали в горните документи, са
и по число, единство презимето или фамилното име ясии „ недвусмислени. Вече няма простор нито за спорене, нито
-еви. Отличното име Петър> Р семейство Пе- за клинчене, нито за усукване - обучението трябва задължи
те бъде Петров (м.р.), Петрова се провежда на български език, при адекватно изу-
трови (мн. ч.), следователно Георгиев, Георгиева и 1еор и ^ сръ6ския

в сългасие с прокламираните становища в посочените до- 
„ попобно има и в сръбската практика. Именно, нти на 6ългарското национално малцинство предстои да 

„ Ламилно име в сръбски език не се про- упълномощ„ компетентни хора, специалисти и квалифицирани
макар |е женскот ф „а спортните страници,. познавачи на учебното дело, незабавно да изготвят необхо-
меня по падеж, в пресата, о ПетоовиЬева, в зав- димите учебни програми за училищата на българското малцин-
срещаме и формите ПетровиПка ил V _ ств0] кокто и прелдоженията за начина, по който биха се под-
исимост от това дали става дума за фамил I готвяли потребните професионални кадри, обезпечили учеб-

Петровипи за семе [|ици и други помагала за провеждането на качествено обу-
чение на български език у нас.

ния закон

или след омъжваното, както и

"рф‘:;г;гг,...»»• ■
гражданския регистър на родените,

дение
ство. по аналогия със сръбския Миле Присойски

О В следващия брой: Поощряване на културната 
дейност и масовото информиране иа бълграрски 
езикте женски оттам и в другите
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ДСБЮ ПРЕД МЕДИИТЕДИМИТРОВГРАД

КУСОВРАНЧАНИ НАЙ-ХРАБРИРАЗЕДИНЕНИЕТО Е 

ПРИЧИНА ЗА 

ЗАГУБАТА НА ДОС
Що се отнася до ОО на 

ДСБЮ, тя, според Иванов, ще 
продължи да се ангажира в сво
ите дейности както и до сега. За- 
щото със завършаването на из
борите за ДСБЮ предстои ана
лиз на всичко направено, пози
тивно и негативно, по време на 
изборите и на практика започва 
нова предизбирателна кампа
ния. Колкото и неуспешни за 
ДСБЮ, миналите избори все 
пак са показали правото на хо
рата на свободен избор като на
чин на политически живот. В 
по-широк план ДСБЮ още сега 
предлага създаване на демокра
тичен блок в общински мащаб, 
който ще е в противовес на уп
равляващите.

На края на срещата си със 
журналистите представителите 
на ДСБЮ изказаха благодарно
ст на локалните медии, които 
според тях са били отворени за 
всички, което трябва да продъл
жи и занапред, независимо от 
политическата обстановка.

на Робразованието и науката 
България и ще съдейства двама 
студенти от Димитровградско, 
които следват медицина в Бъл-

След повторените избори на 
девет места в Димитровградска 
община, с оценка за изборите 
пак пръв се яви ДСБЮ, който 
след повторените избори в Куса 
врана спечели едно отборниче- 
ско място.

Честитейки още веднъж на 
победителите, д-р Ангел Йоси
фов, председател на Общинска
та организация на ДСБЮ, изра
зи надеждата си, че те ще ра
ботят за доброто на гражданите 
на общината. Отделна честитка 
д-р Йосифов отправи към жи
телите на село Куса врана, кои
то, както каза, "имаха храброст 
да се определят за кандидата на 
ДСБЮ Милорад Алексов. Как
во това значи в положителен 
смисъл, жителите на Куса врана 
наскоро ще разберат”. Комен
тирайки състава на бъдещата 
Общинска скупщина, той посо
чи, че в нея има малко млади 
хора. Що се отнася до младите, 
ДСБЮ ще им обърне отделно 
внимание. В тази насока ДСБЮ 
вече е осъществил определени 
контакти с Министерството на

гария, да получат специализац
ии, които са необходими на зд
равеопазването в Димитровг
рад. Едната ще бъде по офтал- 
мология, а за другата ще бъде 
допълнително уточнено.

Небойша Иванов, замест
ник-председател на Главния съ
вет на ДСБЮ, също честити на 
победителите и им пожела час 
по-скоро те да поемат управле
нието. А ДСБЮ отблизо ще сле
ди всичко, каквото управлява
щите правят, обръщайки особе-

Съединението прави силата, годба по време на повторените 
а разединението води до загуба избори, но е факт, че в ДСС има 
на властта. Така може да се па- едно крило, което от самото на- 
рафразира пресконференцията чало "навива” към СГЦ, на кое- 
на димитровградския ДОС след то ние сочихме, че трябва да об- 
повторените местни избори в ърнат внимание”, изтъкна Але- 
девет избирателни секции.

Главният координатор на зи избори са проведени при не- 
ДОС за Цариброд д-р Симеон виждан натиск срещу избирате - 
Васов като основна причина за лите от страна на представите- 
загубата на изборите определи лите на Съюза на граждани 
факта, че партиите от ДОС или "Цариброд”. Дори е имало и по- 
по-точно тези с демократична бой към избирателите, които са 
ориентация, на изборите се яви- оказали съпротива, за което 
ха самостоятелно - ”в три ко- Алексов твърди, че има заявки 
лони”, както каза. Това е до- в полицията, а някои тепърва 
вело до подялба на гласовете и ще бъдат дадени, 
до факта, че победителите са 
спечелили победата с 27,72% от отправи апел към всички оста- 
гласовете на избирателите, а те- нали партии с демократична на- 
зи, които се явиха сами пред из- сока (ДСС и ДСБЮ) на локално 
бирателите (демократичната равнище да бъдат в една редица 
опция, в която са ДОС, ДСС и с ДОС за доброто на хората и 
ДСБЮ) заедно 
56,4% от гласовете на избира
телите. От името на ДОС Васов 
се извини на гражданите и изби
рателите, като вината за загу
бата прехвърли на ДСБЮ и 
ДСС, които не са се съгласили с 
предложението на ДОС в избор
ната надпревара да бъдат заед
но като коалиция.

Д-р Милена Йовичич, която

ксов. Той също напомни, че те-

но внимание как управляващите 
реализират следните неща: 1. 
Икономическото развитие на 
Димитровград, 2. Комунално- 
битовото

От пресконференцията ДОС
3.изграждане, 

Създаване на политическа кул
тура и демокрация и 4. Зачита
не правата на българското мал
цинство. Следейки това, ДСБЮ 
ще изчака 100 дни и след това ще 
излезе с анализ какво управля-

спечелиха общината.

А.Т.А.Т. ващите са направили.

Ще се потретят изборите в 
Горна Невля

Радио Босилеград остана без редактор
Последиците от несполучливите кадрови промени в Радио Босилеград, 
които през март извърши сега вече бившият Общински съветвсе още се 
чувстват

Радио Босилеград остана без гла
вен и отговорен редактор и без лице, 
което да се грижи за програмата му, 
но все още няма конкретни решения 
как да се реши проблемът. Тъй като 
това стана точно на прехода между 
старата и новата общинска власт, 
мнозина вярват, че във всичко това са 
се намесили интереси на политичес
ките партии и групировки.

Сегашният проблем всъщност е 
последица от несполучливите кад
рови промени, които през март, т.е. 
веднага след като дойде на власт, из
върши Общинският съвет. На поста 
главен и отговорен редактор тогава 
беше назначен Петър Рангелов, без
работен и безопитен юрист, член на 
общинската коалиция ДОС. Журнал
истите обаче не приеха решението с 
одобрение, понеже се съмняваха, че 
той успешно ще ръководи медията.
Това продължи до няколко дни преди

След като ДОС обжалва резултатите от повторените из
бори на избирателно място 34 в избирателната колегия номер 
24 в Горна Невля, избирателната комисия уважи жалбата на 
ДОС и изборите там ще бъдат потретени днес, на 30 ноември. 
Избирателната комисия анулира резултатите от повторените 
избори поради факта, че по време на гласуването на избирател
ното място непрекъснато е присъствал кандидат- отборникът 

разбере как е възможно сериоз- на СПС, което е в разрез със Закона за изборите, 
ни хора (военни пенсионери) да 
лъжат по време на предизбира- 
телната кампания, че анкетата,

местните избори, когато Общинският 
съвет прие оставката на Рангелов, 
който междувременно е приет за жур
налист. Същевременно членовете на 
временната общинска власт за нов ре
дактор назначиха Воислав Божилов, 
също член на ДОС който по решение 
на Управителния съвет на Центъра за 
култура, в чийто състав е и Радиото, е 
технически редактор.

- Не ми е известно кога са ме наз
начили, нито пък защо точно мен, ни- 
то пък съм съгласен да поема тоя по
ст, категоричен е Божилов.

Новата общинска власт на ДСС 
настоява да реши проблема, но как и 
кога това ще стане до момента не е 
известно. Обстановката в медията е 
сложна, защото почти всички журна
листи членуват и са ангажирани в 
различни политически партии.

още в първия кръг спечели до
верието на избирателите на лис
тата на ДОС, все още не може да

В местните збори в Димитровградска община от регистри
раните 9 972 избиратели, пред урните са се явили 7 397, от които 

която тя е правила по селата за *йлидни са гласовете на 7 122 избиратели. Най-много гласове
съставяне на сопияпня каптя ня :а спечеЛ|,ли кандидатите на Съюза на граждани "Цариброд”

^ с Р - 2 059. На второ място са кандидатите на ДСС -1772. На трето
населението, всъщност е списък иясто е дОС -1735. На четвърто място е ДСБЮ със 682 гласа,
за налагане на данък. След като юследвпн от СПС с 387, след това СРС със 164 и на последно
е спечелил противкандидатът иясто СПО със 113 гласа. Независимите кандидати са
на ДОС те се извинявали на хо- спечелили 311 гласа. Демократичната опция - ДОС, ДСС и 
рата. ”Къде е моралът на тези ЧСБЮ - е спечелила 4 189 гласа.
хора и колко низко могат да пад
нат”? - пита се тя.

Михаил Иванов, който все 
още е в изборната надпревара, 
посочи негативната роля на ня
кои медии в Пирот, както и на 
някои "приятели” на Димитров
град, между които и някои на
родни представители. Според 
него, това е направено с цел да 
се прекъсне демократизацията 
на нашата община, което в кра
йна сметка ще спре донациите, 

Димитровград до сега по
лучаваше. "Сега тези донации 
ще остават в Пирот”, категори
чен е той/

Васа/Алексов, кандидат-от- 
борни.к в Трънски Одоровци, 
който в първия кръг спечели, а 
при повторените избори загуби, 
това обяснява с конкретни ци
фри, от които се вижда, че част 
от избирателите, привържени
ци на ДСС са отправили своите 
гласове към Съюза на гражда
ни "Цариброд”. Според резул
татите от повторените избори, 
ДОС се е сдобил с още 35 гласа, 
радикалите са загубили 48 гласа, 
ДСС също е загубил 165 гласа.
За сметка на това Съюзът на 
граждани "Цариброд” е спече
лил нови 235 гласа. Най-голяма, 
както се вижда, е загубата на 
ДСС. "Не твърдя категорично, 
че ДСС е направил някаква спо- [

Да напомним, че при първото гласуване победи м-р Михаил 
Иванов, а след анулирането по жалба на СГЦ , победи канди
датът на СГЦ Илия Найденов. Тези двама кандидати и в третия 
кръг в Горна Невля са "люти” противници.

В.Б.А.Т.

КОРУПЦИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ДАЛЕЧЕ ОТ ОЧИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Едни търсят подкуп, други сами го дават, но досега все още никой 
не е осъден за такова престъпление

работа, лекарства и лекарски интервенции, преди 
вътрешността, как се занимавали с контрабанда 
чари, инспектори и полицаи "подмазвали”...

Колко е тежко да се започне

всичко във
и кои митни-които

Корупцията в Босилеград, когато става дума за "правилата” й, 
по нищо не се различава от тази в другите, по-развити среди. 
Онова, по което тукашната среда се различава от други е това, че 
тук се правят далавери с по-малки парични суми или материални 
блага. Причината е проста: хората обедняха и в портмонетата все 
по-малко има пари. у

Почти всички осъждат корупцията, но за тоя вид престъпност 
никой не иска да говори явно. Посочват, че е отрицателно яв
ление, но въпреки това хората са готови да подкупят, за да осъ
ществят някакава си цел, че тя станала начин за осъществяване 
дори и на гражданските права! Знаят, че я има в повече области. 
Хора казват, че съществува дребна и крупна корупция. Първата 
била в дребно подкупване с кафе, цигари, питиета и пр., 
втората в оборот били едър добитък, пари... Дребната корупция 
стана всекидневен обичай, дори се смята за хубаво поведение и 
възпитание. В тази паякова мрежа един брой хора свикнали на 
корупция и подкуп, едни свикнали да търсят, а други да дават. 
Повече от вторите това го правят против волята си, но като 
нямат

борба срещу корупцията, която, 
речи си, стана правило на "нормално” поведение в ненормални 
условия, показва и фактът, че според сегашните законопред- 
писания углавно дело правят не само тези, които търсят и взимат 
подкуп, но и тези които го дават. В Босилеград все още е акту- 
ална приказката за това как един съгражданин дал прасе 
оглавяващ важен пост да трудоустрои сина му. След като от този 
договор не станало нищо, първият започнал да си търси прасето, 
но не го

на

получил. Скъсали се "приятелските” връзки 
между двамата, но и между семействата им. И двамата обаче явно 
не говорят, че става дума за подкуп.

За подкупване, разбира се, неутвърдено, пламнаха и се угасиха 
искри и в КОБОС. На едно събрание в края на октомври работ- 
ници отправиха критики и по адрес на бившия си директор Васил 
Такев. Той упрекна критикуващите го, като подчерта, че го об
виняват неоснователно, че са големи

не само

а във

заслугите му в изграж
дането на конфекционната фабрика, че е дал голям принос в 
работата й, че повече от работниците е приел на работа. Когато 

последните думи, една работничка излезе пред него и ре
шително го попита: "Искаш ли да кажа как мен ме прие!?” - "Ще 
кажеш пред съда”, отговори й той. И толкоз!

избор - дават. Някога са даже благодарни ако за подкупа 
не са принудени да търсят пари на заем.

Без оглед, че всичко е ясно и "нищо не е известно”, досега в 
Босилеградска община никой не е подведен под углавна отговор
ност. Хора и сега говорят как и срещу колко пари получавали

каза

В.Б.
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Фирмите нямат конкретни програми за собственото си
съживяване и консолидиране. Радва фактът, че след десетгодишен застой започна производството в цеха на ЕИ.

да работи с по-големи мощ- ва изостана, така че работници- 
ности, пак откри месарския ма
газин в града, работниците за
почнаха да получават заплати от 
май месец насам. Обаче

Стопанството в Босилеград- 
ска^община, което от десетиле
тия* е

на
следствените органи да разкри
ят виновниците за небивало те
жкото положение.

След десетгидишно 
живуркане и застой в 
цеха на ЕИ от месец е 
въведена нова, смята се, 
сигурна и доходна 
програма. ЕИ 
"Електропродукт"е 
подписал тригодишна 
спогодба с испанска 
фирма за производство 
и пласмент на 700 
хиляди различни видове 
землени ТВ-антени. В 
програмата участват 

, четири фабрики от
чиито състав като профитен състава на ЕИ а 25-те

ват, че все още не е минала опас- дната заплата, която са получи- център работи и КОБОС. Това босилеградски
ността за фирмата. Повечето от ли работниците е за август. Се- е и естествено като се има пред- работници правят ,•
работниците са дали на съд пре- риозна опасност идва от острата вид, че в босилеградската металната част. '
дприятието си поради неизпла- конкуренция на "Единство” от. конфекционна фабрика работят ,
тени гарантирани заработки за Враня, което поддържа рейсова 500 души. За да се консолидира
миналата година. Съдът е по- линия Враня - Босилеград и Вла- положението, всички заети в
становил решения, като нало- дичин хан - Босилеград, както.и компанията няколко месеца
жил то да им ги заплати. - Па- от остарелите возила, преди вси- получават по 2 хиляди динара.

Смята се, че работещите и по 
През последната година тук тоя начин ще дадат принос ком- 

са сменени и избрани два дирек- панията да се стабилизира и от

те останаха и без минимални 
заплати.изправено пред затруд

нения, понастоящем се намира в 
небивало тежко положение. В 
тежка обстановка попаднаха не 
само онези предприятия, които и 
досега живуркаха, но и фирми
те, от които се очакваше да раз
ширяват дейността си и да дадат 
силен импулс в развитието на 
общината като цяло. Загубите и 
дълговете нараснаха на няколко 
десетина милиона динара, а за
платите на работещите са ниски 
и нередовни. Загрижава фак
тът; че не съществуват програ
ми за съживяване и консолиди
ране на предприятията.

Стйгна се дотам, че вече не е 
известно къде е по-тежко, дали 

"Напредък”, ”Кварц”, "Авто
транспорт”, ”Бор” или напосле
дък в КОБОС.

Колко е тежко положението Фирмата все още е без дирек- 
Автотранспорт” с около 115 тор. На публикувания конкурс 

про лемите ни издалеч не са ре- работника покрай другото, по- се бяха обадили двама души, но 
шени. същност, все още не са казват загубите, които на полу- след като Управителният съвет 
изплатени заплатите от начало- годието възлизаха на 4,6 мил- поиска преди избирането те да 
то на миналата година до тазго- йона динара и джиро-сметката, изготвят програма за консоли- 
дишния април, както и облага- която през последните два ме- диране на фирмата, и двамата се 
нията за пенсионно-здравна оси- сеца е в непрекъсната блокада, отказаха.
гуровка, магазините все още са В предприятието не крият, че Чувства се голяма загриже- 
закрити, а в овцефермата няма загубите и дълговете сега са да- 
овци.

с това в

ност сред народа поради затруд- 
лече по-големи. Поради тежко- ненията в компанията ЮМКО, в 

В предприятието подчерта- то финансово положение после-

неже не винаги резултатите от 
фалита са положителни. Фалит- 
ната процедура в "Слога” нап
ример трая прекалено дълго, но 
не даде очакваните резултати. 
Полза имаха само няколко ду
ши, които провеждаха процеду
рата и получаваха сравнително 
високи заплати и добавки. На 
друга страна се увеличаваха ли
хвите въз основа на основните 
дългове. Преди три години и по
ловина предприятието дължеше 
над 3 милиона динара, главно на 
работниците си. На 31 август дъ
лгът беше 13 619 624 динара, от 
които 11772 852 на работниците. 
Кога обаче Стопанският съд в 
Лесковац ще закрие фалита до 
момента не е известно.

В предприятията се надяват,
- « че помощ ще им окаже новатаравят с многоброините пробле- . _тх 1 общинска власт. ПредставителиИзключително тежко е поло- ми. В обратен случаи едва ли ня- ^„ с ' на политическите партии пожението и в Бор , където ра- ма да ги сполети съдбата на-гьр; на зб а кампа.

В ”Кварц”, който от десет го- ботят 130 души. Загубата на по- говското предприятие Слога, ^ обещаваха че ще направят
лугодието възлизаше на около което фалира преди три години ’ ___■у м г г г всичко възможно положението

да се мени. Въпрос е обаче кол
ко реалност има в тези обеща
ния. До тогава на фирмите не 
остава нищо друго освен сами да 
се справят с проблемите си.

в

рите ще си вземат, но съм убе- чко автобусите, 
ден, че трябва да почакат докато 
малко оцелеем. В момента нямаНЯМА ПАРИ ЗА 

ЗАПЛАТИ пари за тази цел и доколкото тора и още толкова временно началото на идната година тя 
продължат да съдят и въз ос- изпълняващи тоя пост. Дирек- пак да започне успешно да 
нова на съдебните решения да тор все още няма, а управител- стопанисва, 
взимат заплатите си, пак ще се ните органи в предприятието са 
блокира джиро-сметката, а с то- на становище, че не могат да се 
ва и дейността ни, казва дирек- избавят от кризата докато ”ня- 
торът Милан Господинов.

Нищо не стана от оповесте- цията” и докато ”някой не им чето от тях и углавна отговор
ното намерение на "Напредък” уреди от държавата да получат ност от сегашните или бивши 
да започне да експлоатира гори- безплатно поне два рейса”. Факт директори. Дали и кога те ще 
те си. Директорът казва, че не са е, че фирмата не може да купи понесат отговорност в момента 
вдигнали ръце от тоя план, автобуси и въпрос е дали тя ще не е известно, 
както й от овцефермата, която може да оцелее доколкото не се 
от една година е празна. Подчер- намерят донори. Разбира се, до- приятията, които напипаха дъ- 
тава, че се водят преговори с колкото не започне да решава и ното ще трябва спешно да се сп- 
няколко фирми за съживява- вътрешните си слабости, 
нето й, но не е известно какво

"Напредък” тръгна малко 
напред след като преди няколко 
месеца продаде на новосадското 
акционерно дружество "Фер- 
рум” около 10 ха "забравени” 
площи в Горна Ръжана за 75 хи
ляди динара. Предприятието из
дължи дълговете, поради които 
с месеци ‘беше блокирана джи
ро-сметката му, започна да ку
пува добитък, кланицата започ-

ИСКАТ ПРОМЕНИ
Работниците във всички тези

кой не ги защити от конкурен- фирми искат промени, а в пове-

!
Засега е известно, че пред-

Частните фирми, без 
оглед дали са 
регистрирани като 
предприятия или 
работилници, досега не 
изпълниха очакванията 
и не дадоха по-1*олям 
принос в развитието на 
общината. Почти всички 
действат в областта на 
търговията и 
гостилничарството - там, 
където смятат, че 
по-бързо и по-лесно ще 
стигнат до печалба.

ще стане.

дини не се занимава с кварц, ня
мат планове какво да правят за- 1,2 милиона динара, а поради и половина, когато около 130

тежката обстановка и недовол- души останаха без работа. Едни 
ствието на работниците от ди- от предприятията отдавна са под 

прочистваха ректорския пост през август ме- удар на законите и са "узрели" 
в об- сец се "отказа” Милан Мицов. за въвеждане на фалитна проце- 

Работниците, които последната дура или за друг вид намеса на 
си заплата са получили за август, държавата, но досега никой не 
не се отказват от исканията си се решава това да направи, по-

!
напред. Досега само по седем- 
осем работника по време на 
строителния сезон 
некатегоризирани пътища 
щината, докато останалите два
десетина души бяха на принуди
телна почивка. Тази година и то-

!

В.Б.

В ГИД ПРОИЗВОДСТВОТО НИКАК ДА СТАРТИРА
'ПЪРВИТЕ снегове в

БОСИЛЕГРАДСКО —..

БЯЛАТА 

ПОКРИВКА 

ДОСТИГНА И 

ДО 60 см!

БЕЗДЕЛИЕ, АПАТИЯ...
Макар чс през миналата седмица ръководството на не е бил в толкова незавидно положение, в каквото е 

ГИД няколко пъти се опита да задвижи производств- сега. Работниците сякаш са вдигнали ръце от фабри- 
процес в тази фабрика, усилията му се оказаха ката си, а болшинството от тях вместо към нея се 

б езултатни запътват към граничния преход, за да биха пренесли
° Работниците, по-точно казано по-голямата част от малки количества цигари и по този начин обезпечили 

тях категорично поръчват на ръководството, че не ис- коричка хляб за семействата си.
да работят без пари. Те между другото се оплкаха, Междуличностните отношения във фабриката са за- 

затова че им е студено в халетата на фабриката. тровени и все е по-голям броят на заетите (според
Директорът Иван Марков от друга страна посочва, някои информации около 180), които подават съдбени 

че недисциплината и безделието са главни причини за искове фабриката да им заплати неизплатените зап- 
залитането на фирмата. На неотдавна проведеното за- лати от миналйя-период. 
седание на Скупщината на ГИД обстановката в каучук- Джиро-сметката на ГИД от дълго време е блоки- 
овата фабрика той оцени като трудна, но не и без- рана, а лихвите на вече съществуващите дългове, въз- 
изходна Марков предупреди, че ГИД не е фирма, която лизащи на няколко милиона марки, се трупат, 
се финансира от някой бюджет и че средства за зап- От някогашен стожер на димитровградското сто- 
латите си заетитите във фабриката могат да очакват, панство каучуковата промишленост и окончателно се 
когато сериозно се обърнат към труда. ' превърна в нейна рак-рана.

По думите на директора, към ГИД понастоящем се С решението на Скупщината на ГИД в тази фабрика 
обръщат различни партньори с желание да купуват да се въведе фалит вече е информиран Стопанският 
Продукцията на тази фирма, но от това няма полза, тъй съд в Ниш. Кога той ще назначи фалитен управител 
като в ГИД производството никак не може да се остава да се види.

ения

кат

общината все пак е нормално
снеговалежи в Босилеградска община 
известни затруднения в живота :нанасе‘ 

планински села, където

* Положението в
Първите 

предизвикаха
лението, особено в по-високите 
снежната покривка достигна и НО бОш.

Първия ден бе п.™
ина, към Караманица и Горш и а от регионал-
направления в общината са про ’ Дукат. В
„ите пътища все още
^ХеаГЯкаТат“еЦимат и машини, и материал за

поддържане на ^снеговмежи^е предизвикаха
В някои от селищата си т0 с ток, но в

н известни затР^Не^лесК(;вашкотоЕлектРоразпре-
к/ са махнати и че сега 5- Д-босилеградския 

делително казват, че 
вече всичко е нормално.

задвижи.
Създава се впечателнието, че ГИД никога по-ранодефектите

В.Б.
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ИЗЛОЖБАТА "ЦАРИБРОД - МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ" В НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА В СОФИЯ

ГОЛЯМ МЕДИЕН ИНТЕРЕС
ЙОРДАН МАРИНКОВ 
ПИШЕ НОВА КНИГА

Димитровградският специалист по селско стопанство Йор
дан Маринков понастоящем пише петата си книга, която, 
както

Както вече писахме, в Народната библиотека ”Св. св. 
Кирил и Методий" в София през миналата седмица бе 
открита изложба под название "Цариброд - минало и нас
тояще”, организатор на която бе Хелзинкският комитет за 
защита правата на българите в Югославия.

Пред посетителите на изложбата (имаше ги над 200) 
говориха Зденка Тодорова, председател на Хелзинкския 
комитет, проф. Боряна Христова, директор на Народната 
библиотека, и д-р Георги Марков, историк. Всички те 
оцениха проявата като събитие от голямо значение за 
българите от двете страни на границата, която ги е разде
лила преди 82 години по силата на Ньойския договор.

се надява, би трябвало да излезе през пролетта на
ПЕСЕН ЗА ЦАРИБРОД следващата година.

Новата книга на Маринков ще се отнася предимно дц 
стопанските и природните потенциали на Цариброд и 
селищата край Нишава. А отделно внимание в книгата той ще 
посвети на родното си село Гоин дол.

Седемдесет и четиригодишният Маринков, някога практик, 
голям познавач на селскостопанските об-

Аз не зная дали са бродили _ 
неспокойни царе в този край, 
или са те на присмех кръстили 
с царско име при някой гуляй. 
Няма в теб ни следа, нито помен, 
нито ред в някой древен анал, 

отдавнашен някакъв спомен 
кой кога ти е името дал.
Никой в тебе разкопки не прави, 
за да търси останки от град, 
царски друм или римски палат 
ярък белег за минала слава.
Няма нийде по белия свят 
Царибродско съкровище златно 
или някакъв друг експонат - 
да разказват за племе богато.
За щастливо и весело време 
на безгрижен и волен народ, 
за незнайни таланти големи - 
вечен спътник на всеки възход. 
Ала в тебе, мой граде, прекарах 
като в сън съкровен младостта 
сред красиви и родни места.
В теб научих посоките верни 
и прегърнах заветната цел, 
затова съм ти предан безмерно 
и те люба без край и предел. 
Затова съм те скътал в сърцето 
с мен да бъдеш навсякъде ти, 
дорде гледам света и небето 
и животът у мене тупти.

а сега теоретик и 
стоятелетва в, 
трудове за Забърдието, Висока, Бурела и Дерекула, 
дейността на местното движение на гораните.

Димитровградска община, досега е публикувални както и за

Б. Д.

г—• ,-к> *наг* --
ЗА БЕДНИТЕ ХОРА В БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА

ИРД ДАРИ ОБЛЕКЛО

яя
з3

Хуманитарната организация ИРД предостави помощ на Общин- 
организация на Червения кръст в Босилеград, която тя щеската

разпредели на бедни хора в общината.
Секретарят на ОО на ЧК Руска Божилова казва, че помощта се 

700 кг женско облекло, около 100 бебешки пакета,

в

състои от около
около 500 креватни покривки, хигиенични средства, както 
количество ученически прибор.

В ОО на ЧК узнаваме, че заедно със службата на Центъра за 
социални грижи ще преразгледат списъците на бедняците в общината 
и през първата седмица на идния месец ще им разпределят помощта.

и известноТака е било някога в Цариброд

Актрисата Вихра Петрпнова декламира стихотворе
нието "Цариброд” на Григор Соколов.

Старите документи (главно кръщелни свидетелстващ ак
тове за раждане, съдебни и лични преписки, дипломи, някои 
от които със стогодишна давност) и снимки, както и 
различни стари и по-нови печатни издания на българите от 
Димитровградско бяха експонатите, които посетителите 
разглеждаха с голям интерес. Да припомним, че тези ек
спонати имаха възможност да видят и жителите на

КРЪВ ОДАРИТЕ ЛСК А АКЦИЯ
В организация на Завода за транефузия от Ниш и Общинската 

организация на Червения кръст в Босилеград през миналата седмица 
бе проведена редовна акция по кръводаряване, която се смята за еднаГРИГОР СОКОЛОВ

Ш Димитровградска община през май месецт.г.

в местната галерия по случай Деня на българ
ската писменост и култура. Междувременно 
(на 20 септември т.г.) Хелзинкският комитет 
устрои изложба и в българския град 
Панагюрище.

Според предварителните планове на ак-

от по-успешните през последно време.
В ОО на ЧК узнаваме, че в акцията се отзовали и дали кръв 31 души. 

Сегашният брой на кръводарителите, казват тук, е далече по-голям в 
фавнение с акциите през последните години.

След като започна да се увеличава броят на кръводарителите, 
пациентите от общината не са изправени пред проблема как да си 
осигурят кръв, а роднините им не са принудени да дават кръв в бол
ниците в Сурдулица или Рраня.

Културно-художественото дружество към 
димитровградския Център за култура миналата 
седмица изнесе програма в крайградското 
селище Лукавица. Пред жителите на това село, 
насъбрали се в тамошния Културен дом, се 
представиха първият и вторият фолклорен 
ансамбъл, членове на оркестъра, вокални 
изпълнители и актьори от посоченото КХД.

В.Б.тивистите на правозащитната организация, 
изложбата ще обиколи още 7-8 български 
градове и накрая отново ще бъде показана в 
Цариброд с ретроспекция на гостуването й в 
България.

Изложбата в Националната библиотека 
на България предизвика голям медиен ин
терес в тази съседна страна.

(НАКРАТКО^
През изминалите няколко седмици 
димитровградското КХД изнесе програми и във 
Височки Одоровци, Желюша и Гоин дол.

Ветеринарната амбулатория в Димитровград на 19 ноември т.г. на 
територията на общината започна да провежда последното си за тази 
година, редовно мероприятие - акция по ваксиниране на кучета срещу 
бяс, чистенето им от чревни паразити и ехинокок. Акцията се провежда 
според графика.Б. Д.

Б. Д.
Б. Д.

МАНАСТИРИ, ЧЕРКВИ, КРЪСТОВЕ И ПОПОВЕ В С. БОРОВО (2)НАШИ
СЕЛА

ИЗМАМНИК ОБРАЛ МАНАСТИРСКИТЕ ПАРИ
За двата манастира, които били пос

троени в Борово не намерих писани 
сведения. Всичко, което се знае за чер-

измамник и иманяр. През една преди около 160-180 години. Един ден 
нощ се измъкнал от къщата, където слугата си тръгнал вкъщи и в Барйе -5Ц 
спал, изкъртил няколко камъка от ос-

оказал

казал на Лагаторците, че и Йоцо си е 
новите, взел парите и скъпоценностите, отишъл вкъщи, ”на премена”. Те веднага 
които там били укрити и изчезнал направили план как да откраднат овците д- 

общо това, че са много стари, строени безследно. Ядосани, хората от селото и козите от манастира, понеже попът бил
преди идването на турците в нашите построили малка черквичка между ос- сам. Макар че попът имал зли кучета, те г:
земи, а сега от тях са останали само ос- новите на манастира. Понеже нямали откраднали добитъка и взели със себе си =>;•

керемиди, те я покрили със слама, но още три кошерите с пчели. Но попът ги
раснали с гора. след тридесетина години тя рухнала и усетил и тръгнал след тях, без да

Манастирът в дола на билската реки- сега е съвсем заличена. обажда. Те затворили добитъка в една
запустял най-малко преди 250 го- Манастирът в Попова долина се нами- празна поята до Терзийска махала, оста-

е огРабен и разрушен, рал в дола под сегашната едноименна ма- вили кошери и си отишли. Попът изча- 5
Манастирът е носел име ”Св. Кирил и хала. Хората го викали "Свети Йован кал малко, бутнал кошерите из нанадол- ~ I
Методий . Последните два попа са били пусти”. Когато биели камбаните му, нището и откарал добитъка в родното си = 1
изкарани от турците на едно бърдо, юж- чувало се в Драговита, Бански дол, Пога- село. След някой ден се завърнал със слу- ~! 1
но от манастира и след изтезаване убити, ново и Погановския манастир. При някоя гага и други хора, взел си вещите и ч
Погребени са на мястото, където са уби- размирица камбаните били свалени и от- покъщината от манасира и вече не се п
ти и то сега се вика Попова могила. карани, за да се направи оръжие от тях. завърнал в Попова долина. Манастирът ^

Баба 1инка Димитрова от Било раз- Не се знае кои попове са служели в ма- останал празен и в него от време на В
казва, че когато била 15-годишно моми- настира. Знае се за поп Мита от село Бу- време, когато имало нужда, пребивавал
че (около 1У25 год.) в къщата им дошел троинци, който със себе си довел брат си поп Станул от братството в Погановския

Гога. Гога се населил

квите и манастирите е съхранено в па
метта на боровци. За двата манастира е 5

I
новите, прекрити със земя и листа и об-

■-3 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СВЕТО КРЪЩЕНИЕ
■пият ----

:им се

чка е 
дини, когато

»удА.
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човек, който се казал, че е от село Кру- 
пъц, Пиротско, че го ”гони черква”. По
чти всяка нощ сънувал, че в дола на бил
ската рекичка имало манастир, който 
той трябва да възобнови. Поискал

в дола до мана- манастир. Хората разправят, че от ма-
стира, оженил се и от него настанал един настира взимал икони (някои били злат- СТИра И Се заселили по ’ склоновете на 
род от махалата Попова долина. Като ни и позлатени) и други скъпоценности и Басара' където и сега се намират къщите
последен поп в манастира хората спо- 

от менават поп Филимон от знеполското 
хората да му помогнат да откопае ос- село Бутроинци. Той имал двама човека- 
новите и те радушно приели това. С дни слуги. Единият бил от неговото 
копали на мястото, което викали Мана-

в Погановския манастир. 
Запустелият манастир рухнал, дърве

ната му конструкция изгнила, а останали 
само камъните. Паднали и изгнили и 

другият бил някой си Йоца от Било, столетните буки и върби, които растяли 
стирище и навярно откопали основите на прадядо на Цветанка Димова. Въз основа 
някогашния манастир. Но човекът се

ги носел
Една легенда говори, че в Поповдол- 

ския манастир са били съхранени икони и 
други скъпоценности от черквата в 
Селище!?

село, а

-слеува-в манастирския двор и около него. Хо
рата напуснали къщите си около мана-на това може да се каже, че това е било

Цветно Иванов
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30 ГОДИНИ ПРЕДАВАНЕ НА РАДИО НИШ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

ИН!1>ОРМА|^ия и афирмация за малцинството
преди три десетилетияДпо вълните ^ националната идентичност 
на Радио йиш из ефира сепоне “ ~ствот° «■ Т°ва означава 

българските думщ "Побъп ~ аФирмира постиженията на бъ
ден, драги слушатели, започваме Г/"' В ®гославня на икономи- 
предаването за българската напп к СКИЯ И оби'ествен план и осо-
дност в Югославия!” С тях тога' нап° ° ПрОСВетата и кУлтурата. Та ях Тога- нали нашето малцинство първо -

тогавашна Югославия 
неграмотността, а фолклористите 
ни не се завръщаха от нито 
преглед в страната без една от три
те призови награди.

Същевременно с нова творче
ска сила

допусне, но и да финансира изгра
ждането на ЮОЮМ-товия предава
тел в Александрово, с петкратно 
по-голяма сила на разпръскване от 
този на Горица. За съжаление той 
беше сринат от натовските бомби 
в началото на юни 1999 година, та
ка че сега предаването отново се 
излъчва с мощност от 20К\У.

Сегашната програма се 
подготвя от 6-има 
журналисти, 
включително и по един 
постоянен дописник от 
Димитровград и 
Босилеград. Тази 
редакция първа в Радио 
Ниш, беше оборудена с 
компютър.

соха

впшният редактор, покойният 
Асен Лазаров откри нова страница 
в информирането на нашите съна
родници на майчин език, чийто 
юбилей ни събра днес 
Ванче Бойков

премахна

един
НАГРАДИ И 
ПРИЗНАНИЯ

тук, заяви 
на пресконферен- 

ция в Радио Ниш вчера. Така за- 
почна осъществяването 
щната потребност на сънародни-

напираше една могъща 
вълна от поети и писате

всеки 50-и наш сънародник 
веднъж годишно е говорил по ра
диото. Затова често можеше да се 
чуе следният разговор между съ
седи:

Усърдието и професионализ
мът на новинарите и на Редакция
та като цяло не останаха незабе
лязани от колегите и по-широката 
общественост. "Поганово - вчера, 
днес и утре” на Теодора Николова 
и ”Висошките овчари” на Дими
тър Йотов бяха репортажи, поне
сли втора награда на традицион
ния конкурс на-Радио Белград. Ви
трините на Редакцията украсяват 
септемврийските награди на Ди
митровград и Босилеград - най-ви- 
сшите общински признания, както 
и Първомайската награда на Об
щинския синдикален съвет 
митровград. Тук е малкият възспо- 
менателен знак на РВ и ПВО по 
случай успешното организиране 
на акцията "Пазителите на синьо
то небе - другари на всяко дете”, 
провеждана съвместно с редакция
та на "Другарче”.

Няколко години подред учени
ците в основните училища от НЬ- 
шите общини писаха стихове и 
проза или рисуваха мотиви за въз-

понена насъ- ли, пръ-
Ш-ни оъ ежедневна информация

I
2Ш1*. ■ - Трябва да черпиш, комшия, 

вчера те слушах по радиото!
Това показва, че в истинския 

смисъл на думата предаването ста
на и ей"- остава трибуна на бълга
рите в Югославия.

По решение на Правителство
то на Сърбия от 1 април 1996 г. 
беше удвоено времетраенето и на 
ежедневните предавания, с което 
емисията получи по-съвременна 
форма и се намери място и за ка
чествена музика, записана на СБ. 
Така се стигна и до по-цялостно 
изпълнение на още една същест
вена задача на радиото като медия 
- да забавлява и повдига настро
ението на слушателите си, а не са
мо да им предлага актуална инфор
мация.

■:

Мв *-0

Редакторът Ванче Бойков
'

Ди-**•

тт
?-*?•

Ж»» Т -- -А ■. \№У3" ,-~1

МАЛКА СГОВОРНА ДРУЖИНА: 
Редакцията през 1995 година ВЗАИМНА ИЗГОДА

Въпреки мнението на малци
ната, че българското предаване 
пречи на Радио Ниш истината бе
ше съсвем друга и я съзнаваха мно
зинството от членовете на колек
тива. Благодарение на него Радио 
Ниш се радваше на специален ста
тут в рамките на Радио Белград и 
целия РТС, защото по ранг винаги 
беше почти наравно с покрайнин-

се утвърждават в "Мост”.
Ограничеността на тиража на 

тези медии и периодиката им не 
удовлетворяваха нуждите и стре
межите на сънародниците ни, а въ
лните на Радио Ниш светкавично 
пристигаха и много по-далеч и при 
неимоверно по-широк аудиторий. 
Такава именно беше задачата на 
неделните тематични емисии, кои-

В редакцията на Радио 
Ниш се роди и 
ТВ-журналът. Именно 
пръв редактор на това 
телевизионно предаване 
стана Д. Йртов, а след 
пенсионирането му тази 
функция пое Миряна 
Мишева-Хамидович. За 
жалост изминаха повече 
от три години и 
половина откакто това 
предаване беше свалено 
от програмата на РТС. 
Има ли изгледи то да се 
възстанови в предишния 
му или някой друг, 
по-съвременен вид е 
въпрос, с който трябва 
да се наемат всички, 
които милеят за 
народността или са на 
място, откъдето могат 
да помогнат за 
попълването на ова 
звено в
информационната 
система на български 
език в Югославия.

КАДРОВАТА 
ОСНОВА ДАДЕ 
"БРАТСТВО" Теодора Николова: От първия 

ден до днес в редакциятаПървото предаване през 
далечната 1971 година 
беше подготвено от 
редактора Асен Лазаров, 
напуснал поста 
директор и главен 
редактор на "Братство” 
и Димитър Йотов, 
натрупал почти 
десетгодишен 
новинарски опит също в 
"Братство". 
Единственият нов като 
журналист и водеща 
беше Теодора Николова. 
След няколко месеца на 
щатна работа като 
дописник от 
Димитровград беше 
приета Миряна Мишева, 
сетне Хамидович. 
Новините от Босилеград 
подготви Вене Велинов, 
също журналист на 
"Братство".

ПЛАНОВЕ
След демократическите про

мени в СР Югославия предаването 
прерастна в програма за нашето 
малцинство с три предавания - но
вини в 6,30 и в 14 часа и центреален 
преглед на деня в 16,45 часа. Съ
щевременно неделните предава
ния запазиха термина и физионо
мията си.

Редакцията планира с помощ- 
. Та на Правителството на Сърбия и 
сюзното министерство за национ- в 
алните и етнически общности 
Програмата на Радио Ниш на бъл-

През тридесетгодишното 
съществуване 
предаването се е 
редактирало само от 
трима души - основателя 
Асен Лазаров до 
пенсионирането му през 
1980 г., Ванче Богоев до 
1997 и Ванче Бойков сега.

СЛЕД ПЪРВИЯ ПОЛЕТ: Наградените ученици с летците духоплавателите, а те награждава
ха най-добрите със самолетен по
лет до Мостар, Сараево, тогаваш
ния Титоград или панорамно ле
тене над град Ниш.

През 2000 година сегашният 
редактор на предаването Ванче 
Бойков беше удостоен със Златна бъде съобразена със съвременни 
значка на Културно-просветната те тенденции на радиото като ме 
общност на Сърбия. дия, така че освен информации, ко

то предлагаха място за разговори, ските радиостанции в Нови Сад и 
интервюта, записки... и, разбира Прищииа, които също така имаха 
се за музика - песни и хора. предавалия на малцинствените ез-

3 Ици. Това беше една от причините
края на 80-те години на миналия 

век, когато бяха забранени всички 
нестопански инвестиции, прави
телството на Сърбия не само да

за тях език -на най-разбираемия 
майчиния, изказана на много съ
брания в средите, в които преди
мно живеят югославските българи 
и удовлетворена от Сръбската ку
лтурно-просветна общност, която 
беше поела финансирането на ра-
дио-предаването, добави той. с течение на времето и в уни- „злъчвтт всеки час и пен-

сь разлика от Радио Югосла- техническите, кадрови и дру- ит0 Да се излъ шат всек“ час и Ден

спомага за опазването и развити- тик;, дГ преброяването излиза, че

гарски език да стане самостоятел 
.на информационна и икономичес 
ка единица, със отделен Програ 
мен съвет и своя честота. Тя щеТРИБУНА НА 

МАЛЦИНСТВОТО
в

достави
на югославските 
защо след информациите

събития в света и в странатажните

Ванче Богоеа
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НАШИЯТ ХАДЖИЯ ОТ П0ГАН0В0
Пт 27 МПЙ но 13 ЮНИ 1966 г Мнрко Иванов от село Поганово посети Христовия гроб, получи СЕРТИФИКА1 и стана МИРКО 
хХдЖИИВАНоГцели“ ;одиТ„ за това свое историческо пътуване е разказвал само на най-близките си, но този път реши за него 

” БРАТСТВО”да разкаже н на читателите на
чужбина и до 1965 годинабиво и отговорно момче. По-къ

сно, подпомогнат от роднини, 
той се настанява в Бор. Тук дава 
изпит по своята специалност и за

ва в
посещава България, Австрия, 
Гърция, Италия, Либан, Йорда
ния, Унгария, Румъния, Сирия, 
Словакия и Турция, като по-от-

1:■

-
I «тШЬжтътг**
3....

. ТГ. л5-6 години спечелва голям авто
ритет в новата си среда. След 
това решава да формира частно 

БЮРО ЗА

близо се запознава с тези страни.
Единственият наш хаджия: 

Мирко Хаджииванов т"Един ден - казва Мирко -предприятие 
ПРОЕКТИРАНЕ "ТРУД”. До ■ЛНпЯ''Ъгледам по телевизията предава- ■ 

не за Истанбул. Много ми харе- Р 
саха природните красоти 
града и на морето и реших да го 
посетя. За кратко време се под
готвих и на 27 май 1966 година 
чрез агенция ”ПУТНИК” тръг
нах на далечно пътуване към 
Христовия гроб”.

По хубаво слънчево време и в 
най-хубавия месец май Мирко 
минава София, която частично танбул. След това разглеждаме ера. Има 108 стълба от цялата

римска империя, а мозайката й е 
направена от 22-каратно злато. 
Храмът е строен 7 години, а е 
декориран чак 29 години! За де
корирането му са похарчени 92 
тона злато. Когато Мурат зав
зел Константинопол, черквата

Мирко Иванов е роден в село пенсионирането си през 1997 
Поганово на 13 ноември 1933 г. в ГОдина Мирко завършва 63 хи- 
семейството
Аврам и Анка. Основно учили- дуални водопроводи, воденици, 
ще учил в родното си село, а след 605 жилищни сгради и рекон-

на

-'МвйЙЙ&Г;: 1 1земеделците дорстроителнн проекта, индиви-на

-МЛ-штова завършил средно строи- струкции на стари сгради, 
телно училище в Нови Сад през 
1955 година. Техният зет Райко 
му намерил работа в белград
ското

СТРОИТЕЛ И ТУРИСТ Пред Ая София - най-величественият исторически паметник
Мирко е работил успешно с 

строително предприятие фирмата си, взимал е добри 
”Рад” и първото му работно мя
сто било на сградата на Съюз-

пари, но в него започва да се явя
ва желанието да види и други ст- 

ния изпълнителен съвет. Тук рани Започва редовно да пъту- 
Мирко се изявил като трудолю-

познава, Пловдив край истори- Щишли джамия и стигаме на 
Лили Бургас, брега на Босфора. Минаваме 

Чорлу и Силиври, Санстефано и през квартала Бебек Бешиш- 
на 30 юни пристига с групата си каш> долма Бахча, където по

чинал Кемал Ататюрк. Тук ви
дяхме край брега американския 
кораб, който носи самолети и 
който беше тук заради положе
нието в Кипър. Минаваме и 
край Сината джамия, султан Ах- 
медова седеф джамия, построе
на 1616 година. Тази джамия

ческите места

<1 в Инстанбул.

КАКВО Е ВИДЯЛ 
МИРКО в 

ИСТАНБУЛ?
преобразил в джамия. Ататюрк 

1923 г.е дал нареждане през 
храмът да се преобразува в му
зей. Най-големият му купол е с 
диаметър 31 м и височина 53 м. 
Твърде е акустичен и може да 
приеме 37 000 души. Построен е 
във византийски стил - зелените 
стълбове са пренесени от Дияна. 
При изграждането на купола за

- Влизаме в Истанбул през 
Капъл Капия. Истанбул има три 
милиона жители и 100 000 так
сита. Ние сме в хотел ”Палас” в 
квартал Али Сарай. Следобед 
тръгваме в разглеждане 
града: Майкина джамия е на 
булевард Ататюрк, а от дясно 
джамията на Мехмед паша Сок- 
олович. Влизаме в новата част 
на града, който е и най-богат и 
минаваме край хотел ”Хилтон”, 
най-голям и най-модерен в Ис-

може да приеме 17 000 вярващи 
в един ден. Небето на джамията 

на има зелен цвят - райски цветове. 
Построена е срещу Ая София, 
защото султанът е искал да има 
по-голяма и по-хубава от Ая 
София. Аз обаче много повече 
харесах Ая София. Тя е пос
троена 578 г. преди н.е. като па- 
гански храм, който е употре
бяван до 317 година на нашата

подготовка на мазилката са по
харчени 400 000 яйца.

-следва-

Гробът на Кемал Ататюрк в Истанбул
Богдан Николов

Петима
димитровградски 

самодейци на

I Е; щ&хт ■; I -$щгугщД
: Проф. д-р Сретен ПАВЛОВ ИЧ

I ЗАХАРТА Е СЛАДКА, 

НО ОПАСНА
прегледа във 

Вършац
На прегледа на 
творчеството на 
изобразителните 
творци-любители в 
Сърбия, който ще се 
проведе на 7 
декември във 
войводинския град 
Вършац ще бъдат \ V 
експонирани картини

!
:
: За доброто здраве е желателно в прехраната да се избягва
; захарозата. Със захар не трябва да се подслаждат чая, кафето или
■ да се пият засладени със захар сокове. Същевременно трябва да 
| се отбягват и газирани напитки, като кока-кола, индустриални 
: безалкохолни напитки, сладкиши...

Ако искаме 20 процента от необходимата енергия в организма 
: да получим от захароза, на ден трябва да се консумират макси-
■ мално 125 г въглехидрати или само 50 кг годишно. Като се пре-
■ полови това количество, може чувствително да се подобри 
: .здравето и в резултат на намаления холестерол в кръвта чув- 
; ствително да се умали и опасността от сърдечно-съдови забо-
■ лявания и да се повиши имунно-биологическата отпорност на
■ организма.

Другият диететски фактор, важен за намаляване на сърдечно- 
; съдовите заболявания е витаминът ”С”. Ролята на аскорбинскат 
; киселина в метаболизма на холестерола и предизвикването на 
; сърдечно-съдови заболявания се подчертава от няколко изсле-
■ дователи. Резултатите от изследванията на ЗркНе показват, че 
: концентрацията на холестерола в кръвта се намалява от 210 мг 
: на 130 мг, след като дневно се употребява само 1 г аскорбинска 
| киселина. Тази изследователка е проучила 58 нормални лица и 25
■ болни от артериосклероза и стигнала до същото намаляване на 
. холстерола при по-младите лица, докато такова намаление не се 
; забелязва при възрастните пациенти. Авторката предполага, че 
: увеличеното количество аскорбинска киселина в огранизма мо-

-на же би разгражда и пренася предварително натрупаното коли
чество холестерол в кръвта. От друга страна американският био
химии 
пет

димитровградските 
художници-любители 
Славча Арсенов, 
Новица Алексов, 
Илия Методиев, 
ГоранРанчеви 
Водойко Петров, 
Участието на \ 
петимата 
димитровградЗани в 
прегледа, според 
секретаря на 
местното Сдружение 
на самодейните 
живописци Видойко 
Петров, е голям

Ирвинг Стоне смята, че дневното консумиране на един до • 
грама аскорбинска киселина е достатъчно за да се предо- ! 

твратят сърдечните заболявания. Подобно е мнението и на дру- : 
гите учени, изследвали ролята на токоферола. Смята се именно, ■ 
че дозата от 200 Ш и повече на ден с антиоксидното си действие, • 
както и с антиоксиди от течна фаза, представляват защита за | 
сърдечно-съдовата система. По всичко личи, че с правилното : 
дозиране на тези антиоксиданси, придружени от намаляване или I .

:
< а

■' ’ V
». ■

премахване на захарозата в храненето, може да се намали въз
можността за развитието на сърдечни заболявания.

Посочените резултати говорят, че правилното хранене е един 
от ключовите фактори в защитата на човешкото здраве. Този 
факт обаче се пренебрегва от хранително-вкусовата промиш
леност, която заради печалбите си премълчава опасността и вре
дното въздействие на захарта върху здравето на хората.

;
успех.

в. д.
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ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА 
НА БОСИЛЕГРАДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ (2)ПЪРВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
(Продължение ^ МЕЧТАТА СЕ 

СБЪДВА!
от миналия брой)

Тодор Стратков Петоов е попей „ тI Момчилови, - Крачун е роден в Цариброд през 1929
опкестът 'гпчпм п „ Р Р Д Цариброд през 1931 год. год- в оркестъра е от 1946 до 1950 год

Завършва медицин^и специална ТР°Мб°Н °Т 1946 Д° 1949 Г0Д' РаЗЛИ',НИ технически длъжности, но е и чинелист. Завършва 
работи като детски лекзо си ЛДЗвИра "«натрия. В Ниш, където железничарски техникум. В Гумарската промишленост Р Ди- 
Ц,онер и 1вСеКеИв НКишР. " “ ‘ ^

~г :зяг :гг^т=даг.-.
Павел Ангепоп може би и не напълно точни и прецизни, а възможно е някого

оокестъпп , Я ® е Р°ден 1931 гоД1,на в София. В и да не сме споменали, особено ако в оркестъра е бил по-кратко
ччитеГгпеГк* РНП И фЛ"Горна °т 1946 до 1950 год. Като 3Реме- За евентуалните пропуски, неточности и непрецизности 
учител служоува във вътрешността на Сърбия, а сега е пен- . на всички засегнати се извиняваме! 
сионер и живее в Ягодина.

В в който изпълнява

Процесът на сърбизирането на нашите 
краища преди всичко чрез училищата, в които 
след прилагането на Ньойския договор (1920 
г.) работят учители-сърби, а образованието се 
провежда изключително на сръбски език, 
продължава цели две десетилетия - до про
летта на 1941 година, когато, както е известно, 
хитлеристка Германия и нейните съюзници 
окупират и разделят Кралство Югославия. Бо- 
силеградски край отново е в рамките на дър
жавата-майка, в селата отново учителстват 
българи - местни учители или учители от дру
ги краища на страната, децата пак учат на 
майчиния си български език... В областта на 
просветата се чувства нужда от отваряне на 
нови училища, не само основни, но и прогим
назии и гимназия, защото подрастващите пок
оления проявяват голямо желание да се учат и 
след началното училище. Така се ражда ини
циативата в Босилеград да бъде открита гим
назия.

Редовните читатели на "Братство” вероят
но си спомнят за статията ”60 години гимназия 
в Босилеград”, която беше отпечатана в броя 
от 2 ноември т. г. В нея посочихме най-важ
ните обществено-исторически обстоятелства, 
при които е отворена босилеградската гим
назия и как се е сбъднала една от големите 
мечти на тогавашното население в Босиле- 
градско. Затова в настоящото продължение 
от сериала за юбилея ще предадем само най- 
важните факти.

Босилеградчани се обръщат към Минис
терството на народното просвещение на Бъл
гария с молба да разреши отваряне на гим
назия. Просветният министър Борис Йоцов 
идва в Босилеград, за да утвърди на място 
съществуват ли условия за това. Визитата на 
министъра е обнадеждваща, но местните хора 
нямат време да чакат официалната админис
тративна процедура по въпроса и на 10 юни 
1941 година 14-членна босилеградска делега
ция, предвождана от Димитър Чипев, капитан 
на 13 полк, пристига в царския дворец в Со
фия, където я приема лично цар Борис III, 
който разрешава в Босилеград да бъде отво
рена гимназия. Подготвките за това голямо 
събитие започват през септември, а обучение
то в гимназията започва в началото на ноем
ври същата година и се провежда, разбира се, 
на български език. В четвърти клас, който 
тогава е смятан за първи гимназиален клас, се 
записват 40 ученика - 39 момчета и 1 момиче. 
Всичките са българи по народност, а 32-ма 
гимназисти са от земеделски семейства. Пър
ви преподаватели в гимназията са Вълчко Та
шев (Ташев, а не Тошев, както бе отпечатано 
в споменатата статия от 2 ноември), който е и 
пръв директор на училището, Филип Горанов, 
Илинка Илиева, Пенко Новков, Васил Младе
нов и Станка Тошева.

При записването на детето в гимназията ба
щата, майката или настойникът подписват спе
циална декларация, от която всъщност се ”чете” 
училищният режим за гимназистите.

В училището и вън от него ученикът ще носи 
установеното облекло с отличителните за гим
назията знаци, няма да е вън от училището си 
по-късно от определения вечерен час, няма да 
посещава кинематографи,театрални и други пре
дставления, танцови забави, сказки, събрания и 
др., за които гимназията не е обявила, че са раз
решени. Няма да урежда, нито ще посещава ”жу- 
рове”. Гимназистът е длъжен да посещава ре
довните занятия и да не закъснява, а когато е 
принуден да отсъства, родителите му са длъжни 
още същия ден да известят класния му наставник 
или директора. Отсъствията остават неизвинени, 
ако в срок от 7 дни родителят или настойникът не 
предостави писмена бележка на класния настав
ник, който преценява причините за отсъствията 
и може да ги уважи или не. За 15 неизвинени 
отсъствия или за три "бягства” от урока по един 
и същ предмет ученикът ще бъде отстранен без 
право да учи до края на учебната година и без 
право да се яви на изпит като частен ученик.

-Слеуоа -
Александър МЛАДЕНОВ

Почти половината от тези две първи генерации в оркестъра 
се до 1949 и 1950 гоп Ппрт кмА тп ^^естърът напълно се....

стабилизира. Пое
ти са всичките ин
струменти. Орке
стърът има богат и 
разнообразен ре
пертоар, който из
пълнява на различ
ни манифестации. 
През 1947 и следва
щите години в него 
постоянно постъп
ват нови музикан
ти, така че тези, 
които го напускат, 
понеже са завър
шили гиманзиал- 
ното си образова
ние или по други 
причини, веднага 
имат свои замест
ници, които го по
пълват. Така запо-

Томислав
Милчев-Тома

Шпинга

Павел Яничев Димитър
Мирков-Паляча Илиев-Ика

Илия Васил
Вацев-Мачор

чва един процес на 
постоянна репро
дукция на оркестъ
ра, а новодошлите 
музиканти се подг
отвят повече време 
и по-обстойно.

За състоянието в оркестъра в отчета на гимназията за учеб
ната 1946/47 год. се констатира: "Музиката разполага със след
ните инструменти: 3 кларнета, 1 флейта, 7 флигорни, 2 ес-фли- 
горни, 3 алта, 2 бас-флигорни, 1 баритон, 1 тромбон, 2 баса, 1 
тъпан, 1 барабан и 1 чифт чинели. Музиката съчиняват 24 
ученика от гимназията. В продължение на три години 
съществуване музиката е подготвила 20 марша, 3 увертюри, 6 
потпури народни мотиви, 5 валса, 4 оркестрални сюити, 3 
менуета, 4 интермеца, 5 произведения класическа музика и го
лям брой хора. В течение на годината музиката е имала много- 
бройни прояви. Участвала е на митинги и манифестации в Цари
брод. Взимала е участие на представления и манифестации на 
народната младеж в Пирот. Изпращала е трудови младежки 
бригади на жп линии, изпращала демобилизирани бойци в Пи 
рот. Участвала е в програмата на фестивалната група на Цари 
бродската народна младеж в Пирот и Ниш. В Цариброд в те 

на учебната година е имала 2 самостоятелни концерта 
Готвим и нови кадри, които ще заместят тези, които ще за 
вършат училището.”

Посочените данни 
музикантите, репертоара и проявите на оркестъра действи
телно са внушителни. С тях би се гордеели и 
други духови оркестри.***

Александър
Милчев-Муя

Спас Сотиров Радко Драгиев Никола ЦековМирко
Соколов-Липа

Душко
Момчилович-

Крачун

Димитър Мирков - Паляча е роден в Цариброд през 1930 
год. В оркестъра свири алта през 1946 и 1947 год. Завършва 
железничарски техникум в Пула и работи като железничарски 
чиновник. Починал млад.

Илия Боянов Илиев - Ика е роден през 1930 год. в Цариброд. 
В оркестъра е от 1946 до 1949 год. Свири бас. Завършва ме
дицина в София. Като лекар работи във вътрешността на Сър
бия. Починал.

Васил Стоянов Вацев - Васко Мачор е роден в Цариброд 
през 1930 год. В оркестъра свири бас. Завършва физкултура 
полувисше педагогическо училище и се занимава с просветна 
дейност. Проявява се като извънредно добър спортист в повече 
спортове. За осъществените резултати в областта на спорта 

повече престижни награди в Македония, където работи. 
Сега е пенсионер и живее в родния си град Цариброд.

Александър Милчов - Муя е роден през 1929 година в Цари
брод. В оркестъра е на ударните инструменти от 1946 до 1949 
год. Следва и завършва стоматология в София. Като лекар 
стоматолог работи в Прищина. Починал.

Мирко Василев Соколов-Липа е роден в Лукавица през 1 )2) 
год. В оркестъра е на чинелите през 1946 и 1947 год. Завършва 
железничарски техникум в Пула и работи като железничар в 
България. За своята работа по железниците получава похвали 
и награди "Заслужил железинчар”. Живее в София.

Спас Крумов Сотиров е родей в Цариброд през 1929 годиш . 
В оркестъра е през 1946 и 1947 година. Свири II кларнет. За-
вършва биология в Белградския университет^ Проявява се с 
твъопе широка и разнообразна интелектуална дейност като 
журналист, публицист, просветен и наумен деец. 
биологическите науки и университетски професор-°Ст°лнНости

четирикГа университетски Пз °^^ление този шюго^нтере^н
но положителни рецензии, пг,ое.кт вече три години стои в
и важен научно-публицисти I да СР обезпечат фи-
издателство Братство , пон Проф. д-р Спас Сотиров е
нансови средства за печатан ' ■ издателство "Братство", постоянен сътрудник на изданията на издателство р
Като пенсионер живее в Ниш. к гаоия В оркестъра е
сравГтКелнДоРка™Гкоев0рТемеЛГеършоа стоматология и като ле-

год. В оркестъра е на бврабан. аването на Гумарската про
ст първите работници след 6отидо пенсионирането
мишленост ”Димитровф.Д . к°»влоРееше с изключителното 
си. С китарата, която пРекР‘ гюманси увеселявал е цари-
пеене на народни песни,ш ‘ р13Лични тържества до края на 
бродчани на сватби, аабавд Р‘ помиили и като един от най- 
живота си. Царибродчан<и й0.худ0жественото дружество
"ВасилЛ«ски"Лчий™ танцов състав през петдесетте години се 
нареждал сред най-добрите в странаг<

В

печели
чение

отчета за броя на инструментите и

много военни и

В края на записката за духовия оркестър на Царибродската 
гимназия отново се налага въпросът, който зададохме в на
чалото и който вълнува стотиците бивши музиканти и още 
по-големия брой царибродски любители на духовата музика. 
Дали след 
засвири?

Според Александър Раичев, гимназиален учител по музи
кално възпитание и последен диригент на оркестъра, за да се 
оформи отново гимназиалният оркестър, необходими са сред- 

около половината от 56-те инструмента, с

няколкогодишно мълчание оркестърът отново ще

ин-

ства за ремонт на 
които той разполага, да се назначи ръководител - специалист за 
духова музика, който постоянно би работил само с оркестъра и 

' обезпечават редовно финансови и други средства за лорда се
мална работа на оркестъра.

Да добавим - и да съществува Шукаревска упоритост, любов 
и ентускиазъм не само при ръководителя на оркестъра, но и при 
ръководителите на гимназията и града. А това е и най-малкото, 

най-многото, което духовият оркестър на Царибродскатано и
гимназия заслужава да му се даде.

* Между споменатите 33 музиканти от първите две генер
ации най-много са царибродчани -19, софиянци са 7, лукавчани 
5, по един славинчанин и сливничанин.

* Някои от първите две генерации музиканти по-възраст
ните царибродчани помнят и като добри спортисти. Освен Ва
сил Вацев - Васко Мачор, за когото казахме, че е бил всестранен 
спортист, а царибродчани го помнят най-много като виртуозен 
баскетболист, футболисти в отбора на Асен Балкански са 
били Павел Яничев, Тодор Петров, Александър - Цана Младе-

и Томислав Милчев - Тома Шпинга.
* От първите генерации в гимназиалния оркестър заедно са 

свирели братята Симеон и Павел Яничеви, Стефан и Синиша 
Станкови и Ранко и Мирко Соколови, а.Георги Соколов - Гьола 
е техен пърпи братовчед.

нов

- Край-

Подготвил: Венко Димитров
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И
ЛЮБОВ (16)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА
ка Сръбска Академия (КСА), ме
жду които е и Панчич, а с второто 
д-р Йосиф Панчич се назначава за 
пръв председател на КСА с три
годишен мандат.

Никоя друга личност в сръб- . 
ската история не е била удостоена 
с толкова отговорни и ласкави 
признания като Панчич.

Факелно шествие в 
чест на любимия

Остарелият лъв не 
се предава

Бремето на годините, зачес
тилите заболявания и семейните 
нещастия все повече повиваха 
гърба на Панчич. А той, свикнал 
да се противопоставя лъвовски, 
стоически понасяше неволите.

- Не ме улучва толкоз телес
ното пропадане, колкото душев
ните страдания. Болестите нека 
си карат своето, а аз ще си бутам 
по моему. Всеки за себе си!

като предварително приготви 
замяна. За заместник по бота
ника предлага Сретен Пелива- 
нович от Ниш. Следната, 1882 
препечатва "Флората в околно
стта на Белград".

Последни почести и 
високи звания

Панчич като лекар в белградска военна болница 1885 гокръжен 
с колеги и милосърдни сестриПриживе досегнал пиедеста

ла на научния Олимп, спечелил 
всенародна харизма, станал въз
любен идеал на младежта, Па-

професор усово растение шафран. Веселяк- като техен доайен. Устроиха му 
Всички удостоения на Панчич ът Коста не бе подготвен замълча, прощален банкет в белградската

ша- гостилница "Хайдук Велько”, спе-бяха за почит, обаче пай-голямо Професорът го подсети, че
въодушевление сред народа пре- франат придава жълт цвят на су- циално украсена с килими, цветя и 
дизвика назначаването му за Дър- пите. ”Аз не ям супи, господин портрет на юбиляра. Около осем 
жаясн съветник, съпровождано от Професор!” - изтърси невъзмути- часа отбрана депутация доведе Па- 
лично решение да запази хонора- мо Коста. Панчич реагира: ”Про- нчич на тържеството, придружен 

говорни държавни постове и рНа служба във Великата школа и щавайте, господин Коста! Следва- от Милица.
звания. Ботаническата градина. Същата щият път, моля Ви, преди да Ви Вечерята измина прекъсвана

Година 1880 Панчич бива из- нощ на 19. X. 1884 г. белградската задам въпрос, покажете ми Ваше- от тостове и хвалебни слова. Жиз-
учаща се младеж, в чест на възлю- то мешо!” неният път и постиженията на Па-
бения професор "Чичо”, устрои ' Друг път пусна Панчич студен- нчич очертаха ректорът Панта 
невиждано факелно шествие с по- титс в кабинета по естествена ис- Сречкович и професорите Йован 
вече от сто огньове и подходящ тория да разгледат препарираните Бошкович, Йован Жуйович, Йо- 

орган, определящ целите и сра- траненарент, • Тръгнаха от ”Кнез скелети. Вместо да учат за "кока- ван Туроман, Милен Андонович, 
тегията на учебното и просветно Михайлова” улица, минаха край литс”, младежите накараха своя Ст. Маркович... В чест на госпо- 
дело в Сърбия. Театъра и се спуснаха в улица ”До- другар Перо Божович да имитира жица Милица наздраве произнесе

През 1883 Панчич става но- брачина", където Панчич кварти- екстатичните февруарски котара- господин Св. Вулович с благопо- 
сител на второ голямо отличие руваше. шки мелодии. Перо сс засълна зад желание младите да прекарат
Държавният глава му присъжда ГРъмиа "Гаудеамус"! Панчич шкафовете и започна виртуозно да вота, пеейки "Гаудеамус” и ”Ви- 

г ,, се наднесе през открехнат прозо- орнаментира любовното Мърня- вант виргинсс !
ордена Св. Сава 1 степен. рец и замаха с рЪЦе. Младежите ууу!” Унсссн*в концерта, певецът Отговорите на Панчич сс свс-

Идната 1884, на 19 октомври, сложно кликнаха: ”Да живей Чич- нс забсляза, че Панчич е влезнал в ждаха до думите: "Господа, прека- 
монархът Милан Обренович на- ко!” Трогнатият Панчич им отвъ- учебната стая и смаяно застанал, лсно мс величаете. Аз просто само 
значава седемдесетгодишния рна: "Драги млади братя! Благо- ”Що ли става тука, Божичко!” изпълнявах задълженията, които 
Панчич на поста Държавен съ- ДаРя ви! Оставам навеки ваш. От Студентите едвам въздържаха ки- ми се полагаха. Както птиците сви- 
ветник най-отговорна полити- вас иик°й не може Да ме разлъчи, кота. Перо надникна гузен зад ръ- ват гнездо, дабрите строят къща, 
ческо-административна функ- освен смъРтта!” ба ™ шкаФа- а усмихнатият Пан- пчелите събират мед - така и аз

г ’ чич уж го измъмри: Сядай, ко- работех каквото ми се падаше: Ни-
тарако, да чуя как ще измяукаш що повече!”...

нчич в навечерието на раздел
ния от живота час израстна и в 
ибществено-политически гига
нт. Монархът му повери най-от-рр1р|Ш:

яЖ бран за член и веднага назначен
за председател на току учреде
ния Просветен съвет - най-висш«У*

Ш Ч

Панчич, Докич и Жуйович; 
последните - нявгашни негови 

ученици, сетне колеги 
преподаватели във Великата 

школа

жи-

Панчич ичпалавите 
студенти

- Искате да кажете, че...
- Никога няма да издигна бя

лото знаме, ще грабвам всеки 
миг за походи в природата, ще 
разгласявам с пълно гърло как
ви прелести е скътала нашата 
страна. Формулата на моя жизен 
път е проста - свивай сърцето и 
хващай еднопосочно напред, на
пред, напред!

Когато избухнаха сръбско- 
турските освободителни войни, 
1876-1878, Панчич се върна към

ция и титла в управленческата 
йерархия. Едновременно го ос
вобождава от редовната профе- 
сура във Великата школа.

Най-сетне, на 3 април 1887 г., 
който се падна хем на Великден, сяше се добродушно и хуморно 
хем на рождения ден на Панчич, към лудориите им.
Крал Милан I донася две постано- Веднъж, винаги обърканият 
вления. С едното се именуват чле- Ученик Коста Йованович, на изпит 

Крале- по ботаника получи въпрос за вк-

Протоко(ко)лирал: П. К. С.въпросите по зоология, които сега 
ще Ти задам!”

О (В следващия брой:
Последните подвизи на бо
таника Панчич: принос 
към "Флората на 
България", откритие на 
Наталиината рамонда и 
зеленичето).

Панчич беше искрен и гриж
лив приятел на студентите. Отна- Прощален банкет

И професорската колегия на 
Великата школа пожела достойно
да сподели признанието Държавен 
съветник, присъдено на Панчич, 
да му честити и да сс прости от негоновете на новооснованата

КРЪСТОСЛОВИЦА 91 Съставил: Драган Петров
. Водоравно: 1. Бирена фабрика 

от Белград. 4. Певец, музикант или 
балетист, който изпълнява нещо 
сам, соло (мн.ч.). 10. Лично место-

лекарския мантел и постъпи в 
болница да лекува ранените и 
заболели ратници. За проявено-
то човеколюбив и патриотизъм 1г 3астраховка (син.). 13.
бива награден с Орден Таковски Средновисок 
кръст. Бялото наметало отново 
ще облече и 1885 г. по време на 
безсмислената сръбско-българ
ска война.

женски или детски 
глас 14. Орляк птици. 15. Някога
шният югославски футболен иа- 
ционал Краснодар. 16. Удрям сил
но с пръчка или друг предмет. 17.
Най-често употребяваният пред
лог. 18. Първата нота. 19. Град в 
Хърватия. 21. Стара мярка за тегло 
22. Женско име 24. Производител 
или търговец на масло. 26. Безалк
охолно питие. 27. Мирослав Антич.
28. Съкратеното название на една 
нишка фабрика. 29. Рудник'(син.).
30. Неидентифициран летящ обе
кт (съкр.). 32. Който прави каци.
34. Държава в Азия. 36. Нсоблс-

______ __ _ чени. 37. Спирт (син.). 40. Втората
™"РС,Д никакви бедствия. и послсдната ^на в азбуката. 41.

1К7й ез °™ора' могва си- Антифашистки фронт на жените 
ли 1876 да публикува популяр- ( } 42. Стол^ на й
ното програмно есе Естество- т 43. Рска „ Австрия „ » 
знанието в основиите училища . шитя 44 Положителен отговор. (син)' П' Имсто на геР«анския Ограничено пространство в град- 36. Горан Латинович. 38. Единица 
През 1878 потурите на турците Отвесно- 1 Река в Неона гопя *УТб°ЛСН Хи1,велА- 13' ина' посадено с нещо. 32. 11 и 15 за електрическо съпротивление,
още се съзират, а той обикаля 2 К п Р Р Прекратяване на заведено дело буква на азбуката. 33. Радмила 39. Той (сръб.)
освободеното Нишко. Стига до 3' П«™о-ин- 1фсз помилванс. 18. Българск0 (4лъов„о). 35. Здрава, силнаТин.).
Драгоман и Клисура. Година алидно осигурение (съкр.). 4. Още мъжко име. 20. Притежава (син.).
1879 се изкачва на Миджор. И ”е ““™али’ влажни 5- ХоР° 22. Изследване със сонда. 23. Ка-
1880 екскурзира през сръбско- №>6-)- 6. Испанският поет Гарсия рате ^ ■'Напредък" (съкр) 25

Федерико. 7. Мъ>й<о име. 8. Съюз Който се е 26.кИм^ на

През периода на войните зла 
участ сполетява домочадието на 
Панчич. Умират две от четири
те му дъщерички, а настигат ги и 
майка им, съпругата на Панчич, 
и тъщата. Два невръстни сина 
небесата отдавна бяха прибра
ли. От седемте рожби останаха 
му първороденият син Петър, 
средната дъщеря Йелена и най- 
младата Милица.

Панчич като Панчич, не от-

Решение на кръстословицата 90: Водоравно: 1. Събори. 5. 
Нова. 9. ИЕ. 11. Ана 13. "Аакост". 15. Барок. 16. Пианисти. 18. Омоним. 
20. Д-р. 21. ОЮ 22. Ненавист. 24. АО. 25. Ре. 26. Сетива 27. Ал. 28. 
Сит. 30. Сочан. 31. Дирек. 33. Арап. 35. Азил. 37. Ку. 38. Ехтеж. 42. Ена 
44. "Арияна". 45. Лимонен.

българската граница. Пред из- 
тек на 1881 у него съзрява мисъл 
да напусне активната професура

на комунистите (съкр.). 9. Чанта 
(сръб.). 10. Плевник, поета Уйевич. 27. Милан Обрено

вич. 29. Миряна (гальовно). 31.сламник
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ЗАПИСКА ОТ ДРАГОВИТА
С-ФУТБОГЦПОСЛЕДЕН КРЪГ ОТ ПЪРВЕН

СТВОТО НА НФЗ

ВИСОКА ПОБЕДА НА 
НЕУТРАЛЕН ТЕРЕН

РЕКА НЯМА, РИБИ - ИМА!
Първата помисъл 

казаха, че в Драговита има риби,бе 
- дали това не е една от поредните 
драговитски шеги. Но когато с 
тръгна и Зоран Петрович, драго- 
витчанин, чиито баща ни очакваше 
в Драговита, скептицнзъмът 
ко се поразмина.

В Поганово обаче "опипом”

когато ни

нас
ФК ” Балкански” - ФК

Бела палнака,24 ноември 2001 г.

дено, СНЯГ' ВР6МеТ° °ТУ‘
Голмаисторн: П. Георгиев в ‘

Милев в 75 и Б. Димитров в 89.
Ж-ьлт картон: в. Пейчев от "Балкански”.

ото зГЛ*ГбЯолК° пТт°йбЯХП П°“П^ХОДЯЩ’1 3а.накой спорт, отколк-
отбор на ”п;^еСс”НсГ!с 7 : "еуТРа“р"»)

Целия отбор на "Балкански” игра много добре, 
наи-добрпят. Така отборът на "Балкански"

Прогрес” (Гнилап) 7 : 0 (2: 0)!
мал-

споменахме къде сме се запътили и 
погановчанп5, 41, 50, 66 минута, М. Пейчев в 71, започнаха да ни се по
дсмиват. Наистина едно време в ме- 
стността Рибни дол е имало риби. 
оттам и името, но днес? "Днес - са- 
мо ако купиш риба и я отнесеш в 
Драговита”, казаха ни погановчанп.

Все пак не е така. Наближа
вайки къщата на Видойко Пет
рович. най-напред синът му Зоран 
ни спря, за да видим плантацията 
лески. Каква плантация, помислихме си. Та то лески

а П. Георгиев с 4 
завърши есенния

гола бе
полусезон в средата на таблицата.

излезат”. Зоран вече е изнесъл въдицата и след като 
поразчупи малко леда я пусна. За да стане по-бързо 
работата, баща му отнякъде изрови глиста и ето че 
след малко първата рибка захапа въдицата. Раз
бира се, върнахме я обратно. "Забравихме да нагреем 
тигана”, шегува се Видойко. Наистина, а и времето 
не ни позволява да се занимаваме сега с чистене, 
пържене... Но за сметка на това веднага правим уго
ворка за през лятото, за "селски туризъм” от поне два 
дни?, с което Видойко и синът му се съгласяват.

Влизаме в къщата и докато се греем край 
печката, домакините ни разказват как са реализи
рали идеята си за рибник в Драговита. На дваестина 
метра от къщата им има извор с чиста бистра вода, 
която те са "хванали”, довели пред и в къщата и е 
останало и неизползвано количество. Когато тук се 

намерил булдозер да поправя пъ
тищата, хрумнало им да го използ
ват, за да направят малкото езер
це. Съставът на почвата е такъв, 
че "държи” вода. И с десетина лит
ра нефт и доста труд работата ста
нала. После донесли рибки от рн- 
барското дружество и ето го ре- 

——ддщгер'-тх&т~ зултатът. Сега в малкото езерце,
което имат намерение да разши-

ШШЯШШ. .. За г^Гог^ж^оГ.г.
мо атракция за - семейството и 
приятелите, които идват. Най-м- 
ного все пак за внучките на Ви- 

у I ■1 ’ —***^ ДОНКО, конто идват през лятото,

Щ&гг ~ ' -. .. ШШ дълбочина е над 2,5 метра, освен за
; рибите, се ползва и за напояване на

сОЦАХМАХ^ПОСЛЕДЕН кръг ОТ ПЪРВЕН
СТВОТО НА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ

РАВЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 
ОЦЕЛЯВАНЕ В ДИВИЗИЯТА

по тези краища колкото щеш! Но излезе, че наистина 
става дума за плантация. На мястото, където преди 
години са били засадени малини, иай-доходното 
Щпе в тези краища, сега в редици като войници, са 
насадени лески. Грижливо подкастрени, те отдалеч 
приличат на вишни.

"Има към чети

ово-

ристотин дръвчета , казва Зоран, 
когото 'извадихме” от Кожарата, където е зает. 
"Ако годината е добра, става работа, тъй като един 
килограм чистени лешници на пазара в Белград въ
рви от 200 до 400 динара или средно 10 ДМ. Малко 
имам проблем когато е суша, но с един другар сме 
решили да намерим начин да ги поливаме и тогава 
няма да има лоша година". От леските нататък де-

п
ШК ПТТ Ниш” — ШК ” Цариброд” 3 : 3

Ниш, 25 ноември 2001 г. 
Резултатите: Г. Савич- И. Стои
менов реми, В. Джорич - В. Игич 
реми, С. Стойкови^! - Д. Йонич 1 :
0, Б. Ристич - М. Алексов 0 : 1,3.
Николич - В. Стоянович 0 :1, Ж.
Васич - А. Алексова 1 : 0.

Отборът на ШК "Цариброд” 
успя да оцелее в Сръбска шахма
тна дивизия - група юг. С ожесто
чена борба димитровградските 
шахматисти стигнаха до три точ
ки, така че задържаха преднината 
от точка и половина пред ШК ”Ра- 
дник^от Сурдулнца.

Да напомним, че през този се
зон майсторски кандидат стана 
Иван Стоименов.

Ето резултатите от последния

кръг па първенството:: "Радннк”- 
"Локомотива" 3 : 3. "ПТТ Ниш” -
Цариброд ’3:3, "Прогрес” — 

"Ястребац" 4. 5 : 1,5, "Радан” - 
"Враня” Г: 5, "Власотинце” - "Пи
рот” 3 : 3, "Економист" - "Челин 
камен” 3 : 3.

Таблицата:
\ ” Локомитпва”

” Прогрес” . .
” Пирот” . . .
” Економист” .
” Враня” ....
” ПТГ Ниш” .
” Власотинце”
” Ястребац”
” Челин камеп”
” Цариброд”
” Радник” . .
” Радан” . . •

сетила млади ореха.

С.'
. 45 точки, 
. 43

39
36,5 
36, 5 

. 33
32,5

. 31 

. 31
27,5

. 26
14,5

СБАСКЕТБСУЛ: ЮНОШИ 

Още едно поражение във финиша
БК ” Пирот” - БК ”Димитровград-Мнлшпед” 93 : 74.

Шш
малините,засадени непосредстве-

Първата изненада мина. мисля си и все още ми се но до него, за да дават по-богата реколта. Видойко 
струва че това с рибите е шега. Докато "Нивата” казва, че малините са наи-доходни за малцината ос-

всички препятствия. Все още см мълчи за рибите, лятото, дори и само за уикенд. Стига да се намери 
мисля си аз. Но няма значение, има какво да напиша Д°<5ър изкупван, които редовно да 
за това па тешествие «арки остават от една реколта!
за това п Видойко е сравнително млад, 47 набор, но е пен

сионер. Работил е в Машинната промишленост 
Ниш, сетне във фабриката за бон ”Суко” в Суково. 
Бело поле. както казва, където си е направил и къща.

баскетболисти претърпяха още едно 
имаше

Младите димитровградски
поражение, този път от БК "Пирот” в Пирот. Домашният отбор 
"по-дълга скамейка” и в последната част на мача, когато гостите 
направиха голям брой лични нарушения, те стигнаха до убедителната 
победа.

плаща ."И по 1000

В следващия 9 кръг "Димитрсвград-Милшед” е "домпки..” в Пир°т 
на отбора "Економист ” от Ниш. Мачът ще се играе в събота на 
декември от 20 часа.

Пред нас изведнъж се показва малка къща, от 
чийто комин излиза пушек п пред пея паркирана 
джипка. "Ето ни”, казва Зоран и спираме насред 
път, тъй като едва ли има кому да попречим. Изли- 

аво към — шевара в двора.

в

Д. с. Там , в Бело поле, живее само през зимните три- 
четири месеца. Останалото време е тук, в Драговита. 
с малините, рибите... Отглежда две -три овце, две 
кози. Те са си около къщата и овчар не им трябва.

Зъбатото слънце над Драговита бързо се скри 
зад скалите и застудя здравата'- Затова побързахме да 
се приберем по-рано. Доволни от видяното и от 
факта, че разходката не излезе само драговитска 
шега .

прзаме от колата и на 
Гледката е невероятна! Малко езерце, частично за- 

вътре риби, истински риби, които
слънчевите лъчи! Зоран се про-

ДИМИТРОВГРАД

АРЕСТУВАНИ ЦИГАРЕНИ 
КОНТРАБАНДИСТИ

шаватледено, а 
насам-Натам под 
викна малко и ето че из долината се показа дребната 
фигура на баща му Видойко, стопанина на къщата 
и целия имот наоколо.

"Трябваше да дойдете летоска, а не сега когато е 
студено и рибите почти спят”, казва Видойко, поз
дравявайки се с нас. "Но ще ги снимате, няма ст- 

Ей сега ще им хвърля малко зайре п те ще
ГКПП "Градина” край Дииадк- 

пункт, където много често биват "'“^"„рогата 
отрафика. Но времена„ Се « се намира „а страниците на

Градина ^овените количества цигари.
котици главните нарушители котиш. изкшочение „а последния

Алекса Ташков.си остава на рашио.

същия път,
вестниците и в медиите

И докато в трафика на нар 
чужденци, или лица от вътрешности , 
случай, в контрабандата на цигаР - 
хора, главно млади. За това 6яха
десетина Димитровград юни, ове||И сп и
войски извън контролния пунк ■ < в Никола
Славча Данчев Раде Гьр'ввц^м „ков, Владица ■_ 
Леков, Венко Миланов, Ивиц I са намерени

Антанасова. ПРИ

ТЪЖЕН ПОМЕНса или И •
На 02. 12. 

2001 год. се на
вършва ЕДНА 
ГОДИНА 
смъртта на на
шата мила май
ка, съпруга и 
баба

Изминаха 20 ГОДИНИ от 
I смъртта на нашия таткр

ГЕОРГИ КОСТОВ-ГОША 
(1915-1981)

и ТРИ ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила майка

все повече са замесени местни 
и последният случаи, с 
заловени от гранични 

задържани в ареста 
I Леков, Бобан 

Станков, Ивица 
1250 стека

от

"Г'•>

IВасев и Марияна

Драгиша Алексов, кои го са орг. същия преход се о .< •
Както узнаваме в Общинския съд, » , гьй кпт0 за отделни

залавянето на още "цигарени ^нотозаиимание,какт°”"Р 
лица това отдавна е станало ед ",аети” в неработещо

болшинство димитровградчани, нтрабандата на цигари
За «вство ученици, дори

^мъкнат с тях през границата 
цигари.

ГОРЯНА РАНГЕЛОВА 
от Димитровград

На този ден в 10 часа ще 
сетим вечния й дом на димитров
градските гробища. Каним родни
ни и приятели да ни придружат.

Поклон пред светлата й памет!

От най-близките: съпруг Витомир, 
син Венко и дъщеря Вера

ЕЛИСАВЕТА КОСТОВА- 
ВЕТА

(1915-1998)
Времето минава, но тъгата 

за милите ни родители не секва. 
Много ни липсват.

Децата им: Гаврил, Елена и 
Емилия със семействата си

Iпо-

* л

и за
тровградско стопанство, 
стана основно занимание 
деца, които родителите 
укрият по един или два стека

и невръстни
, за даи за 

им ги
А.Т.



| С’а’1'ирх1 За<5ава \

ПУСТАТА ЛАКОМИЯ000

- Манчо, сечаш ли се за Трендавила набурлиюту, зайедно 
йедомо войничкуту попару? - питуйе ме онядън Соврония.

- Кико нема да се сечам. Беше йербап и половина. На сви
помагаше...

- Текъв беше, ама сьга нейе!
- Кико нейе?
- Тека лъсно! Извитоперил се човекът, нема да га 

познайеш.
- Айде не думай!
- От го истина нейе за думанье, ама тека си йе...
- Слушай Совронийо, не видиш ли дека съвият народ се 

извитоперил, па може малко да йе тая более закачила и 
Трендавила!

- Не га йе закачила, а та удавила. Преличил се, нейе 
вечимка ония човек...

- Айде расправляй, кво обикаляш кико...
- Може и да не ми веруйеш све, че речеш Совронию 

завие, па не види добре. Това с очи съм си видел, та нейе 
кико у Цариброд: ако некой да ме простиш, пърдне на 
гарата, у Строшену чешму вечимка се йе унередил!

Та сречам га я, живо-здраво, а он стури некиква църна 
очила, изгледа ме от главу до пете и рече: "Ти кой си?" "Кой 
ли съм, па сети се.. Оно истина године минуше, ама набор- 
лия не се баш тека забоварля-" "Добре, наборлия си, кико 
кажеш, ама ко те гледам май и не си, требе да си десетина 
године по-стар от мене!" "Море Трендавиле, не се завутуй, 
малко ли си ме прачал да носим абърйе на Цвету, а..." "Коя 
йе па са тая Цвета?" "Цвета ли? Тая що ти сакаше да рипаш 
от мостевете у Нишаву зарад ню" - ядоса се я.

Е, Манчо, бърже ме мину ядат. Помисли си: пече да се сеча 
за некойе работе. Сви смо теквия, нали?

"Па ти, са куде си, кво прайиш?" - потпитуйем га я. "Ете 
никикъв наборлия не си ти, щом ме това питуйеш. За мене 
бре знаю не само свете пишльиве държаве на Балканат, а и 
у свет. Я съм ти бре доктур по бизнисьт!"

Требе да съм зинул кико клен, та он поварка да не га питам 
нещо що не требе и рече: "Дърмам бре, дърмам, у цел свет 
сва су ми врата отворена!"

- Що не си га питал кой вакултет йе завършил?
- Пита га, ама он ману с руку и рече дека вакултет йе за 

будалете да имаю с кво да се кьите!
- Баш тека лй рече?
- Тека! И вати та се бъркну у пазуву и извади първо кико 

на погрешку бутьелар пълн с маркье и долари, а после ми 
пружи овуя картичку. Еве пише: Трендавил, чекай нейе 
Трендавил, а Трефил Царибродскьи и йоще нещо ситно не 
видим без очила..

- Е, може да йе провървело на човека, ти па кво си запел?
- Ама кво му йе провървело, бре Манчо, еве онядъшън 

весник пише църно на бело!
- Вале ли га?

седалището на КИЦМОЛЯЪЕ?
'ЧОКАЧЕВУР

сти там
"Цариброд”. стаслаНАРОДНА ПЕСЕН
ДОБРА ПОДГОТОВКА

РЕЦЕПТА В изборната надпревара ос
тана само Михаил Иванов, кой
то трети път ще се опита да спе
чели изборите в Горна Невля.

Ето какво значи да тренираш 
аикидо!

От ДОС твърдят, че върху 
избирателите е упражняван вся
какъв натиск по време на пре- 
дизбирателната кампания. Един 
царибродчанин това го комен
тира така:

-При нас през последните 
петдесет години без бой нищо 
не става!

С ТРЪН ДА 
ВЛАЧИШ
С трън да влачиш, 
да не закачиш - 
всруй ми, пиле печено, 
веруй ми, ягне шарено. 
От гуска шия,

ОТКУПЧИК
- Кой изкупува стекове цига

ри?, пита един от "цигарените” 
контрабандисти, зает в една ди
митровградска фирма.

- Полицията!, отговори му ед
ин от компанията.

НОВ АДРЕСпуна с ракия - 
веруй ми, пиле печено, 
веруй ми, ягне шарено, 
Ние троица брайкя, 
едно

След като спечели изборите 
в Куса врана, очаква се ръко
водството на ДСБЮ да преме- А.Т.рало гащи - 

веруй ми, пиле печено, 
всруй ми, ягне шарено. 
Един ги свлачи, 
друг ги облачи - 
веруй ми, пиле печено, 
веруй ми, ягне шарено. 
А ние се надеваме

) - Аха, така значи! Тогава бър
зо ми дай моите пари!СМЯХ

МАХАЙ И ТИПРАВИТЕЛСТВЕН
ЧОВЕК Баща и син се пекат на плажа,

На тиха уличка, посреднощ ба- а гьщата сс къпс 8 моРсто' Из‘ 
ндит хваща мъж на средна възра- всдн™ тя започнала да се дави. 
ст, облечен в скъп костюм: г ' Тате, тате, гледай, нашата ба-

- Бързо си дай парите! - зап- ба н0 ПЛУва’а КРСЩИ и маха с Ръ«с!
лашително му казва бандитът, оп- ’ зап°чнало Да вика детето, 
ирайки нож в гърлото му. ' * ти що стоиш така? По-

- Не ви съветвам да правите махай й на прощаване! - невъз- 
това - отговаря човекът. - Аз ра- мутимо отвръща бащата.
ботя за правителството.

тебе да земеме - 
веруй ми, пиле печено, 

- веруй ми, ягне шарено. 
Тебе да земеме, 
сватба да правили* - 
веруй ми, пиле печено, 
веруй ми, ягне шарено.

Записал: 
А. Младенов

ШАСЕН I
По-добре да види5Г - Не га вале! Он "валял" дрогу!

- Не думай!
- И да думам, и да не думам, Трендавила или Трефила, 

съглам га трефило. Са ми йе ясно одека му онова дека дърма 
и дека сва

. «жег—-' В-Джюроа

пихте оич -
-ААТА <=-Ч? -За да е>ц 

ШДАгЧ по-Я
врата у свет су му отворена...

- Комай йедна че се затворе сьга!
- Айде Манчо, кажи ми съга, текъв рисим човек, теквая 

мека душа, текъв арабия, а се ватил у текова лоше оро... Кво 
мислиш, а?

- Знайеш ли, Совронийо, дека човешкото око йе най-лак- 
омо? Лакомията га йе изела!

- Лакомията и щуротията! Йоще деда ми оратеше дека 
парата може да полуди човека. Я тъгай мислео 
полуди, нали за паре сви работимо?...

- А мой деда оратеше: кво си надробимо, това че кусамо!

Вре гоб4;

/ •I
кико че га? \ •VУ
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