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РАСКОЛ В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ УБИТ Е БОШКО БУХА, ПОМОЩНИК-НАЧАЛ
НИК НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТДСС ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА ЗАСАДА НА ПАРКИНГА*Всичките 45 депутати на Демократическата партия на Сърбия върнаха идентифи

кационните си карти, а Маршичанин оповести внасянето на жалба в Югославския 
конституционен съд и във Върховния съд на Сърбия *След няколко изстрела убиецът избягал през горичката 

към булевард Никола Тесла

Когато мнозина от нас си мис
леха, че загърбихме ликвидаци
ите, това зло се върна - в понедел
ник при зори, около 2 часа и 45 
минути в Белград е убит помощ
ник-началникът на Ресора ца об
ществената сигурност генерал- 
майор Бошко Буха. Полицаят, 
станал известен заради ролята си 
в събитията от пети октомври 
2000 г., е убит на паркинга край 
хотел ” Югославия” в Зсмун и то 
по всеизвестния вече шаблон на
столичните убийци - в момента, 
когато влизал в джипката си. Ген
ерал Буха е бил застрелян с ня
колко куршума и след около един 
час починал в Ургентния център в 
Белград.

Маршичанин връща идентификационната си карта

По предложение на Админис
тративния отбор Скупщината на 
Сърбия констатира преставането 
на мандатите на 35 депутати - 14 от 
ДОС и 21 от ДСС, които не искали 
да ”оправдаят отсъствията си”.

След това решение всичките 45 
депутати на ДСС излязоха от за
лата, връщайки ндентификацион-

Д-Р ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ, ПРЕМИЕР НА 
СЪРБИЯ

(На 3 стр.)

| МИХАЙЛОВИЧ:

ПОЛИЦИЯТА ЩЕ ПРЕВЪРНЕ И НЕБЕТО 
И ЗЕМЯТА

ДА СЕ РАЗДЕЛИМ С 
ВРЕМЕТО ОТПРЕДИ 5 

ОКТОМВРИ
а

Сръбският министър на вътрешните работи Душан 
Михайлович заяви, че полицията е на крак и ще 
превърне и небето и земята, все докато не намери 
виновника за това злодеяние. Той добави, че полицията 
ще надникне вЪв всяко познато престъпническо гнездо и 
ще повика на информационен разговор всеки 
регистриран престъпник.

ните си карти на председателката 
на Парламента Наташа Мичич.

- Напуснахме Парламента, по
неже е прекроена избирателната 
воля на гражданите. Скупщината 
вече не съществува като институ
ция. Ние ще активираме всички

Фактът, че някои депутати получават заплата, а не влизат в Скун- ко”ституцимшп съд и на
щината, че някои съдии получават заплата, а „е идват на работните си С ,,/Сърбия> за да се
места е някакво време отпреди 5 октомври и пие непременно тряова да р ппоменим незаконното
се разделим е него, заяви в Срсмска Митровица сръбският премиер ||и<, па Диинисгрнтавция от-
Зоран Джииджич, който посети в сряда Сремски окръг в рамките на каза пъв фоайето Драган Мар-

' правителствената обиколка Съроия по верния път . шичаиин
Затова не виждам никаква политическа криза в заместването на ^ оповести връща11ето

депутатите, които не си вършат работата, с нови депутати. Малко е дсс Па с1гга "след преждев- 
чудно или може би и не е чудно че винаги, когато говорим за безде- « парламс1|тар|111 „збори,

санкционирането му, ДСС познава ссое си и прави някакъв ^ единственото възможно
партиен проблем от товЯ, Допълни премиерът. решение за тази криза. Политиче-

В отговорите си на многобройните запитвания на журналистите ^^ послсдици от случилото се 
Джииджич отхвърли спекулациите във връзка с разписваното на пред- да „ забавят влизането на на-
срочни парламентарни избори в Сърбия. Според него тази 10дина, 
най-вероятно в началото на септември, в нашата република ще бъдат 
проведени само президентски избори.

М *Не виждам никаква политическа криза в заместването 
Й на депутатите, които не си вършат работата, с нови 
Н депутати *Най-вероятно през септември - президентски 
|| избори в Сърбия

ЕВРОПА, СЪРБИЯ1 И ЧЕРНА ГОРА 
НАМЕРИХА "ОБЩ ЕЗИК"

МОЖЕ ПО-БЪРЗО И 

ПО-ДОБРЕ
на

лието и за

I * Солана: Преустроената общност на Сърбия и Черна 
гора би могла да започне да функционира от Нова 
годинарана в международните ин

ституции”, добави Маршичанин.
щата ст

След разговорите на съюзните и републикански функционери на 
Сърбия и Черна гора с Хавнср Солана и ”зелената светлина”, дадена 
на подготовките за учредяване на новата общност на Сърбия и Черна 
гора от страна на висшия европейски представител, би трябвало да 

практическата работа - изготвянето на КонституционнатаДЕЛЕГАЦИЯ НА 
СЛИВЕН В "БРАТСТВО"

започне
харта.

К.акто оповестиха всички събеседници на СоЛана, нзтготвянето на 
Хартата би трябвало да започне веднага, за да приключи до края на 
юли, което е новият срок. За това беше разговаряно и на новосадското 
заседание на Председателството на ДОС. Лидерите на управляващата 

договориха да сформират екип от експерти, който да

Делегация от българския град Сливен, водена от 
кмета на града Владимир Цонев и директорката 
тоналната библиотека ”Сава Доброплодни 1 
Петрова, посети издателство ” Братство” в неделя. С 
тях беше и господжа Мария Гарева, главен експерт в 
Държавната агенция за българите в чужбина и главен 

на електронната публикация ” България

I на ре- 
Росица

коалиция се
помага на Конституционната комисия да предложи възможно по- 
качествен текст. Договорено е отборът да се ръководи от министъра 

финансите и икономиката в Сърбия Божидар Джелич.
бъдат включени представители на ДОС,

на
редактор
днес”'.

В експертния екип ще 
”3.аедно за Югославия”, ДПС и ДСС, като пратеници на водещите

принципи з| рабо-запознаха с работата на издателствоГостите се
”Братство”, което повече от четири десетилетия 
формира югославските българи на майчин език и под
помага афирмацията на творците от редиците на народ-

по. питически групации, които да уточнят основните 
на Комисията и изготвянето на Хартата.

За това вече разговаряха и коалиционните партньори на съюзно 
„женище - ДОС и "Заедно за Югославия”, защото през следващата 
се; винца трябва да се срещнат 27 члена па Конституционната комисия, 
изОрани от парламентите иа СРЮ, Сърбия и Черна гора.

Първата им задача ще бъде да приемат Правилник за работа. Макар 
че се смята, че става дума за "техническа работа , налага се отборът 
сам да реши основния въпрос - как ще решава Комисията: с консенсус

ин-
та:га

ността ни.
От Ниш гостите продължиха за Нови Сад, където 

”3масви детски игри”. Те 
си е 

Сава

участваха в тазгодишните
посетиха и Срсмски Карловци, където навремето 
пребивавал известният български възрожденец

Регионалната биб-ПРЕД ВХОДА В ' БРАТСТВО': 
Цонев и Петрова (на първия ред) 

и Тареба (на втория)

Доброплодни, чието име сега носи 
лиотека в Сливен.

ил и чрез гласуване. (На 2 стр.)



СЪСЕЛИТЕ ТЗ БАЛКАНИТЕ СВЕТЬТ

БЪЛГАРСКИЯТ
ПОГЛЕД
КЪМ СЪРБИТЕ

14 юни 2002 г.

МОЖЕ 
ПО-БЪРЗО 

И ПО-ДОБРЕ
(От 1 стр.)

Това е много важно, защото 
не са малко тези, конто преду
преждават, че въпросът за де
финирането на бъдещата дър
жавна общност ще бъде подчи
нен от двете противоположни 
течения в Черна гора на пред
стоящата кампания за през
идентските избори в тази репуб
лика.

I "славеше” като 
в Европа” и

Не толкова отдавна, докато Югославия още се 
” последният бастион на комунизма и диктатурата 
като такава живуркаше в международна изолация и санкции, мноз
ина тукашни бизнесмени (временно) бяха преселили бизнеса си в 
С,сепна България, която именно по това време започна да се въз
ползва от първите плодове на пазарните реформи. Същевременно Югославия (което иначе не е оило характерно за 
голям брои българи от крайграничните области идваха в Югос- Д|Ш стра„и). Това се отнася осооено за времого 
лавия, за да се снабдят със значително по-евтините гук стоки от бомбардировки. ”най-твър-
първа необходимост - защото.. при тях една от първите последици . К ьм обичайните предразсъдъци за смятат ,а 11а‘й.
на прехода беше покачването на цените. дите” балканци (например вашите псув У

Междувременно и нашата страна претърпя демократични про- мръс|111, защото напрано нараняват душата ), но като смел . 
мени, впоследствие на които и тук започнаха икономически ре- горди хора, по вреМе на влаетването иа М.шошеви. бяха при- 
форми, така че сега Югославия (отново) е по-скъпа от България. бавс1Ш „ 11Якои нови, предимно е лоша конотация. Постепенно 
” Избягалите” бизнесмени се върнаха, а съседите ни вече не идват яародъх беше отъждествяван с омразния тук режим. 1 ака полска- 
да купуват отвъд границата. Всъщност, сега югославяиите масово лска сс формнрашс една представа за сърбите като арогантен, 
отиват в България, за да сс снабдят с евтини цигари в нейните твърдоглав> войнствен народ, като ултраиациоиалисти, които ви- 
фрншоповс. наги са в конфликт с някого. За сърбите е писано като за световен

Така от години, по-далече от официалната държавна политика, прокажсйик” ("Демокрация”, август 1997 г.), чиято страна су- 
се развиват твърде живи и успешни (лични) делови, приятелски и ров11ят ”деспот Слобо”, ”зъл гений” (1998) и балкански кас-
семейни връзки, за които слушаме в Ниш, Пирот, Димитровград, апш1” (1999), със стоманена ръка тласка към все по-дълбоко кръ- 
Благоевград и Со<|>ия. Някак си пътьом, по не и случайно, насър- вопролитие, деструкция и престъпност, посочва нашият събесед- 
чено от тези частни контакти, започна да избуяла и културно, ник от София.
художествено, спортно и образователно сътрудничество. ” Интересно е, че в отношението на сърбите към Милошевич

Близостта на езика, манталитета и обичаите свързва сърбите и тукашната преса бе открила един вид патология, като изхождаше 
българите много повече от всички междудържавни документи. от ВЪПр0са: защо иначе биха му позволили да бъде на власт толк-
Наистина тя нерядко е и източник на предразсъдъци. Някои от тях ова време? Седмичникът ” Сега” (пролетта на 1998 г.) например
са наследени от далечните времена ( в стила кои кому през исто- обясняваше оцеляването на режима на Милошевич с мазохистич- 
рията е забил нож в гърба” и ” кой отново е започнал воина на ната ГОтовност на сърбите да страдат, защото са ” богоизбран на- 
Балканите”), други са били последица от актуалната политика на род” ра3дВоението в погледа на българската общественост към 
едната страна към другата (особено по времето на Милошевич), сърб„те и Сърбия кулминира по време на агресията на НАТО, 
трети са създадени от лични срещи. Последните може би и не са когато наред със симпатиите към обикновените хора се разви най- 
толкова лоши, както изглеждат на пръв подлед, казва за Поли- силната съпротива към режима - казва Яновски. 
тика” Румен Яновски, изследовател в асоциация ” Аксес” в София, ^ой забелязва, че българските новинари нерядко
която в продължение на шест години е била главен координатор на „ като ” православни славянски братя”, като народ, който
проекта ” Балканските съседи” (завършен през 1999 г.). е най-близък на българите по език, национална култура и обичаи,

Заедно с партньорите си от останалите балкански страни (СРЮ, по >градицня ц начин на живот. Оттам и въпросът: ” Защо (все пак) 
Румъния, Гърция, Македония, Албания и Турция), Яновски е анал- сме против сърбите?” (” 24 часа”, 1995) или по-късно: ” Защо, за 
изпрал написаното в пресата на всяка една от споменатите "съ
седки”, а резултатите от тези изследвания са били публикувани в 
редовните шестмесечни бюлетини. В разговора за нашия вестник 
(и написаното в "Политика” е било включено в проекта) Яновски 
изтъква, че в българската преса са представяни различно дър
жавната политика, самата държава и народите, които живеят в

Защото разногласията за то
ва започнаха веднага след сре
щата със Солана.

- И Министерският съвет на 
ЕС прави забележка за това, че 
Изходните основи са прекалено

останалите съсе
ла наговскиге

разделени икономически и че в
тях няма достатъчно елементи 
на интеграция. Това, че има две 
банки и две митници, е в разрез 
с онова, което иска Европа, каза 

Съвета напредседателят на 
гражданите в Съюзния парла
мент Драголюб Мичунович.

Същевременно черногорс
кият президент Мило Джукано- 
внч смята, че при тълкуването
на Белградското споразумение 
мнозина се опитват да го ревиз
ират и допълват.

-Преустроената общност на 
Сърбия и Черна гора би могла 
да започне да функционира още 
след Нова година след устано
вяването на съвместните инсти
туции, преди всичко на Скупщи
ната и на Правителството, зая
ви Солана преди срещата в 
Канада на външните министри 
на седемте най-развити страни в 
света и Русия.

- За ЕС и за Солана е най- 
важно Конституционната коми
сия да започне работа веднага, 
за да може Конституционната 
харта да бъде гласувана въз
можно по-скоро, каза говори
телката на Хавиер Солана Кри
стине Галяк.

са посочвали

бога, сме пак срещу сърбите?” ("Сега”, 1998) и отговорът, че 
всъщност ”не сме срещу сърбите, но сме с тях” ("Континент”, 
1998).

Александра Миялкович 
специален пратеник на "Политика" в София

ДИМИТРОВГРАД 

СЕ ПРИСЪЕДИНИ 

КЪМ СДРУЖЕНИЕТО 

"СТАРА ПЛАНИНА"

митровград (СРЮ) и Вършец, Драгоман, Годеч, Гео- —Насочване на финансовите ресурси към развнти- 
рги Дамяново, Белоградчик, Берковица, Чипровци и ето на региона. Ние казваме ”НЕ” на военните бюд- 
Чупрен (Р България) се придружаваме към инициа- жети. Те трябва да да бъдат бюджети за икономи- 
тивата за сформиране на сдружение ” Стара планина” чески напредък.

—Усъвършенстване на образователните програмии апелираме към съвестта на всички жители на плане
тата, че бъдещето на всички нас е общо.

Ние ще сменим аргументите на силата с аргумен- торическо наследство, 
тите на разума. Отхвърлянето на разума е провеж-

за опазване на националното и световно културно-ис-

—Обединяване на усилията на локалните и цен
трални власти в обучение на населението за активнодано насила, зачитането на различията е от първо

степенно значение. опазване, възстановяване и популяризация на култур- 
Днес сме на изходната точка към общата култура - ното богатство и традиция.

КУЛТУРАТА НА МИРА. Обмяната на опит и взаим-
УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА СЧИТАТ 

ЗА НЕОБХОДИМО:
* По решение на Общинската скупщина, кое
то беше прието единодушно на последната й 
сесия, Димитровград се присъедини към сд
ружението за транегранично сътрудничество 
"Стара планина".

Сдружението е създадено за разработка иа стра
тегическите развойни планове на членуващите в него
градове, за ангажиране на градските управи за съз- градове в областта на културата, спорта, икономи- „01>0„л , „ 
даването на структури, съгласуване на съществува- ческото развитие и създаване на Старопланинско сд- 1 а К°"такт"гс с международните организации
щите и разширяване на контактите с международни ружение като фактор на стабилност в Югоизточна развнт1<^Та "а култу1>ата’ сп0Рта и икономическото 
организации в областта на културата, спорта и нк- Европа, декларираме

1 азраоотка и упавление на съвместни проекти.ономическото развитие, както и за ръководене на илшлтА пачиппл _ - „ 1
съвместни проекти. НАШАТА ПОЗИЦИЯ Затова вярваме, че бъдещето ще бъде мирно, кул-

Както е известно, инициативата за такова сдруже- — Във взаимните отношения между градовете ще туР',а ” ДУховно съревнование между народите, 
ние тръгна преди няколко години от Р България, а на се ръководим от общото наследство, култура и исто- арацията е подписана от Драган Поповнч, пре-
20 април т.г. във Вършец се проведе ереща ме*ду рията, която имат. дегавител иа Пиротека община, Милан Петровия от
представители на осем града от България и три от —Активизиране на локалните, държавни и непра- «яжевац, д р оян Давитков от Димитровград, Гео-
Сърбия. На ерещата е приета внтелствени организации и включване на цялото об- Р™ С™Фанов °т Чупрене Боряна Бончева от Вър-

щесгво в опазването „а културна,сгорическото „ас '7'°" °Т ДраГОМ^ ВеЛШ'
ледство и реал.риране „а стабилно развитие. °Т Г°ДС Т°Д°Р ТоД°Ров от Г,еоРги Дряново, Алоена

—Разширяване „а контактите между градовете в Бакалееаа от Белоградчик, Иван Флоресков от Берк-
^ г овица и Люсиен Симеонов от Чипровци.

ните контакти ни позволяват да поставим световното 
културно-историческо наследство в центъра на на
шите политически, икономически, социални и култур
ни задължения в полза на всички граждани, в полза на 
Света.

—Разработката на стратегически план за развитие 
градовете, които са членове на сдружението за тра

негранично сътрудничество ” Стара планина”
—Ангажиране на градските управи за създаване на 

структури, съгласуване на съществуващите и разши-

на
Обединени от разбирателство и необходимост от 

общи усилия за активно сътрудничество на нашите

ДЕКЛАРАЦИЯ
за транегранично сътрудичество на градовете, грави
тиращи към Стара планина, в която се казва:

”Ние, представители на Пирот, Княжевац и Ди- на културата, спорта и икономическото развитие.
областта на управлението, финансирането в областта

А.Т.



СЕЛМИ14 юни 2002 г.

РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОТБОР 
В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ЗАСАДА НА ПАРКИНГА

(От 1 стр.)ДСС БЕЗ 21 

ДЕПУТАТИ
Убитият в понеделник полицейски генерал Бошко 

Буха е по потекло от Сланоння - роден е 1959 г. пън 
В пропити ца. Завършил е Факулста но отбрана н за
щита в Загреб, след което работи като полицай. От 
избухването на войната в Хърватско 1991 г. минава в 
МВР в Сърбия.

Той е бил началник на Отделението на вътрешните 
работи в Сопот. Пребивава.'! е няколкократно в Косово 
и Мстохия, къдсто участвал в борбите срещу ”ОВК”.

През военната 1999 година Бощко Буха става комен
дант на една полицейска бригада в Белград, която но 
това време била ангажирана в южната сръбска пок
райнина. През юни същата година, непосредствено пре
ди изтеглянето на югославската войска и полицията от 
Космет, Буха е бил ранен.

Съдбовният пети октомври го заварва на поста ко
мендант на бригада, от която се очаквало да се про
тивопостави на демонстрантите. В общата суматоха и 
дилемата между наредбите па шефовете и личните си 
чувства се ст^а до поврат. Той свалил униформата си, 
облекъл граждански дрехи и излязъл ца улицата. След 
малко се срещнал е командващия спецовете Милорад 
Улемек Легия. Така режимът на Милошевич остава без 
пито една полицейска единица, е което се откри нова 
страница в нашата история.

Според неофициалните информации на място, 
генерал Буха прекарал тази вечер е приятели на 
един от плаващите ресторанти, които са известни 
е това, че работят до късно през нощта.

В момента на нападението Буха е бил сам, а 
убиецът изчакал жертвата си в близката горичка, 
веднага до слабо осветения паркинг. Когато Буха 
дошел до джипката си, убиецът дотичал и стре
лял отолизо, а след това избягал през горичката. 
Предполага се, че на близкия булевард ” Никола 
Тесла го е чакал автомобил, с който е избягал 
към центъра на града, блоковете в Нови Белград 

към автомагистралата към Земун.
Полицията съобщи, чс номощник-началпикът на 

обществената сигурност е убит с автоматично оръжие.
Огледът беше направен в присъствие на дежурен 

съдия-следовател към Окръжния съд в Белград. Все 
пак, теренът е могъл ефикасно да се разгледа само 
денем. Поради това паркингът е бил блокиран до 10 
часа във вторник, когато група полицаи обиколила те
рена от кея, през булевард ” Никола Тесла” до Палатът 
на Федерацията.

Окончателното решение на ДОС да смени 21 
сръбския парламент обезпечава на

депутати на ДСС в 
премиера Джипджич удобно 

стно и същевременно ще изостри конфликтите на политическата арена. 
Партията на югославския президент оповести, чс ще напусне Парламента 
па Сърбия и чрез съд или може би на улицата ще поиска правда за грубото 
нарушаване на изборната, воля на народа.

В рамките на кандидатската листа на ДОС гражданите гласуваха 
Депутати на ДСС, а сега получават нещо съвсем различно - 
о!краднати. Гова говори, че някой не иска пито парламент, пито демок
рация, а само лична власт, каза шефът па депутатската група на ДСС Деян 
Михайлов.

мнознн-

н за
гласовете им са

или

1 ой посочи, че ДСС няма повече да участва в работата на Парламента 
и че ще действа политически чрез Правителството 
ства на

в сянка и другите сред-
^ парламентарната оорба, а за извънредни избори ще настоява след 

като бъде решен въпросът за съюзната държава.
Тъй като ДСС само 18 кандидата, след смяната ще има 37 вместо 

досегашните 45 депутати. Останалите 8 мандата на ДСС ще разделят ДХСС 
и ДС. По този начин

има

поне на хартия Правителството ще има удобно мноз
инство от 131 депутати.

ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО ТВ АРТ"
КАТО ПОВОДСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

ТВ ЖУРНАЛЪТ Е ПРОГРАМА
з© ещшштг© м^зщзиста©СЪГЛАСУВАН СТАТУТЪТ 

НА ОБЩИНАТА 1I Или кой иска да сложи надгробен камък на ТВ журнала?*От следващите избори - скупщина с 29 отборници

В миналия брой на вестника 
обществеността беше осведоме
на, чс
„АРТ” в Ниш е започнала да из
лъчва програма на български 
език и че емисията от 5-6 ми
нути се подготвя в сътрудниче
ство с Радио Ниш, т.с. предава
нето му на български език. По- 
нататък се чете изявлението на 
редактора на радиопредаването 
Ванчс Бойков, че с това „ едва 
ли ще можем да запълним ва
куума в телевизионното инфор
миране иа нашите сънародници 
па майчин език след прекратява
нето на ТВ журнала па Радио- 
телевизия Сърбия, защото не 
разполагаме с необходимата те
хниката.

Какво може да очаква бъл-

скупщини в Босилеград и Дн- ннте Босилеград, Днмнтров- 
митровград няколко пъти до- град, Сурдулица и Бабушница, а 
сега поискаха ог републикан- по цяла Сърбия, но и поради 
ските власти да продължи из- това, че регионалните ТВ цен- 
лъчвапето на журнала по кана- трове не покриват тези общини, 
литс на държавната телевизия, Тогава каква полза ще има мал- 
понеже българи живеят в почти цинството в тези среди, ако не 
всички краища на Сърбия и за- може да приема регионалните 
щото тя покрива територията ТВ програми? А ще има ли 
на цялата република. Същото полза от това държавата? Колк- 
неотдавна беше поискано и от ото и да изглежда ” шантав” за 
делегецните па двете общини, някои, отговорът е: може би! 
водени от председателите им Ето и пример: Радио Ниш, ио- 
Владпмнр Захариев и Боян Да- точно 
вптков, по време иа срещата им българското малцинство, не се 
в Димитровград. И отборници- хваща па територията на Боси
те, и делегациите изразиха свое- леградска община, следовате- 
то недоволство от отговора на 
директора иа РТС Александър това, но емисията си върви! За 
Църквеняков, който отхвърля 
инициативата и „съветва” проб- а и по-полезио за малцинството 
лемът да се решава чрез регион- и държавата, ако редакторът иа

емисията заедно с ръководите-

След като републиканската 
скупщина прие Закона за локал
но самоуправление, всички об
щински статути трябваше да 
бъдат съгласувани с новоприе
тия Закон. Това беше напра
вено и от Общинската скуп
щина в Димитровград на засе
дание, което се проведе на 6 
юни т.г.

Преди да започнат разисква-

въпреки многото амандманн, 
отборниците от ДСС също гла
суваха за предложения Статут 
— 27 бяха ”за”, а само едни от- 
борник се въздържа.

Въз основа на мотивите на 
съответната служба, която пре
дложи текста на новия Статут, 
иа основание на Закона за ло
калното самоуправление Стату
тът на общината съдържа съв
сем нова организация на локал
ната власт, съответно на общи
нските органи. Според новия 
Статут общински органи са: 
Общинска скупщина, Предсе
дател на общината и Общински 
съвет.

частната телевизия

нпята но първото четене, пред
ставители на отборническите 
групи на ДОС и ДСС попитаха 
кой е работил върху новия Ста
тут н не е ли било по-добре 
екипът да бъде по-голям. По 
този начин документът може 
би е щял да бъде по-добър, за
щото в крайна сметка става ду
ма за Статут на общината, а не 
на една партия. Председателят 
на общината отговори, че става 
дума само за съгласуване, а не за 
нов Статут и че съгласуването е 

съответната

радиопредаването за

лно и хората нямат полза от

Председателят на общината 
изпълнителната

кого!? Нима не е по-естествеио,
отговаря за 
власт и ще се избира непосред
ствено от гражданите с тайно 
гласуване. Той не може да бъде 
от редовете на отборниците. 
Новина е и предвиденият Съвет 
за междуиационални отноше
ния.

гарското малцинство от госпо
дата, които предлагат „услуги
те” си, но същевременно си при
знават, чс са некадърни да за
местят ТВ журнала? Това обаче 
все още не е основният въпрос, 
понеже всеки има право да се 
занимава с онова, от което раз
чита, чс ще има полза. Центра
лният въпрос е защо господата 
се опитват да разпиляват усили
ята на малцинството за възста
новяване на ТВ журнала и защо 
Правителството на Сърбия не 
приема инициативите на Боси- 
леградска и Димитровградска 
община емисията отново да се 
излъчва там, където 
НАТО-интервеицията се излъч
ваше цели 22 години - но кана
лите на Радиотелевизия Сър
бия?

ални ТВ центрове.
Дали Правителството на лите си положи усилия тоя про

блем да се реши, отколкото да 
ТВ „помощ”, която

Сърбия си изми ръцете, когато 
даде този важен за информира- предлага 
пето на българското малцнн- общините не искат от него?

Стана известно, че предста-
извършено от 
служба при общината.

Статутът бе приет единоду
шно на първо четене, след кое
то започнаха разискванията по 
подробностите.

Отбориическата група 
ДСС бе внесла 20 амандмана в 
предвидения с Протокала за ра
бота на скупщината срок. Още 
в началото тя се отказа от три, 
тъй като установи, че няма ос
нование за тях. Останалите бяха 
разисквани от отборниците сл
ед обосноваването на шефа на 
отбориическата група 
раи Христов. Тъй като аманд- 
машгге н самият Статут са били 
предварително разис- 
квани и от членовете на 
Изпълнителния отбор, 
които са заели опреде
лени становища, то вси
чки амандманн бяха от
хвърлени. Само някол
ко отборниците прие
ха, и то в изменена фор
ма, предимно онези, ко
ито е подкрепил и Из
пълнителният отбор и 
които всъщност съвпа
дат с мнението на ИО.

Разглеждането 
второ четене показа, че

ство въпрос да бъде решен от 
директора иа РТС. Въпросът е вителн на ТВ ” АРТ” н на радио- 
далече по-болезнеи като се има

В дискусията за броя на от- 
борницпте, които сега са 33, 
ДСС предложи броят им да 
бъде намален на 25. ИО и 
скупщината обаче решиха те да 
бъдат 29.

С влизането в сила на новия 
нева-

предаваието на български език 
към Радио Ниш са започналипредвид, че РТС иска да се пред

стави като ” сервиз” на гражда- разговори с ръководителите
местни телевизии във Враня, 

и на Пнро г, Димитровград и на ка
белната телевизия в Босилеград 
за преизлъчваие на ТВ емиси
ята им. При условие, че това

па
ннте. Нима държавната телеви
зия не трябва да е ” сервиз 
гражданите от българското ма
лцинство, които никога не се от
казваха да плащат тв таксата?

Боснлсградска и Димитров- стане, вероятно те разчитат на 
градска община, в които живе- финансова подкрепа от държа- 
ят най-много българи, не са

на

Статут предишният става 
лиден, с изключение на разпо
редбите му за органите па скуп
щината (включени в чл. 23—57), 
които ще се прилагат до 
те избори за общински отбор- 
ници.

преди
вата, понеже е нормално в паз-новн-
арннте условия всеки от тях да 
си иска парче от тортата, обаче 
досега не казаха иа колко въз- 

общн- лиза тази сметка и колко по- 
гол яма ще бъде тя от разходите, 
ако ТВ журналът се излъчва от 
едно място - РТС.

Накрая още нещо. Нормално 
е ТВ станции да се опитат да 
разширят дейността си в праз- 

тслевизионно простран-

съгласнн ТВ журналът да се из
лъчва чрез регионални ТВ цен
трове не само поради това, че 
българи има не само в

г-н Зо-
А.Т.

Отборниците на общинските

отборниците пренебрегнаха образованите
автор на

ПОЯСНЕНИЕ СТВО II
хора в общината, но като журнал ист и 
статията държа на това, че правата на българите не 
могат да се защитават, ако не се с-пазват правата и 
на други, както и че националната принадлежност 
не е критерий дали някой е кадър»ен да изпълнява 
определена длъжност. Затова не казах 
националност новоназначеният директор, дали е 
сърбин или черногорец, пито пък -от съдържанието 
на статията -може да се извлече такова заглавие.

ЗАГЛАВИЕТО НЕ Е 
МОЕ ното

ство на българското малцин-
какъве по ство. Разбира се, те имат полза 

Но същевременно би
Бело поле ще ръководи("Сърбин от 

Центъра за култура", "Братство", 7 юни т. г.) от това.
било нормално и компетентните 
държавни органи да дадат от

ца въпроса: кон и защо
Под това заглавие беше отпечатана статията ми 

за сесията на ОС в Босилеград, на която г-н Любое 
виеше образование от Бело

Поставили са го хората в редакцията. говор
иска да сложи надгробен камък 

ТВ журнала?
В.БожиловПейович, историк с

, беше избран за директор на Центъра за кул- 
. Друг е въпросът защо общинското ръковод-

наполена Васко Божиловтура.
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СКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯИВАНСЛЕД ДЪЛГИ ПОДГОТОВКИ

НАСРОЧЕН Е КОНГРЕС НА СПС РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪРХОВНИЯ СЪД Е 

ПОБЕДА ЗА
ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА

* В изпратения до всички общински отбори и подписан от акодемик Михаило^Маркович 
пише, че 6-ият извънреден конгрес на СПС ще започне на 23 юндокумент 

зала "Пионир" в Белград

След като Главният отбор 
грубо наруши Устава на СПС, 
понеже отказа да обсъди пред
ложението на 65 общински от
бора, да вземе необходимите ре
шения и да свика Шестия извън
реден конгрес, общинските от
бори сформираха Организацио
нен отбор със задача в съзвучие 
с разпоредбите на Устава да по
дготви и организира 6-и извън
реден конгрес на СПС.

В документа, изпратен до 
всички общински отбори на 
СПС, който е подписал предсе
дателят на Организационния 
отбор академик Мнхаило Марк- 
овнч се казва, че на първото си 
заседание Отборът е взел реше
ние конгресът да се проведе на 
23 юни в белградската зала 
” Пионир” с начало 10 часа.

Общинските организации се 
задължават до утре да доставят 
предложенията си за делегати и 
най-отговорни функции в СПС. 
Организационният отбор пока
ни и общинските отбори на 
СПС, конто не са взели решение 
за свикване на извънредния кон
грес да се включат в подготовк
ите и да участват в него.

МАРЯНОВИЧ ОБВИНЯВА

ТЕ ИСКАТ ДА ВЪРНАТ И 
ЧОВИЧ

на Со- 
чс от

нищо против създаването 
(СДГ1), но предупреждава,

ссформирането й е спорен, 
статут на политическа партия, 

Върховния съд, тъй като в 
СДП е било в ход съдебно дело 

Братство” лидерът на ОО на Социал-

няма” Социалдемокрацията 
циалдемократическа партия

гледна точка начинът наюридическа
тъй като част от нея ие е имала 

без последното решение
* В договор с Милошевич ще организиране конгрес 
тогава, когото бъде най-необходимо надори и

момента на сформирането 
въпрос”, заяви пред ”

в Димитровград Иван Симов.
61 членове на димитровградската 

в ре-

попа
- Превратаджии и квазиреформисти пласират 
фалшификации сред обществеността и водят жестока 
офанзива против СПС. Те правят това в сътрудничество 
с ДОС.
С тези думи Мирко Марннович - председател 
отсъствието на Слободан Милошевич, обвини онези, 
които искат извънреден конгрес на СПС.

този
демокрация

Гой каза, че вито един от
организация на Социалдемокрация досега не е преминал

...~
на Сърбия във връзка със статута на Социалдмокрация и 

остро осъди на министъра д-р Владан Батич, които

на СПС в

и Бане- Изявленията на академик Михаило Маркович 
Ивкович не са верни, казва Марянович и добавя, че 
само 35 общински отбора искат конгрес, докато всичко 
друго е фалшификация. Не е верно, че са ни дали ^ 
списък. Когато бяха при Деян Бацкович и когато той

те отказаха и си

същевременно
оспори това решение.

” Ние, членовете на Социалдемокрация, констатираме, че нек- 
омплектното Председателство на ДОС и особено определени лица 
в Председателството се държат безпринципно, считаики, че имат 
право да поставят себе си над Върховния съд на Съроия, над 
изборните закони и над Коалиционното споразумение , подчерта 
Симов и добави, че ”в Социалдемокрация възприемат мернтор- 
ното решение на Върховния съд не като свой триумф, а като 
значителна победа в защитата на правния порядък в страната^.

На въпроса какво мисли той лично за "аферата Вук Обра- 
дович”, Симов сподели: "Никаква афера Вук Обрадович не е 
имало. Тя е измислена с цел да се постигнат определени подмолни 
политически цели”.

им предложи да сравнят данните, 
отидоха. Не са точни и слуховете, че Милошевич не 
получава информации, че ги подкрепя и че те 
подкрепят него, понеже заявиха, че няма да го 
изберат за председател. Те открито казаха, че в СПС 
ще върнат Небойша Чович.

на СПС щеМарянович каза, че ръководството 
организира конгрес "както му е редът", когато в 
договор с Милошевич и в контакти с базата прецени, 
че това е най-необходимо.

Б. Д.

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИА
ДСБЮ ДО ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРЕБРОЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

ОТБОРНИЧЕСКИ
ВЪПРОСИ

В работата на Общинската скупщина в Димитровград 
голямо внимание привличат отборническите запитвания 
ворите на компетентните от властта. Така например на сесията на 
25 април д-р Милена Йовнчич, отборник от ДОС, постави следния 
въпрос:

"Каква е целта на отиването на общинското ръководство "на 
крака” на г-н Вук Драшкович в Пирот, след като се знае, че СПО 
не е парламентарна партия нито на републиканско, нито на общин
ско ниво? Господа от СГЦ, не ви ли се струва, че времето на 
политическо лицемерие отшумя. Търсите помощ от нас (ДОС), а 
по телевизията пускате интервю на г-н Драшкович с което той 
пропагандира идеите на своята партия за евентуални бъдещи 
избори, остро критикувайки онези, от които вие като партия и 
като общинско ръководство искате помощ. Такова лицемерие 
вече не минава. Г-н Драшкович и неговата партия бяха със социал
истите, а самият Драшкович беше подпредседател на Съюзното 
правителство. Когато и вбъдеще правите такива разходки, помис
лете си добре, понеже може би няма да има възможност за по
правителен.”

В отговора подписания от председателя на ОС отговор се казва:
"Това отборническо питане е основано на лъжа, тъй като ник

ога и никъде пее имало официална среща на сегашното общинско 
ръководство с Вук Драшкович. Не искам да коментирам 
останалите доноси от питането, защото те се самоопровергават 
тъй като изходната им основа е невярна информация.”

Коментирайки отговора, д—р Милена Йовичич изтъкна, че по 
Радио Пирот и ТВ Пирот е съобщено, че общинското ръководство 
на Димитровград е искало официална среща с Драшкович, а пред- • 
седателят на ИО тук, от трибуната на скупщината, заяви, че е " 
имал приятна среща” с Драшкович, което може да се провери от 
видеозаписа на сесията.

все по-
и отго-

на Демок- и етническа принадлежност”.
Тъй като във всички общини в Сърбия са

в това

Общинската организация 
ратичния съюз на българите в Югославия 
(ДСБЮ) на 11 юни т.г. отправи отворено писмо съобщени предварителните резултати, 
до Общинската комисия по преброяване в число и как са се определили лицата в по

сочената графа, нне като политическа партия 
” В отвореното си писмо до Републиканския изказваме негодуване и съмнение, че с това 

статистически институт нашата организация протакане се цели нещо нечестно, т.е.

Димитровград. В писмото се казва:

че се
уведоми същия за нередностите и конкретните калкулира, 
нарушения при преброяването на населението 
във връзка с попълването на графата ” национ- на 
ална и етническа принадлежност”. 1

Въпреки сигналите (писмото от 08.04.2002 защото това е перспективата и на града, 
г.), не ни е известно дали са предприети конк- всички жители на общината.

Вероятно преброителните материали не се

Известно е, че нне държим до оцеляването
нашето национално малцинство и до

съхраняването на етническите му ценности,
и на

ретни мерки за отстраняване на конституцион
ните и законови нарушения. Според пред- обработват фрагментно и мълчанието на 
варителните данни за преброяването в Ди- Комисията по този невралгичен въпрос по- 
митровградска община, оповестени от Общин- ражда политическо напрежение.” Отвореното 
ската комисия по преброяването (” Братство”, писмо са подписали д-р Ангел Йосифов, пред- 
7 юни 2002 г.) се посочват тревожните резул- седател на ОС на ДСБЮ в Димитровград, и 
тати за намаляването на жителите, домакин- Небойша Иванов, заместник-председател на 
ствата, животните и пр., но не се съобщават Главния съвет на ДСБЮ.

А.Т.резултатите, от конто да се види как се е самоо
пределило населението в графата ” национална

ПИСМО 1НА ДСС

КАНДИДАТИТЕ ОТХВЪРЛЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МАНДАТИ Интересно питане за следващата сесия постави и Цветко 

Иванов, отборник от ДОС. Той запита следното:
Имайки предвид задължителната прозрачност в работата на 

ОС, търсим отговор на следните въпроси:
— Вярно ли е, че председателят на Изпълнителния отбор, е 

получил по различни поводи през април 2002 г. 205 хиляди динара?
— Вярно ли е, че за същото време секретарят на скупщината е 

получил 63 хиляди динара, включително и награда от 4 000 динара?
-Точно ли е, че Милка Йованович и Ангелина Такова за април 

месец т.г. са получили по 26 000 динара?
За да не изброяваме' повече, настоявам да ни се отговори кои от 

служителите в ОС и как техни роднини са работели по преброява
нето на населението и колко пари са получили за тази работа, 
включително и техните заплати.”

Отговора ще бъде даден в писмена форма на следващата сесия 
на скупщината.

Демократическата партия на Сърбия политическо решение на една част от те- 
съобщи в понеделник, че кандидатите за депу- хннческата коалиция ДОС е оповестено отне
тата от тази партия на листата на ” ДОС - д-р мането на мандатите на 21 депутата на ДСС и че 
Воислав Кощуница” са изпратили писмо до Ре- това решение няма основание нито в Конста- 
публиканската избирателна комисия, с кояУо я туцията, нито в Закона за избиране на народни 

■информират, че отказват да приемат депутат- депутати, нито пък в което и да било друго 
ските мандати, които им се предлагат след правпо предписание”, 
незаконното отнемане на мандатите на

заетите в

- Това не е нищо друго, освен прекрояване на 
ч } избирателната воля на гражданите. С него

- Уверени сме, впрочем, че компетентните драстично се нарушава и Коалиционното спо- 
съдебни органи ще сложат точка на узурпира- разумение на ДОС, в което дословно пише, че 
нето на пълномощията, от страна остатъка от мандатът на народния представител може да 
Председателството на ДОСС, се подчертава в. бъде прекратен само при предвидените от Зак- 
писмото в което се посочва, че ” с произволното она обстоятелства, подчертава се в писмото.

партийните им колеги. \

А.Т.
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ЛОШИТЕ ПЪТИЩА СПРЯХА РАЗВИТИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА

ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

СТАЧКАТА В "КОМУНАЛАЦ 
ПРОДЪЛЖАВАБЕЗ ПЪТ НЕ СЕ ВЪРВИ И 

НАЗАД Въпреки договора между представителите па Стачния комитет, ръко
водството па ”Комуналац” и общинските ръководители по трите основни 
иска пия на стачниците, работодателят и основателят на фирмата пс ус
тояха♦Пътищата в Босилеградска общин 

витието й, а без отговор е и 
проблем.

а продължават да са ограничаващ фактор за раз- 
въпросът дали и кога ще започне да се решава този

на думата си и работещите продължиха стачката си, извършвайки 
минималните работни задължепия.

Да напомним, че работещите в ”Комуиалац” искат от основателя и от 
работодателя да им изплатят заплатите, които не са получавали няколко 
месеца, като спазят уредбата на правителството; да им се позволи 
самостоятелно да решат спора със Съюзната митница във връзка с так
сата на граничния преход, както и еднакво третиране на всички работници,

Падаха различни системи и ссдатсл на ОС, Вене Велинов, пред- други оратори обещаваха асфалти- 
ердател на ОО на СПС... Пламен-власти, създаваха се нови. Разпадна 

се една държава, 
ват, че и сегашната не ни била по 
” мярката и

райе не само па този, но и на регион- 
алпия 
както и
тях все още няма пито метър ас- 

за общината, представлява фалт. Всичко остана прозни обеща
ния. Предизборни, разбира се, как- 
вито бяха и тези на митинга на Ми-

политицитс каз- 11итс речи на ораторите радваха сър
цата на простолюдието. „Изгражда
нето на пътя, който е от жизнено 
значение

път Рнбарци - Караманица, 
от Две реки до Дукат, но на независимо дали стачкуват или не.

Заетите отново удължиха срока на основателя и работодателя до 25 
юни, след което ще бъдат предприети и други стачни действия.

вкуса на народа”. 
Вместо едни водачи и политици ид
ваха други... Босилеградска община 
преживя всички тези промени и си 
остана

помощ от държавата и правител
ството за тукашното население”, А.Т.

такава, каквато си беше - 
проблем

продължават да бъдат пътищата, 
които все още са ограничаващ фак
тор за цялостното и развитие. Оказа 
се че епохата на Тито и десетилети
ето па Милошевнч са били

каза тогава между другото водачът нчов мост, който беше организиран 
на СПС Велинов. ” Изискваме, каза пред тогавашните парламентарни и 
Сотиров но време на разговорите с президентски избори в Сърбия.

ПАЗАЧИТЕ НЕ ОХРАНЯВАТ 
ГИД

изостанала!? Особен

След като на 17 април сложиха катинар па портала па най-гол ямата
и топлисъвсем

недостатъчни за прокарването на 
пътната „кръвоносна система” па 
държавата. И новата власт не взе 
досега никакви конкретни решения 
за подобряване на пътната мрежа, 
така че до края па годината едва ли 
ще има по-значителни каппта-

димитровградска фирма ГИД поради неизплатени заплати
закуски,пазачите и пожарникарите решиха от понеделник да престанат да 
охраняват фирмата. Както изтъкват пазачите, макар че фирмата не 
работи, те са принудени да работят. Но тъй като вече 30 месеца не са 
получавали никаква заплата, а отскоро не получават и топла закуска, те са 
решили да престанат да работят. Понеже като пазачи те са въоръжени, 
оръжието ще бъде върнато в полицията, а ключовете от портала ще бъдат 
предадени в Общинския съд.

Същевременно срещу иякои от тях са заведени углавни дела от името 
на директора. Как ще се развиват по-нататък нещата, предстои да се види. 
Ясно е обаче, че фирмата няма условия за фалит, а направо за ликвидация, 
макар че директорът твърди обратното.

ловложепия.
Каква е днес пътната мрежа в 

общината? Отговорът е пораз
ителен - от 120 километра регион
ални пътища само 33 са с лоша ас
фалтова
ГКПП Рнбарци 
Караманица, Босилеград - Две реки 
- Весна Кобила (с изключение на 4 
км) и Две реки-Дукат, все още са 
изровени от дъждовете и исасфал- 
тирани. Още по-зле са селските, т.с. 
некатегоризираните пътища, тъй 
като по голяма част от тях могат да 
се движат само джипкн и трактори.

За всички досегашни правител
ства асфалтирането на двете главпи 
две регионални пътни направления 
Босилеград - Две реки - Бссна Ко
била и от гранично-пропускателния 
пункт Рнбарци към Караманица 
бяха "приоритетни задачи”. Това 

(мството се налагаше от 
тези

пътища пряко или косвепо свързват 
двайсетина от общо 36 села. Но 
затънтената Боснлегрдска община 
остана без пътища защото през 
последното десетилетие и половина 
те се „строяха” само но време на 
предизборните кампании. Тъкмо 
това показа и митингът на Мннчов 
мост през август 1997 година, когато 
с голям шум се оповести, че асфал
тирането на пътя към Две реки и 
Любата ще продължи. А на митинга 
бяха дошли хора от Мусул, Горна и 
Долна Любата, Дукат, Църнощица, 
Гложис и други места. Хора с 
лозупги, идеали и надежди, а пред 
тях се. бяха 
витсли на тогавашния режим, сред 

Драган Томил, министър- 
координатор, Сотир Сотиров, нред-

А.Т.
Пътищатанастилка.

Бранковцп В АВТОТРАНСПОРТ

УЧРЕДЕНА НОВА 
СКУПЩИНА

ГОЛО ОБЕЩАНИЕ: "Строителите!' на босилеградските 
пътища на митинга при Минчов мост

В „Автотранспорт” в Босилеград, след успешно проведените избори за 
нови членове па Скупщината на предприятието, за която едни твърдят, че 
е редовно избрана, а други извънредно, се проведе учредително събрание 
на новия й сьстав. За председател па тоя най-висш управителен орган във 
фирмата, наброяващ 12 души, е избран Васил Тасев, автомеханнк.

Тасев заяви, че члеповете па Скупщината са предложили седем души за 
повия състав на Управител пия съвет на фирмата, който ще бъде избран и 
учреден тези дни.

Когато държавата не подпомагаТомнч, да се асфалтират повече от 
заплануваните 2 км на пътя Босилс- изграждането на регионалните пъ- 
град - Две реки - Горна Любата, тища, а общината няма сили да 
както и да се асфалтира участъкът прокарва и модернизира местните 
Рнбарци - Брапковци с дължина от 5 пътища в селата, възниква въпро- 
км”. Томим тогава каза и следното: сът кога и как тя ще се избави из В.Б.пред»

действителността, понеже
десетте пай-изостанали„ Днес не само че започваме ра- кр' 

ботите по тоя участък, с което де- района в Републиката. Още отсега е 
цата ще ни запомнят, но във фаб- ясно, че това не може да стане при

сегашните обстоятелства. Въпро-

ъга па

БОСИЛЕГРАД ОСТАНА БЕЗ УЛИЧНО 
ОСВЕТЛЕНИЕрикпте, училищата и детските град

ини ще създаваме същите условия, сът става още по-сериозен и с това, 
каквито имат децата в развитите че стопанството в общината е изнра- 
срсди.” След това авторитетно обе- вено пред големи трудности и че 
ща: „Аз няма да позволя да бъде много работници, преди 
прекъсната работата на участъка, дошлите от селата, са пред дилема 
който днес започнахме не само за-

ОС НЯМА ПАРИ, А 

ЕЛЕКТРИЧАРИТЕ - 

МИЛОСТ

всичко

какво да правят : да останат в града
и да живеят в мизерия или да сещото чух, че този път е от значение 

за общината, но и защото този край завърнат в селата и да се занимават 
заслужава вниманието на Правитсл- с животновъдство. А преди дс- 
ството,” сетилетия те избягаха от селата и

От 7 юни месец улиците на Бо
силеград са без осветление, но този 
момент Общинската скупщина и ле- 
сковашкото Електроразнрсделение 
не успяха да намерят решение за 
преодоляване на възникналия проб
лем. Докато представителите на 
ЕлсКтрорпзнредслеиието изискват 
да им бъдат изплатени дълговете за 
изразходвания ток, то общннарнте 
пък настояват този въпрос да се об
съди от различни аспекти.

- Предоставихме на време 
предупреждение, че улиците в града 
ще останат без осветление, ако до 
7-мн не плати дълга си от около 609

Ораторите и тогавашното пра- поради липса на пътища.
По кой път да се върнат, когато и 

пътят в безпътието е дълъг и 
тежък?

Електроразпределение е 
изключило от мрежата и 
други длъжници с 
големи дългове. Без ток 
са.останали 
някогашната фабрика 
за чорапи, която е в 
състава на компанйя 
ЮМКО, но от няколко 
години вече не работи, 
както и фалиралото 
търговско предприятие 
□Слога". Електричарите 
изискват от първата 
фирма около 218 000, а 
от втората - 1 138 964 
динара!

вителство тогава се разминаха с 
действителността и за това говори 
фактът, че едва по-миналата година 
приключи асфалтирането 
около два километра. Досегашните 
републикански

изпъчили нредста- само на

Васко Божиловкоито власти и мнозина

БОСИЛЕГРАД ЕКСПЕРТИТЕ ЗА НОВАТА 
ТАРИФА НА ЕПС

По-справедлива

на ОСЗасилени проверки 
за безопасно 000 динара. Понеже тя пс се издъл

жи в посочения срок дори частично, 
аз изпълних решението на шефове
те си, - казва ръководителят на бо
си леградския 
овашкото

движение Предложената от Елекстостопанството на 
на най-голямаСърбия нова тарифа, с която 

част от домакинствата се заличава ангажира
ната сила е добра, защото е по-разбирасма от 
сегашната, смята магистър Небойша Арсеп- 

Електротсхничсския факултет в Бел- 
, че с повата тарифа се 

исканията на потребителите,

Председателят на ИО на ОС 
Горан Стоянов казва, че никакво 
предварително предупреждепие не е 

Стоил Венков. имало от страна на Електроразпре-
- Клещите няма да решат проб- дСЛе|]ИС| а новото общинско ръко- 

лема, понеже системата иа ЕПС ни водство дължи за ток само 29 000 
дължи много повече, казва Владн- дипара> ”Тезн дни ще платим тази 
мир Захариев, председател на ОС в сума , а защо Електроразпределе- 
Босилсград. Власинските хидроцен- иие си с ПОЗВОлило да има неизп- 
тралн (”Гердап”), вече десет годи- латспи сметки още от 1992 година е 
ни не прилаган- законопредписапия- въ11рос, който то трябва да реши с 

плащат част от печалбата предишните общински власти, 
от електроенергията, която произ- Гражданите очакват една от две-
веждат с води от нашата общнпа. тс СТра||И да направи първата крач- 
При това Клонът се помещава в на- ка за възстаПовява11е на осветление- 

помещения, по Електроразпре- то 
деление не иска да решим въпроса 
за наема.

Утре ще приключи акцията на републиканското Мин
истерство на вътрешните работи "Изправност- на 
превозните средства плюс спазване на правилата, за 
движение по пътищата е равпо на сигурен транспорт . В 
рамките на тази петдневна акция босилеградският Ав
тотранспорт” със съдействието на тукашния Отдел на 

безплатен технически 
както и безплатна нро-

клои на леск-
Електроразпрсдсленне

исвич от
град. Той подчерта, 
удовлетворяват 
понеже се премахва 
разходване върху сметките през лятото.

По негово мнение този вариант е най-до
брият 'от всички останали, понеже най-малко 

потребители (до 300 киловата), 
защото техните сметки ще се увеличат само с 25 
до 33 %, т.е. от 50 до 150 динара. С топа, по 
негово мнепие, ще се премахне неправдата от 
октомври миналата година, когато’ червените 
киловати бяха 
"зелените”.

влиянието на зимното из-вътрешните работи извършва 
преглед иа превозните средства,

знанията за нравилата в движението поверка на 
пътищата.

Освен това тези дни ”катаджиитс вършат засилена 
проверка на водачите и превозните средства, особено по 

Вниманието'им е насочено

засяга малките та и не ни

п-ьтищата и улиците в града, 
към 
ването
превозните средства, особено на гумите и светлинно сиг
нализиращите им уреди.

всички участници в движението - предимно към сназ- 
на пътните нравила и на изправността иа

шино-скъпи отдрастично
В.Б.



14 юни 2002 г.ОТ СЕЛО ЗА СЕЛООШяД ДОВЕЧЕРА В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В 
БОСИЛЕГРАДЛЛАКРОФАЙНЕНС БАНКА ПОДПОМАГА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

ХУМАНИТАРЕН 

КОНЦЕРТ ЗА БЕДНИТЕ 

ХОРА

ТРАКТОРИ НА КРЕДИТ
I селскостопанска механизация в

от 14•Селяните могат да вземат заем за набавката на „„„„а
размер на 250 - 125 000 евро, който да върнат в срок от 36 месеца при лих 
на сто

За една година и половина Майкрофа- се движи от 250 до 125 000 евро и се връща
в срок от 36 месеца при лихва от 14 на сто. 

Това заяви директорът на Майкро-

Центърът за култура в Босилеград и Общинската организация 
Червения кръст тази вечер от осем часа организират хумани- 

харен концерт на който ще участват фолклорните ансамбли „ри 
центровете за култура в Сурдулица и Босилеград, както и 
членовете на музикалните секции от двата града. Според Л.ооен 
Глигоров, главен организатор на мероприятието и на културно- 
художествените програми в босилсградския Център за култура, 
целта на хуманитарния концерт е събирането на средства, които 
ще б ьдат предоставени на хора, боледуващи от малигни болести, 
Гкто и на социално слаби семейства, т.е. на хора, които нямат 
никакви доходи и не получават никаква помощ.

Зя набирането па финансова помощ са проявили интерес
няколко спонсори от Босилеград.

йненс бапка е отпуснала 2100 кредита 
малки и средни предприятия в Сърбия на
обща стойност 14,4 милиона евро. Срокът за файпенс банка в Белград Клаус Милер 
връщането на заема е продължен до 36 ме- пресконференция в сряда, о допълн , 
сеца. От март банката отпуска кредити на че с помощта на тази банка през изте 
земеделците от Войводнна за набавката на лата година и половина са открити

работни места в Сърбия.

на па
на

новиселскостопанска механизация, както и за 
първично производство. Размерът на заема

МЪКИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
МАЛИНАРИ К. Велинова

БОСИЛЕГРАДНЯМАТ ПЪТ ЗА БЛОКАДА!
АКЦИЯ ПО 

КРЪВОДАРЯВАНЕ
си за ми-количества. Нс всички са взели парите 

целогодишната реколта, а има и производители, 
конто нс са си получили парите си от преди две 
Г°Д»

Протестът на малннарите в Сърбия срещна 
пълна подкрепа сред малннарите в Димитров
градско, чиито проблеми не са по-малки от тези 
на колегите им в останалата част на Сърбия. Нап
ротив. Както изтъкват малннарите от Поганово 
и Драговита, изкупната цена на малините в 
Димитровградско винаги е била дори с 20% по- 
малка от тази в другите краища на Сърбия, макар 
че официално е доказано, че малините от този 
край са с най-високо качество.

Малннарите изтъкват, че кооперацията не е 
заитересована от изкупуването, а 
изкупвани и матрапази имат лошо отношение 
към производителите. Те не само че предлагат 
ниски цени, но и не плащат редовно изкупените

Общинската организация на Червения кръстши.
Кой път да блокираме ние и каква файда, ще 

блокираме пътя към Драговита. То там 
някой минава”, оплаква се един от

Представители на 
в Босилеград и специалисти от Завода за транефузия на кръв от 
Ниш миналата седмица в Босилеград проведоха редовна акция 
по кръводаряване, в която събраха 35 единици кръв.

Ръководителят на ОО на ЧК Руска Божилова казва,
възможностите на босилеградчани са

има ако
едва ли
погановските маЛинари.

Дали димитровградските политици и плайо- 
занапред ще се ” удрят в гърди”, че мали-

че са
доволни от отзива, макар че 
далече по-големи. Тя пояснява, че сред сегашните дарители Ъ 
души са дали кръв от 10 до 40 пъти, останалите до десет, а Бранко 
Рангелов от Белут това е направил за 48-ми път.

Втората редовна кръводарителна акция ще се организира през

вици и
нарството е добра перспектива за тази част на 
общината, и ще правят програми за повишаванечастните
на малиновите площи.

А.Т.
ноември.

ГЛОЖКИТЕ ВОДЕНИЦИ ИЗЧЕЗВАТ

НИЗ НАНЧИНЕЦ ИМАШЕ 19 ВОДЕНИЦИ
I първата воденица. тук. Той си спомня, че преди 60 

години собственици на първата воденица след извора 
Босилеградското село Гложие е известно с богатите били неговият дядо и съседите от махала Маринковци - 

си извори, потоци и долини, в конто тече бистра и чиста семействата Спасови и Костадинови. Тъй като ор-

Само една от тях може да работи

вода. Интересно е, че някога, низ долината само на таците престанали да я поддържат, тя пропаднала, а 
потока Нанчинец имаше 19 воденици, от конто сега по-надолу били построени две нови. 
може да работи само една, докато другите или напълно
са рухнали, или са пред рухване. Само останките от 17 воденици и то на отсечка от само два километра, 
стените им и буренясалите вече вади подсказват, че Първа беше воденицата на Стойне, Пене и Санде

Стаменови, а следваха тези на Дойчинови, Крумови,
Нанчинец извира на 140 метра надморска височина и Стоянови, Марини и Петрови. Всички те са срутени - 

благодарение на водите на няколко други поточета останали са само стените и вадите, които едвам се за- 
може да върти витлата на две воденици. От Владимир белязват. На юг от тях бяха водениците на Сенча Ми- 
Йованов узнаваме, че не се знае кога е построена ланов, Павле Велинов, Божил Кръстин, Раденко ностите при докарването и монтирането на буките.

Костадинов и Яне Иванов. Тези воденици работеха до Много добре си спомням как докарахме и монтирахме 
преди 15-ина години, по сега вече пустеят и са пред
рухване. На десния бряг на потока се намираше водени- само на 10 години. Избираше се голяма права бука, 
цата на Зар че и Методия Гръцки и на съседите им, но 
те напълно са срутени. Още по-на юг са водениците на 
Санде, Симон,Тоше и Сента Качаровн. До преди десет
ина години работеше единствено воденицата на Сента, което се връщаше горната отстранена част. За целта 
която продължи да поддържа съпругата му Стана, като родителите ми бяха ангажирали 30-нна мъже и 8 чифта 
си обезпечаваше и допълнителни доходи. Следват волове. След няколко часа неимоверен труд и 
водениците на Стойне Стаменков и Аначко Христов, съвместни усилия на хора и животни всичко свърши 
докато последна в тази редица е воденицата на Манаско благополучно. Последва истинска гощавка, за която 
и Тсмка Дойчинови. И тази воденица е рухнала.

Веднага под нея Нанчинец събира и водите на изпечени няколко баници. Пиеше се само качествена 
Големи дол, така че се образува долината на Гложки препечена сливова ракия. Това беше истински празник 
дол, в която бяха водениците на хора от Големо осое и на труда, и на солидарността, 
от Чавдаровци.

Преди около 30 години Вене Баин и Петър Николов
си бяха построили воденица, която и днес е в добро трудовата солидарност. Витлата им спряха да се 
състояние. За съжаление преди една година почина До- въртят, млъкна песента на кречеталките им! Странно 
бре Венев, така че сега няма кой да се грижи за нея. тежка тишина е натиснала долината на Нанчинец!

Всички гложки воденици работеха с малко вода, а Вярно, в селото има няколко ярмомелки, но те не 
” буките” им бяха покрити, за да се повиши налягането могат да произвеждат брашно за хляб, за баници и 
и да се увеличи силата на водите. Всички имаха по едно погачи и не работят без електрически ток. А той, токът 
витло и за едно денонощие те можеха да дават около от време на време спира. Водите - не! Затова няма да е 
100 кг брашно, така че се ползваха предимно за соб- излишно гложани да се солидаризират и със съвместни 
ственн нужди. Изключение правеше воденицата 
дядо Манаско, който оказваше услуга и на други.

По течението на потока Нанчинец са построени още

някогашната постройка е била воденица.

новата бука на нашата воденица, макар че тогава бях

която се отсичаше. Горната й част се отстраняваше, а 
буката се издълбаваше, за да се направи тръба от нея. 

Предстоеше докарването и монтирането й, след

бяха ”паднали две овци”, сготвени вкусни ястия,

Няма ги вече гложките воденици изхранили толкова 
поколения! И едва ли ще има нови такива празници на

на усилия да възстановят поне една от 19-те воденици. 
Функцията й ще е многостранна и многозначна - хората 

Най-гол:яма част от водениците по долината на Ще могат в неволя да си осигурят брашънце и същевре- 
Нанчинец бяха покрити със слама, докато по- ще бъде културно-историческа и дори тур

истическа атракция. Ще ни напомня за корените ни.
мен номалката

- с керемиди и каменни плочки.
Когато говорим за водениците в Босилеградско и 

особено за тези в Гложие, трябва да се подчертаят труд-
Текст и снимки: 

Богослов Янев
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КОЛЕГИЯ
Редакция: уя. Маршал ТиШа 46 

— Шея. 36

★
Главгм а отговорни 

ТОДОР СЛАВИ
редактор
нскн

★ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО Вестникът излиза на I и 15 
число в месеца .

РЕЧТА НА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИТО В СМЕДЕРЕВОНАША
ТРИБУНА
гуългарскоШо малцинство, 
*-* както и останалите но- 

Юп

Югославия е против всяко инстали
ране на ракетни бази V

роди в Югославия, а годините 
след Освобождението, Пос
тигна значителни резулта
ти на ПолеШо на маШерна- 

аша и духовна кулШира. 
ички тези усВехи доведоха 

до същинско възра 
малцинството, до 
Подем във и синки 
на обществено-Политическия 
живот. Този и такъв живот 
ивоскои и една трибуна на 
български езиккоято би рега- 
гшрврада уШХЪШе й давала 
аШимуд за Постигане на но
ви. Благодарение на нарас- 
Шнолата материална основа 
и благодарение на Правилна
та политика иа СЮК и наше
то държавно ръководещ 
■към националните малнп 
сШва Шизи нужда с. 
зара в лицето иа
СТВО" — вестник а п т П

аТВ1ЛК Л Н АШо малцинство. Вее. В ВЖк У/ п ц и « & и
ще излиза на всеко 0 I ь/ “ л «ги

ШаЕ&яъ ПР МОК РАЦ ИЯIА
п но бяло видело излезе първият брои

'Г,ТстЪ-*аТаа4'< На утрешната дата 1959 година “„вено-политически и културни
нашит, читатели ,а « "Братство - вестни българското малцинство . ,„линитехнит. М,жд,народни к ьългарс __ _ Югославия, в годините
Шия, за политически а __ пгтпналите народа в лялтп на материал-
събаМия в нашата са. п малцинство, както и оезултати на полет брой,
Я йтай? следОсвобождението, пости^значите^ „Р у та статия на лърв

Та.ГГГл„: ната и духовна ловена е ..Наша трибуна .
Папски Постижения и Пр 
ми, с една ду, 
ще бъде оглед 
целокупен живот.

„Братство“
звнимава с аросветниПХк 
Проса, ще спомогне за ас 
мацая на нашите лаШера\ 
ни, научни а. други дейц 

„Братствот ще донася 
нениШиШе речи на наш,
ръководители и маШера |гпкв0 0Т днешната
от теоретически харакй |ЧЛЛЛ-
х-опШо ще помогнат вно 
Шелно за ПолиШаческо-ид 
логическо издигане на нас 
те читатели.

Вестникът .Братство*,. 
качва всички свои чиШаШе 
да сътрудничат в него. . 
допринесат щото Шо Ида с1 
не истинска трибуна на б\ 
гарскоЯо малцинство в /С

ИЗТЪКНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО В РЕЧТЛ СИ ПРЕД 40 000 ГРАЖДАНИ 
НА СМЕДЕРЕВО И ОКОЛНОСТТА

ЯН
Вс

ждане па 
о небивал 
и области Обикаляйки градовете на източна Сърбия другаря®

7иШо ПосеШи на 8 юни и Смеяеоево. Той беше Придружен 
Иован Веселинов, Милош , Манич, Слободан Пенезич а 

Душан Петровия. Навсякъде:' бурно Поздравен, Председа- въ0011Жение която по. ШеляШ, след като разгледа Г-рада, знаменитостите му в въоръжение, която по 
Женаараша, с&мри на садъ&фС кародск сбор, уешревк на чувствувах{лй и ашгт&хие 
гродския Площад. Той » своята реч, между другоЛо, каза, в две световни войни, та 

- * ка също зваем, какво ще
значи война в сегашно 
време, когато хопято

бив народ, който знае 
какво значи война и то 
както онази с клзенчноот

УМшщш

8%': ~
.Що се касае до н а с^*: .милиони хора на Балкана 

югославянвте, ние сме ви- \ а особено у нас в Юго- 
каги бали против всички- Лславиа ише

га о "БРАТСТВО"УТРЕ Е 43-ИЯТ РОЖДЕН ДЕН НА

една трибуна на български език, копТ-нататък в 
"Този и такъв живот изис^“ ” за постигането на "“^ КИ/ обществени,

-—-

ма, весШн 
ало на ш

особено и
Председателят ТиШо

се
ОТ четиридесетилетна 

прибави към това.

н. много.

Р е демокрация? само

ОНГРЕС НА ССКповече

-ГдГГода? \ВАТ и МО-
ВГРАЖДАНЕ 

ютенияА какво

гар
ела танетб земеделието на Сърбия 

отно- преди Революцната бях» 
и* във всяке едно отноше

ние неразвити. За по-гол- 
ямата част от индустри
ята беше характерно, че 
тя е биде дребна, техни
чески примитивна, че се 
пронзве ждало с полу- 

(Сяедва но 2 сШр.)

шия.

ге ко- 
о ду-
1ИНОВ, 
зка с

вилаети Н от там 
произлизаха главните за
дачи.

Секретарят Веселинов 
каза, че индустрията и ^

сш1шш11шв1пилпшшаншш1!1шмш!11

онн доклад в най—съще
ствените му места, па в 
продължение говори аа 
стопанското развитие на

В ТОЗИ БРОЙ:
Четвъртият конгрес на Съюза нз сръбските комуни

сти в чаяШо робота учаеШвуяаШ 1342 делегата пред
ставители на 350 000 комунисти оШ този Република — за
почна с рсбоЮа на б юни Преди обед, в тържествено укра
сената заха на Дома на синдикатите в Белград.

Конгресът Iбе открит оШ секретаря на ИК на Съюза 
на сръбските комунисти Иован Веселинов, който на Оредо- 
бедноШо заседание изнесе доклад —„Обществена а аояити- 

акШивност на Съюза на сръбскиШе комуниста 
ОШ името ни Изпълнителния комитет на ЦК на СЮК 

я ТиШо, Конгресът би Поздравен от Светозар Бук- 
член на Изпълнителния комитет.

В началото на рабоШаша СОасения Бабович говори за 
пия ПъШ на Съюза но югославските комунисти.

На Конгреса присьсШвушоъа Представители на Съюза 
на оШ всичка Р'еПублики. Делегации на Конгре
са положиха венци върху Гробницата на народните герои 
на Калемегдана и СПомен-грибищаШа на освободителите на 
Бея

ф Разговор с машите 
делегати на 
Конгреса

• Стопански план 
на Димитровград

• Новини от 
Босилеград

ф И» риботинч®- 
еиот* движе
ние — Ваеял 
Иввмов .Циде*

ческа

ругар
(ович.

и д, 
ман

40-голиш

град.

ЗНМЕДКЯСКИ МАШИНИ - „ЗМЛЯ-. ЗГ.МУН
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Ш. ■__________________________. • .МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ
"БРАТСТВО" СЛЕД 43 ГОДИНИ

ОТ ЕКСПЕРИМЕНТ ДО СТАБИЛНАиституцияНЕЗАМЕНИМ
КУЛТУРЕН
АЛМАНАХ

, м-| шммгпслчески теми, наука, публицис-
"Братство" пече- наближи 43-я си роЖА™ Ч«т '1<ОМПе„сира програмната задача, която

~ " - — “"Мост"
което "Братство

Нима

почти напълно напусна.
на и за Други, за нови съдър-беше невиждано изкушение, 

и ОТ 1
Има ли простори 

"Братство"?
че има. Ето няколко предложения: 

банатските българи - нали "Бра- 
българи в Югославия;

експеримент да прерасте вуспя да издържи 
стабилна ИНСТИТУЦИЯ. Естсстпено е, че не пи-

на всички, че
жаиияв

Разбира се,Страницата "Култура, просвета, изкуство" на "Братство 
още от първите броеве на вестника се насочва 
културните събития в общините на българското малцинство, но 
и да съдейства за запазване и развитие на културните ценности 

малцинството. С подрубриките си "Стихове на начеващи 
поети", "Поетична антология", "Наш разказ" и пр. в началото 
(все до появата на сп. "Мост" през 1965 г.)-тя насърчава младите 

се изявят на майчиния си език на

не само да следи вестникът беше по нравямаги
понякога се промъкваха и грешки

съпътстваха дежурни критици...

- Материали за 
тство" е вестник на всички

- Кътче зя децата ( информатика, околна среда, 
фантастика...) неща, на които, естествено,

трябва да посвещава

и че "по силата

нещата" гона
имали еднакви вкусове...Хората никога

"Братство" е специфичен вестник: 
на спис-ване и редактиране, и с времето

и концепцията си, и с

не са
и с начина научнана

повече вниманиемного.на из-
" Другарче";

- Публикуване на предложения или инициа
тиви за търговски сделки и капиталовложения в 
царибродското и босилсградското стопанство, ин- 

локални и други икономисти

4 даване, и с програмата 
си, коя^о играе

за която е предназначен. Едва ли в 
система на журналисти че-

подобен жанр или вид. тервшта, мнения на 
се балан-

читателската ситворци от малцинството да 
литературното поле. Мнозина от тях сетне станаха признати

и по сролята 
аудитория, 
класификационната 
ската наука е предвиден 
Нужни са много знания и умения да 
спрат всички детерминанти. Все пък, никога не се
е случвало "Братство" да не излезе по вина на т посрс„;„с песело и увенчано с

творци
Основната цел обаче: да отразява всички културни събития 

в Димитровградска, Босилеградека, Сурдулишка и Бабушнишка 
общини се преследва и изпълнява с особено усърдие. Почти 

културна изява, без оглед дали тя е театрална, фолклорна,
във въстиика. В този

и граждани.
Съвсем скоро, след две

юбилей - 45 години и 2000 издадени
години "Братство" ще

няма редакцията.
Напоследък даже "Брастство" става все по-бо- признания, 

вестник, защото със пореди-
литературна и пр., която да не е отразена 
смисъл културната рубрика във в-к "Братство" се превърна в Сп Крумчингат по съдържаниеалманах и след десетилетия културнитенезаменим културен 
изследователи и радетели с особена почит и уважение изтъкват 
достойнствата на тази рубрика.

Следва обаче едновременно да отбележим, че и културните 
събития от републиканско и съюзно значение също намират 
свое място на страниците на вестника’, а редакторската поли
тика не изпуска и най—важните световни културни събития: 
например присъждане на Нобелова награда за литература и др.

Вестникът като цяло, а особено редакторите на културната 
рубрика активно подкрепят всяко културно начинание на об
щинско равнище, често коментират предложения и решения, 
търсят съпричастието на културната общественост в общините, 
за да дадено културно начинание може да заживее най—пълно
ценно. Чрез конкурси, анкети и под. в тази насока постоянно 
се мотивират и най-младите, което в крайна сметка наистина

ПЕТЪР ТАСЕВ, ДИПЛОМИРАН ИКОНОМИСТ В 
ПЕНСИЯ, БИВШ ОБЩИНСКИ РЪКОВОДИТЕЛ В 

ДИМИТРОВГРАД:

В "БРАТСТВО" СЪМ ПРОЧЕЛ 
И ИЗВЪНРЕДНИ ТЕКСТОВЕ

Много пъти от редакцията 
промени търсех информации за авторите 

на тези статии, за източниците

През последните няколко го
дини политическите

значителни поли-
подялби в общините на информациите и пр. За "Брат- 

Димитровград и Босилеград. Ве- ство' пишеха и пишат твърде ко-
мпететни хора от отделни об-

предизвикаха 
тпчески

изиграва важна роля в културния живот на малцинството.
Лишени от местни, групови и лични интереси, редакторите 

и сътрудниците в Културната рубрика отстояват принципно 
най-добрите решения, което неведнъж е довеждало до 
фликтни полженкя с последователите на тесните интереси, до 
културни " престрелки", полемики, реплики. Често е било 
достатъчно да се спре вниманието на културната общественост 
и изобщо на гражданите върху дадена културна дилема, за да 
се намери най-целесъобразно решение. Естествено, целта не е 
била да се създаде единомислие по културните проблеми на

стник " Братство" се стараеше да 
отрази тези промени и подялби ласти. Темите, по които се пише, 
по един по—мирен и по—реален са разнообразни

нша и в цялото ведомство тряб
ва да се даде стимул, простра- 
ство за по—смело, по—добре ре
дактиране на изданията.

Добро е и това, че се публику
ват текстове от съседната Р. Бъл
гария. По този начин се допри
нася и за подобряването на от
ношенията между двете страни.

Всяка годишнина е причина 
за удовлетворение, понеже е на
събран нов опит. Преживяхме 
много сериозни събития и затова 
сега е съвсем нормално да очак
ваме да срещи с по-добри, по— 
щастливи събития.

Бих призовал всички хора, 
които настояват да се зачитате 
правата на българското малцин
ство, да изнасят своите коректни 
становища в "Братство". Нека се 
обаждат и нека пишат за "Брат
ство" винаги, когато имат какво 
да кажат. Не е нужно да се оба
ждат само когато не са съгласни 
с някого или с нещо.

и те постоянно
кон- се разширяват, което представ-начин, не внасяйки допълни

телно напрежение в тези среди, лява допълнително качество. 
Все пак, вероятно под влиянието 
на бурните събития, от време на 
време се появяваха текстове, в 
които бе внесена голяма доза ст-

Понеже се финансира от бю
джета на Р. Сърбия, "Братство"
има голям шанс да стане, незав
исим вестник. Но на вестника, 
както и на цялото ведомство 

Всяка полемика, която се трябва да оказват подкрепа и об- 
водп на страниците на вестника щините, и гражданите, и чита- 
по достоен начин, всяка крити- телите, за да може то да има си- 
ка, която се пише с подбрани гурно и проспериращо бъдеще, 
думи и мисли може да бъде в 
полза и на читателите, и на са- нявам, но бих изразил своето

мнение по отношение на редак- 
В своята история "Братство" торската политика. Мисля, че тя 

имаш е много трудности — от по- достигна едно доста добро рав- 
литически до материални. Най— ншце. На мнение съм обаче, че 
важното е това, че успя да оце- във вестника и в другите издания 
лее и да изпълни ролята си на на "Братство" не би трябвало да 
медия, която отразява живота на има изпълняващи дължноста ре- 
гражданите от българското мал- дактори или директори. Трябва

да има директор, трябва да има 
Много пъти в "Братство" съм главен и отговорен редактор. С 

прочел извънредни текстове, други думи, на хората във вест-

раст.

малцинството, а да се даде път на различни мнения и пред
ложения, което в крайна сметка и най-често довежда до 
правилните решения. През целия този 43-годишен период се 
стреми да запази и съхрани културната автентичност на 
българското малцинство, като своеобразна перла в общото 
(тогавашно) югославско културно съкровище. В тази насока 
приносът на Културната рубрика често остава недооценяван 
(или подценен) от местните власти, които повече място да 
на обществено—политическите и стопански въпроси, отразени 

. във вестника В официалните им отчети културата твърде често 
се споменава мимоходом.

Сега обаче от разстоянието на 43 години свободно можем 
, да преценим, че най-ценното през този период е било от

разеното в Културната рубрика, защото самата същност на 
културата е непреходна, а дневните обществено—политически 
теми отдавна е затрупала прахта на забравата. Някои по
литически и обществени, теми днес звучат просто смешно, с 
оглед на интензивните промени, които се вършат в тази област. 
Именно затова може би сегашната редакторска политика тряб
ва да отдели повече място за културата и изобщо културните 
проблеми.

Тук трябва да изтъкнем и сегашната нелепа тенденция 
вестникът, в това число и Културната рубрика, да се превърне 
в прост регистратор на събитията, без правото на журналистите 
и културните деятели да коментират, полемизират, реплицират. 
Протагонистите на такива тенденции са предимно хора на 
единомислието, на безконфликтността и на невежеството. Тези - 
и такива опити са в дълбок разрез с теорията на журналисти- . 
ката и с журналистическата практика, които търсят мислещи 
и свободномислещи личности. Послушността на който и да 
било режим принизява журналистиката, подкопава авторитета 
на журналиста, определи^ се |'да играе, както му се свири", 
нанася огромна щета вър&у стойностите и добродетелите на 
тази благородна професия.

Не съм компетентен да оце-

мия вестник.

ват

цинстпо в страната ни.

СТОЯН СТАНКОВ, журналист ветеран

ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ - ЗРЯЛО ПИСАНЕ
"Братство" е моят вестник. Аз го чета с охота и продължава и сега. Харесва ми либерализацията, 

всеки петък с нетърпение чакам пощаджията да разкрепостяването му, както и историческите ма- 
звънне у дома ми, не само защото една, не малка териали, от които се връщаме към корените си. А 
част от трудовия си живот прекарах в редакцията дърво без корени - съхне и вехне, 
му, а защото въпреки всички обществени и други 
сътресения той упорито отстоява основната си 
кауза - да бъде трибуна и огледало на обществено-

Има нещо, от което не съм доволен. Според 
мен не е достатъчно само да се регистрират съби
тията, колкото и прозрачно да се прави това. 

икономическия и културен живот на сънарод- Струва ми се, че "Братство" се страхува да отправи 
ниците ни в Югославия. Не само се надявам, но погледа си към утрешния ден. А това е много 
дори съм убеден, че сега, когато вестникът важно, като се имат предвид икономическите и 
навърши 43 години и стана на зряла възраст, той демографски сривове на средите, в които 
ще продължи да ни информира в съзвучие със предимно живеят сънародниците ни. Ето, това 
загърбеното от него време - сиреч зряло.

Открай време "Братство" 
хроникьор на събитията в нашите общини и 
афирматор на преуспяващите ни сънародници в 
различните области на човешката дейност. Това

според мен е голямото предизвикателство, пред 
е бил добър което е изправен моят вестникят. Надявам се, че

с оглед на възрастта си, ще съумее да се пребори и 
с него.

Стефан Николов

1



3

град, който сякаш напълно 
рухна. А в "Братство" 
винаги може да се намери 
нещо интересно да се 
прочете. Свалям ви 
шапката за труда и за 
ентусиазма!

Имам ли забележки? Да, 
имам! Трябва винаги да 
назовавате нещата с 
истинските им имена, а не 
да разкрасявате 
действителността. Ако 
една фирма е рухнала, 
това трябва да се каже.
Ако градът е рухнал, това 
също трябва да се каже. И 
трябва да посочвате и 
виновниците, които 
докараха дотук града. 
Недейте повече да 
заобикаляте! Целете се 
право в центъра.

Ето, малко ви 
разкритикувах, но от все 
сърце ви честитя 
годишнината!

Донка Банович, професор 
по английски език и лит
ература.

САякеша^) -На членовете на 
редакцията и на 
сътрудниците на вестник 
"Братство" честитя 43 
години успешна и 
плодотворна дейност в 
изграждането на 
съдружието в Сърбия и 
таченето на особеностите 
на българското 
малцинство като 
равноправна 
национална общност в 
Югославия. □Братство" 
постоянно се 
потвърждава като 
вестник на нашето 
малцинство и затова, 
пожелавайки ви успехи 
и занапред,вярвам, че 
със своето ангажиране и 
по-нататък ще 
допринасяте за 
изграждането на 
страната и общината ни.

посллпих
ИЛ БЕПуБЛИКЛ ‘БЪЯГЛ&СР

•тлтъя®
М724/13.06.2002Л.

Г-н Ванчг Богоев 
Изпълняващ Ълъжцостта 
Гладен редак^пор на 
(Вестни  ̂“Братство ’

Уважцгми господин Богоев,
Уоалфома родахуип,

Позволете ми от свое или и от името на моите сътрудници да изразя 
най-искрени и сърдечни поздравления на вдъхновения редакционен екип на 
вестник? на българската народност в ОРЮгославия “Братство ‘ по повод 43- 
та годишнина от излизането на първия му брой.

да споделя заслужената висок? обществена оценка за 
самоотвержения труд на ‘Редакцията. Благодарение на проявяваната 
активност, нашите сънародници са своевременно информирани за 
акргуалните събития, за сътрудничеството .между България и ОР Югославия 
и за есе по- задълбочаващите се контакти между двата съседни приятелски 
народа.

ц
Петър АНДОНОВ - ДЕН- 
КИЦА, пенсионер на 80 
години

(Радостен

Най-редовно чета в. 
"Братство". Преди това бях 
редовен читател на в.
"Глас на българите". Във 
вашия вестник най-много 
ми допадат статиите за 
стария Димитровград, 
понеже и аз съм стар 
димитровградчанин. Не 
мога да не ви кажа, че 
много обичах да чета 
статиите на покойната 
Лилия Нейкова, която 
беше ваш върл сътрудник. 
Тя предпочиташе да пише 
за стария Цариброд. 
Знаеше много неща, но 
понеже аз бях с няколко 
години по-възрастен, тя 
често ме консултираше, 
запитваше какво е било, 
как е било, вярно ли е 
било, така ли е било...

Не бих могъл да отправя 
никакви забележки към 
вестника. Допада ми! В 
последно време 
забелязвам, че вестникът 
ви изглежда по-добре, 
сиреч техническото 
редактиране е повдигнато 
на по-високо ниво.

ир Захариев, 
Общ

Владим През осинкц тези години и особено през последните две, вестник, 
“Братство'' се утвърди като най-популярното четиво на български езика ОР 
Югославия. С професионализъм и обществена позиция той обективно 
отразява демократизацията и реформите, К?кто и активното гражданск? 
участие на българското национално малцинство в тези процеси.

Позволете ми още един път да (Ви поздравя, а чрез (Вас и (Вашите 
читатели и да (Ви пожелая много творчески успехи и сили, за да се справите с 
новите предизвикателства на времето.

инската 
скупщина в Босилеград

председател на

ВЕНКО
ДИМИТРОВ, доск

орошен 
директор 

на издателството

['
I «5 Белград 

13.06.2002 г. епУБл

Юоц. ф-р^Яни (Михчахдв 
Извънреден и пълиолюгцен 
на Република България

.■ -2

А, й Будител
Г1 ГЩтл Вече петнайстина година 

съм в света на новинар- 
ството и през това време 
често размислях какво е 
бил, какво е и какво трябва 
да бъде нашият вестник. И 
вестниците изобщо. В тези 
моменти, като на сън, пред 
очите ми се явяваше петел. 
"Канева глупава асоциация?" - 
си мислех и я отхвърлях с 
индигнация.

Така беше и тези дни, 
когато си спомних, че на 15 
юни е 43-годишнината от 
излизането на първия брой 
на вестника ни. Пак ми се 
появи оня ми ти пъстър пе
тел, качил се на плота и 
кукурига, а гласът му силен, 
ясен, чист - в десето село 
може да се чуе. И вместо 
пак да отхвърля с индиг
нация тази "глупава" асо
циация, реших малко да 
размисля - има ли и каква е 
връзката между 
петела. Първото, което ми 
хрумна, бяха думите на 
майка ми отпреди половин

№

I. V Милка Хр. СТАНОЕВИЧ

РОЖАШ ДЕН
.□ш .

Най—напред искам да чес
титя рождения ден на вестник 
"Братство" и да пожелая на 
всички работещи в Издател- 

. ството още много години 
успешна работа.

Като председател на ОО на 
ДСС в Димитровград искам да 
подчертая, че между нашата ор
ганизация и вашето ведомство 
съществува коректно 
сътрудничество . Смятам, че в. 
"Братство" е от изключително 
значение за хората от този край. 
"Братство" е единстеният 
ник на български език в 
страната ни и като такъв допри
нася за запазването на национ
алната идентичност на

н Братство щс опазим, 
а на децата си 
ще раждаме. Другарчета, 
които ще раждат нас 
повече да си прг 
ние, дето се. обичаме 
и гледайте се в очите 
- огледалото на душата!
Не обвинявайте децата си 
за поведението и езика им... 
а само ги раждайте...

(гр. Ниш, 15 юни 2002 г.)

Не заради себе си 
ни своята къща 
ни своето его 
нито зарад него, 
а заради вас, братя, 
сестри и роднини 
аз продължавам там 
къде.то виеспряхте 
зарад идеалите 
че от Земя и Думи 
ще строим Аомове 
и Мостове на културата 
и на живота.
Братски ще се пазим

1лнчаме

Честитя ви родждения ден 
и ви пожелавам да 
излизате още много 
десетилетия!

Томислав МИТОВ, частник

вест-

Езизабета ГЕОРГИЕВАмал-българското национално 
цинство. Този вестник пре-

на читателите си много АРУЖКАдоставя 
интересни информации за 
местни събития.

Имам ли забележки? В "Брат-

вестника и
Забрулиха ветровете на очите ми, 

от клоните на миглите ми 
капят бистри листа,

би есента на душата ДРУЖКАство" не ми харесва това, че 
не винаги 

обективно, не се 
напълно професион-

столетие, когато ме 
събуждаше за училище. 
"Стай, сине, петълът поя, 
требе да поодиш, Да не 
закъснейеш." Това бяха го
дини, когато още нямаше 

петлите бяха

може
Забрулиха вешроверге на очите ми, 
от клоните на миглите ми 
капят бистри листа, 
може би есента на душата ми 

ще докосне нова година, 
нов ден и нови листа.

някои журналисти
пишат напълно

Какво мисля за 
"Братство"? Ами на нас, 
българите, много нещо ни 
взеха, дано не ни вземат и 
в. "Братство ". Аз понякога 
просто се чудя на вас, 
журналистите 
как намирате интересни 
теми за писане в този

държат
ално. Би трябвало напълно да 
промените и да модернизирате 

. Бихте мо-дизайна на вестника часовници, танови рубрики,гли да въведете и будителите - за училище, за 
работа в полето, за работа в 
заведенията... Колко селски 

като мен, си помислих,

за тинейджърите ипредимно
Самотата ми е дружка,

тя е като черна халка, 
която ми ожули сънищата, 
която като странна страст 
взе власт в царството 
на една осъдена душа.

Горещият пясък на един живот 
е- само епизод, един епизод 
от сюжета 
на една тъжна песен.
И ще дойде пролет, и есен, и зима,
на клетия кръстопът
ще докосна надеждата,
но тя ще се срамува,
глава ще навежда,
ще плува, плува,
в чужда прегръдка.

от вестника младеж, понеже те 
са вашите най—ревностни
училищната

деца
завършиха училище, благо
дарение на петлите, които 
навреме ги събуждаха за 
училище!

Спомените за староврем
ските петли нямат нищо об-

„етар йованович «“'"^^мопидапрекратим
изпращаиетГнанаши издания, кото« обосновава с 
тежката материална ситуация на Центъра.

С оглед на това, че става дума за значима, за 
общината и цялото ии малцинство, култури

оказала се в затруднено финансово 
положение, редакцията реши 
вместо досегашните три, на Културния център в 
Димитровград да изпраща по пет екземпляра от 
все”и б^йРиа вестник Братство и то безвъзмездно.

петли, коитощо с днешните 
виждаме само когато скачат 
на кокошките. Тяхното куку-сметки с не ни значи 

понеже днес имаме 
часов-

ригане пред зори 
нищо, 
много и най-различни 
ници-будители. Но 
асоциация

моята 
петел 

което ви
наги ми е било в съвестта: 
"Братство" е било, е и винаги 
трябва да бъде БУДИТЕЛ!

вестник
ми потвърди нещо,
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ИНА ЗНАМЕНИТА ГОДИШНИНА
ПРЕДИ ДИСТА и ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ: 

'ИСТОРИЯ СААШОЕОЛГАРСШ'
!:■ шр*шШяшВДЩа|

Млпсип и препис на СофроннП 1рача11СКИИсторията

е попапял надали сръбският историкловци, пито пък 
Паисий.

Паисий е използвал още едно знаменито сртЛско ж- 
- "Стемятогра фията пя лр 

Тази много популярна

собрах за много време и по прилика и пораспространих 
и сопокупих сию историйцу”. Паисий има и критическо 
отношение към казаното от Орбини: "И исков кратка 
история нской Мапрубир, летииин, преписал от 
гречетка история за болгарски царове, но веем» кратко 
- едва се майдс нихни имена и кой по кого царствовал. 
Сам той Мапрубир написал тако: Кажат греци от завист 
и ненавист що имеяли па болгари, не писали храбрите 

славние деяния царей и народа болгарски го, 
иим било при-

Възражда нето на българския народ, борбата му за 
политическо, стопанско и културно освобождение оу 

политическо под турските поро- 
- започва със

исто-съчинениедпойно робство
бители, културно под гръцките фанариотп 
забележителната 1762 година, когато атонският монах 
Паисий Хилендарски (1722? - 1798?) казва 
видение на Иван Вазов: "Конец! На житие ново аз турих

торическо 
фор Жефарович.

образите на сръбски и български владетели и архие
реи, както и гербовете на всички славянски земи. Тук 
има и едно изображение на чар Душан като конник, над

и победата, а под него

книга ни пока

зва
в поетичното

летят богините на славата
; около Душан са гербовете 
(българският също), в

живеели. Тази юцхгииа

венец."
Естествено става дума за ръкописната "История сла- 

и о царей и светих болгарских 
бития болгарская. Собрано

него
лежат разбити врагове; напоступки и

но вкратце и вопреки 
лично, да не им е срамота, защо

писали, како е които сла-всички славянски земи
живеят или някога са

веноболгарская о народе ги много пути болгарии на-и о веех деяния и 
реждено Паисием йеромонахом, бившаго и пришедша 
в Светни гори стонски от епархии самоковские в лето 
1746 и собрапшаго историк» сию на ползу роду 
гарскому в лето 1762".

Но преди да събере и нареди своя ръкопис, 
предприема едно далечно и трудно за тогавашните ус
ловия пътешествие. През пролетта 
Паисий пътува от манастира Хилендар до Сремски Кар
ловци да прибере имуществото 
спм, починал през януари и оставил на своята обител 
пари и вещи, намиращи се у Павел Ненадович, архие
пископ, митрополит и поет. Хилендарските монаси из
бират проигумена Паисий (игумен е родният му брат 
Лавренти) да отиде в Сремски Карловци. За това Паисий 

в своята История: "... И у Немска земя 
(Австрия) повече за то намерение ходих...", тоест да 
събира материал за своя труд, а не само да извърши 

му поръчение. На 19 май 1761 година той 
предава препоръчителното писмо на хилендарските 
монаси, а на 21 май получава споменатите вещи срещу 
разписка, като обещава да ги занесе в манастира (това е 
единственият запазен оригинален негов подпис): "За то

вяните
именно Паисий е имал предвид, когато е 
латински философ (Павел Ритер Витезопич) написал 
притчи и титли народние - по Европа колко народи 
били и имена местим и пределом изобразил притчею. 
То Серби нашли и приписали сго Стефану Насилному, 
И изобразили его щамби (картините у Жефарович, и 

места и народи покорил и

"Ив послесловието писал: "Нскойповеждали и дан от тех земали.
Паисий пак споменава автора на "Царството на сла
вяните“: "Тамо (у Немска земля) обретох история Мап- 
рубирова за ссрбие и болгари, Вкратце за Цари, а за свети 

латинин бил, не исповедует светих

бол-

Паисий нпкако нс писал: 
болгарски и сербски, кои просияли последи откако се 
оделили латини от греци. Но и за сербски свети 
пишет и покривает, а за болгарски никако не помснуст.^

имал ли е Паисий

зле
1761 годинана показук»т, како да ест они 

имеял под власт Стефан."
Увлечен от желанието си да пробуди националната 

българина, Паисий рязко порицава
които попадат под влиянието на чужди

Естествено възниква въпросътархимандрит Герана
сведения, че в богатата митро-някакви предварителни

библиотека в Сремски Карловци може да
своитесвяст ниполитска

намери източници за своята история или се е водил 
че там все пак ще намери

съвременници,
култури, особено на гръцката 
"О неразумне и юроде! Поради что се срамиш да се 
наречеш болгарин и не четеш по свой език и ие думаш!

След като завършил ръкописа на История славе- 
ноболгарская", проигумен Паисий обикалял България и 
я давал да се чете и преписва. През 1765 в Котел препис 
направил поп Стойко (сетне известният книжовник 
Софроний Врачански), който бил довършен през 

За съжаление поп Стойко не е оставил никакви

. Гой гневно възклицава:
само от предположението, 
нещо. Изглежда, че подобно сведение е могъл да получи 

Йован Райич. Този сръбски историк (баща му 
Радослав - Рая от Видин) прекарва през 1758 година три

атонските

само отсам пише

месеца, ровейки се из ръкописите на 
манастири, богати ризници на историческото 
на южните славяни, най-много в Хилендар, за да издири 
източници за своята прочута "История разних 
ских народов, наипаче Болгар, Хорватов и Сербов" (Ви
ена, I - IV, 1794 - 1795 г.). Предполага се, 
мнение топа е съвсем вероятно, че там се е срещал с

ллиналовъзложеното

славян-
януари.
сведения за срещата си с Паисий. След този първи пре-а по наше

направени още много, но не всички са оцелелипие саи собствения руки подписанием испоимименем
печатни» потверждак» и реверсираю. Во Карловце, 21 - 
го дне мца Мая лета 1761. Паис.ма проигумен хиландар-

до наши дни.
И като прави пър 

литература намира извори, примери й вдъхновение в 
сръбските и хърватски писатели. Това сътрудничество 
трае и до днес и заслужава всестранна поддръжка. Няма 

електронният проект \у\у\у.гах1ко.огй.уи ще 
пза им н ото

Паисий, който му е оказал помощ при издирването на 
необходимите материали. Ако това не е вярно, то трябва 
да се запитаме дали Паисий би предприел пътуването си 
до Сремски Карловци без знанието за едно историческо 

на славянски език. Задачата, която

крачки, новата българскавите си

ски."
В Сремски Карловци той намира превода на Сава 

Владисавльевич, направен по заповед на Петър Велики, 
"Книга Историография" (Санкт Петербург 1722), руско 
издание на прочутото произпедение на дубровнишкия 
абат Мавро Орбини "Царството на славяните" (II ге&по 
с!е дН 81аУ1, Рехаго 1601). Самият Паисий няколко пъти 
посочва, че е черпил от историческите сведения на 
Орбини: "От того Маврубмра и от много други истории

съчинение, при топа 
му е била поверена, само е благоприятствувала да прие
ме. и предприеме пътуването до далечното средище на

съмнение, че 
допринесе много за осъществяването на 
опознаване и сътрудичество.сръбския духовен и културен живот.

Изследователите на живота и делото на Паисий все 
още не са единодушни дали Паисий и Йован Райич са се 
срещали и в манастира Хилендар, и в Сремски Кар-

д-р Джордже Игнятович

Старият Грпшу, някогашен строителен инженер,драскаческата си страст с доходи от реституцията. Вече 
пенсионер, с мизерни средства, Писателя взе на заем също носи чувал; той е пълен с хартия, събрана от 
нужната сума и разказите бяха издадени. В петстотин кофите за смет. 
екземпляра. Обидно малко. Скоро щеше да разбере, че 
и те са много. Някога творбите му тръгваха към вадят златните зъби от устата му, за да си ги поделят.

РаЗКС13 читателите в хиляди бройки. И свършиха за кратко 
време. Сега хората бяха бедни, рядко купуваха книги.
Богатите не обичаха писмеността, освен когато е е човекът.

ЦЕНАТА Наследниците на Т. Т. Тодориков, умрял преди час,

Току-що се е простило с живота си малкото ку
ченце Поми, най-добрият приятел на човека. Убил гоНикола СТАТКОВ

отпечатана върху банкноти, за предпочитане в зелен
цвят. Нямаше вече централно книгоразпространение, е турила край на тридесетгодишната лАу любов с ком- 

и Почти нямаше книжарници. Имаше сергии. Писателя шийката Деша. Жена му Еленка е знаела топа, но ник- ! 
често се застояваше край тях. Българската .литература ому дума не е казала, 
не вървеше. Стойностната световна литература - също.
Макар и все по-рядко, купувачите посягаха към чуж-

В селцето Бяла речка смъртта, на фронтовака ДамеПисателя си знаеше заная
та. Умееше да пресъздава в 
книгите си природа, хора 
събития. За разлика от някои 
негови събратя по перо, не 
"икономисваше" грешките и 
пороците на времето, в което 
живееше. Той посрещна с 
разтворени обятия Промяна
та. Предложиха му постове и 
служби. Отказа. Други не от
казаха. Прислужниците на 
бившата власт се писаха ди- 
сиденти и страдалци; солово

В скромното си столично жилище един мъж, който | 
нялАа музикално образование и не е диригент "ди- | 

доземски книги, на чийто страници почти винаги има- рижира" невидим оркестър. Бетовен. Девета симфо
ния. Одата на радостта гърми, носи се над света, пръс
ка светлина й душата на-човеците. Ще приласкае ли 

продадени едва стотина екземпляра. И - дотук. Какво божествената музика скръбни и нещастни? 
да прави с останалите? Част от тях раздаде без пари на 
близки и познати. Десетина остави за себе си. Другите, 
около триста броя, натовари в количката и - право в 
кварталния пункт за изкупуване на хартия; все щеше 
да изкара за тях някой лев. Като го видя, жената, която нещастие? 
работеше в пункта и го познаваше, запримига:

.- Ама, господин писател! Как така?...

ше разголени красавици и димящи пистолети.
За цяла година от новата книга на Писателя бяха

Знаят ли за тях четирите дами, които играят бридж 
в един богат дола в полите на Витоша, ден преди да 
заминат на почивка на Бахамските острови? И да зна
ят - какво? Нали няма нищо по-банално. от чуждото

и хорово се захванаха да я пл
юят. Любовниците на бившата власт, тихолаълком се 
вмъкнаха в будоара на новите управници; отново 
галени, отново митове. И ни дума, ни ред за тежкия 
кръст, който бе стоварен върху плещите на народа. 
Печени хитреци набързо понатрупаха парици от 
писането на криминални и порноистории. Честните

Писателя гледа как героите м“у се раждат, живеят и 
умират върху студения и безчувствен плот на кантара.

- Така... - печално отвърна той. - Вече никой няма Гледа и си мисли за стотиците дни и нощи, през които, 
с любов и мъка, ги е създавал. Мисли си и мрак, и 
пустота изпълват душата му. Една надежда, плаха като

нужда от моите книги.
- Все пак!... - опита се да възрази жената.
Той не й обърна внимание и започна да трупа кни- зимен слънчев лъч, крехка като пламъче на свещ, 

творци се стъписаха и спряха да пишат. Така постъпи гите* ПЪ1,ХУ плота на големия кантар. Един след друг, просветва в тоя мрак, надеждата, че все някога до- 
и Писателя. Накрая си рече, че не бива да мълчи. Изпод 1*Дин До друг, за кой ли път, пред него оживяваха брото и красотата ще възкръснат...

героите, които бе създал с ума и сърцето си... - Готово, господин писателю! - 
Пенсионираният полковник Драмов, отдал здравей жената. - Пари ли ще искате за книгите си или?... 

сили на границата, стои, без вина виновен, пред но- 
вобогаташа Янкулов, душата го боли, но си мълчи, бои 
се, че ще бъде

перото му наизлизаха горчиви съвременни разкази. 
Когато станаха трийсетина, реши да ги издаде в книга. 
Книги се издаваха много, вече срещу заплащане. Ник
ому неизвестни лица бълваха скорострелно поезия и 
проза. Млади красавици и склерозирани старци и 
бабички точеха бездарните си пера върху невинната 
хартия. Имаха пари. Едните ги получаваха от спон
сори, оценили примамливата им плът. Другите чешеха

сепва го гласът на 
- тя

посочва чувала, изправен до стената. Писателят над
зърта в него, кимва с глава, натоварва го на количката 
и бавно поема към дома.

В чувала има тоалетна хартия.
уволнен.

Продал гробното място на баща си, учителят Ники- 
фор е нарамил чувал с костите му, отива да ги зарови

Трудв някое скришно място.



КУЛТУРА Ъ) ПРОСВЕТА14 юни 2002 г. Шшмт о
РОСИЦА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

"САВА ДОБРОПЛОДНИ" В СЛИВЕН
РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 
ПЕТЪР ЙОВАНОВИЧ

СВЕТЪТ НЕ ЗАПОЧВА ОТ НАС РТВ "ЦАРИБРОД" 

НЯМА ДА СЕ 

ЗАНИМАВА С 

КЛЮКИ

I Какво по-добро от това да използваме 
правиме по-добри неща положителния опит на другите и заедно с тях да

Регионалната библиотека " Сава Добро- 
плодни в Сливен, г-жо Петрова, вече няколко 
години организира Фестивал на детската 
книга. Кога възникна той и каква му е целта?

- Националният фестивал на детската книга 
през 1999 година. Идеята е на едно 

да се съберат всички, които участват 
процеса на създаването и разпростране1шето на 
детската книга - печатане, разпространение, биб
лиотечни специалисти, педагози, психолози, тъй 
като преди десетина години в България 
централизираната система за книгоразпростра
нение. При издателствата проблемните също са 
много

възникна 
място в

* Г—н Йованович, смятате 
ли, че окончателно е премах
ната преградата, която ня
кога същестуваше между Вас 
и отделни работници от Ва
шето ведомство.

изчезна

- едни възникват, други се закриват поради 
финансови съображения, така че общо взето, 
литературният живот се беше затворил 
столицата.

На един семинар по линията на ЮНЕСКО за 
Югоизточна Европа се коментираха проблемите • 
около детското четене. Тогава аз предложих на 
моите колеги да организираме една такава мани
фестация и те я приеха.

Мога да кажа, че не само по мое мнение, но и 
'по мнение на гостите и участниците във Фести
вала, тон става все по-добър, разширява се 
кръгът от участници.

* Как се стигна до това на фестивала да бъде 
поканено и издателство " Братство" ?

- След редицата бурни съби
тия през февруари и март т.г. 
Центърът за култура продъл
жава да работи нормално. Как- 
то и всичко останало така и про
мените в Димитровград стигна
ха последни. Имам предвид пре
димно промените в мисленето 
на хората.

Що се отнася до моите работ
ници, те полека-лека се приспо
собяват към съответния начин 
на работа. Много неща в гла
вите на хората не могат да се 
променят, за една нощ, но във 
всеки случай те доста се старят 
в това отношение и мисля, че с 
течение на времето всичко ще 
потъргне по възможно най-до
брия начин.

Когато става дума за между-, 
личностните отношения, мисля, 
че повечето от проблемите са 
премахнати. А що се отнася до 
всичко останало, както вече ка
зах, ще бъде необходимо да 
мине определено време.

* Като директор на Центъра 
за култура Вие доволни ли 
сте от резултатите, които 
той отчита сега в областта 
на информирането, както и в 
другите негови области?
- Доволен съм от резултати

те които гражданите'в момента 
не могат да видят от подобре- 
ниета в организацията на рабо
тата и финансовата дейност. И в 
тази област все още не всичко е

само в

Петър Йованович
Росица Петрова

но аз се надявам, че няма да се 
стигне до това.

* Как вървят подготовките за 
X художествен пленер "Пога- 
новски манастир' 2002" ?
- Подготовките за юбилей-

ствеността на Сливен, но и от бизнеса, от Минис
терството на културата и от някои международни

- От миналата година вече фестивалът над- организации, 
мина границите на България, защото започнахме * И така стигнахте до" Змаевите детски игр- 

и" в Нови Сад?да включваме като гости и участници в про
грамата на Фестивала и български творци, жи
веещи й работещи в чужбина. Тази идея въз
никна спонтанно, между мен и господжа Гарева 
от Държавната агенция за българите в чужбина. 
Всеки, който познава историята, знае, че по 
време на войните много хора от Сливенския край 
са напуснали района и са се преселили в други 
страни. За да не се търсят неформални връзки, 
ние намерихме този начин. Така освен "Дру
гарче” тази година на нашия фестивал участваха 
и Георги Барбаров от Кишинев и Дора Костова 
от Одеса, като следващата година се надяваме да 
поканим и други участници. С господжа Гарева 
сега правим една база данни на творци, които 
живеят и творят в чужбина и според финансовите 
възможности на Фестивала ще можем да ги 
каним. Трябва да отбележа, че тази година 
тите

- За първи път отиваме в Нови Сад и аз се 
надявам да се поучим от колегите си в там. Мисля 
че ще бъде много приятно прекарването ни там и 
ще научим много полезни неща от тях, защото 
светът не започва с някой и от някъде, и ако 
някой е постигнал в една област повече, какво 
по-добро от това да използваме положителния 
опит на другите 
и заедно с тях да

* Мислите ли, че информа
ционната дейност на 
Центъра за култура 
трябва да се разграничи от 
останалите дейности на 
това ведомство ?
- Разбира се, че 
настоявам за 
разграничаването на 
определени дейности и 
особено на
инфомрационната, тъй 
като няма никаква 
връзка с останалите три 
дейности на Центъра за 
култура. Дали ще се 
стигне до това до края 
на настоящата година 
или пък през 
следващата, ще зависи 
от много фактори. Със 
сигурност обаче това ще 
стане.

ЕшйШ?правиме по-до
бри неща.

Уверена съм, 
че с колегите ни 
от Нови Сад до
година ще нап
равим нещо по- 
интересно и в 
България, и в 

благодарение на даренията, конто направи депу- Нови сад. 
татът от Сливенския район, всеизвестният ак-

ВЧЕРА В
ДИМИТРОВГРАД се 
проведе сказка, на 
която бяха обсъдени две 
теми: Модерно 
градоустройствено 
планиране и 
Политическите аспекти 
на местното 
самоуправление. По 
първата тема говори 
проф. д-р Нада 
Лазаревич, а по втората 
д-р Зоран Вацич , 
двамата от Белград.

гос-
от Кишинев и от Одеса дойдоха при нас

тьор Коста Цонев.
Ние получаваме подкрепа не само от обще-

В. Богоев
наред, но със сигурност може да 
се твърди, че е сложен край на 
безотговорното поведение и на пия десети пленер ” Погановски

манастир” са в ход и засега се 
Във връзка с информиране- провеждат по план.

Като се има предвид, че за ор-

пропиляването на пари.И СУРДУЛИЦА ЩЕ ИМА 

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Това е част от 
поредицата сказки, 
която се реализира в 
различни градове на 
Сърбия. Организатори 
на сказката в 
Димитровград бяха 
Общинската скупщина и 
Центъра за
либерално-демократични
студии от Белград.

то, мога да кажа, че и за тази 
дейност на Центъра на култура ганизиране на една такава кул- 
има още какво да се желае, по и турна проява са необходими не- 
тя сигурно твърде скоро ще бъ- малко пари, ние очакваме да 
де още по добра. Мисля, че до- получим помощ от определени 
сега е сторено много,поне що се субекти, тъй като се стремим 
касае до обективността. Някои тази проява да бъде проведена 
субекти се опитват да превър
нат РТВ "Цариброд” в медии град заслужава, 
които да се занимава с- клюки, 
което ще бъде в нечият интерес,

наНапоследък Пчински окръг става известен с прокарването 
няколко кабелни телевизии. Най-напред с такава телевизия ще се 
сдобие Босилеград, където частното предприятие КОДАЛ скоро 
ще завърши кабелната мрежа. Представители на ОС във Враня и 
Владичин хан подписаха миналия месец договор с ПТТ Съроия 
през есента да започне изграждането на кабелно-дистрибутивна 

двете общини, а понастоящем е се прокарва кабелна 
телевизия в Сурдулица.

Членовете на ИО на ОС в Сурдулица повериха прекарването на 
мрежата новорегистрираната частна фирма ТВС от Сурдулица, 
която е предложила най-прием.шва оферта. Нейните сооственнци 
- Новица Тончев и Бранко Божилов - правят всичко възможно за 
спазването на сроковете и поетите задължения към гражданите.

- Досега за съоръжения са изразходвани над 30 00 еври, над 600 
желание да се приключат на мрежата, 
4500 динара, доколкото домакинството

на такова ниво, каквото този

А.Т. Разговора води: Б. Димитровсистема в

В МУЛТИКУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В БЕЛГРАД

ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ ОТ 

БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАДдомакинства изразиха
приключването срува
живее в колективна сграда, т.е. 6000 ако става дума за частна къща, 
а месечният абонамент е 90 динара, казва Новица Тончев, като 
пояснява, че ПТТ и Електроразпределителното от Лесковац им 
разрешили да ползват стълбовете им, при условие, че
нарушават системите, и че всичко ще е готово до десетина дни. българското малцинство

Очаква се „ТВС” сетне да започне да излъчва и собствена про- дИМИХр0вград. Освен изложбата, ще бъде ор-

п ср с д Ш1 ези ,Т к ошг (Г. 1Я^мат* ме стаж <ве етш и ци и телевизия и в която КосЗр"^ кра&Органи- нашенци живеещивюгослащкатастолица^

ИО на ОС в Сур- М|,,|ИСТерство на националните и етнически 28 юни.
общности. Любен Глигоров, главен организатор

в Босиле-В сряда в Мултикултурния център на иацион- на културно-художествените програми 
алните и етнически общности в СРЮ в Белград градския Център казва, че има възможност 
ще бъде открита изложба на представители на изложбата да има и продажбен характер.

от Босилеград и откриването й ще бъдат поканени представители 
на българското посолство в Белград, предста- 

на дипломатическия кръг в СРЮ,

не

както и

собствена програма, казва председателят на 
дулица Драган Динчич.

К. Велинова

/
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ТРИТЕ ЛЮБОВИ НА АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ
I * Животът на поета е изграден от хармонията на три

Още като ученик през шестдесетте го
дини за пръв път се среищах със стиховете 
на поета Александър Дънков, публикувани 
във в. "Братство", в списанията "Другарче" и 
"Мост". А към края на седемдесетте години 

работещ в нашето издателство имахкато
чудесната възможност лично да се запозная 
с него и да създам творческо сътрудниче
ство и приятелство, което продължава и до 
днес. Струва ми се, че през тези дълги го
дини успях да го опозная и да се уверя, че 
неговият живот е изграден от хармонията 

любови - към родния кран и земята, 
към литературата и към децата и че в тези 
хармонични светове той търси и открива 
смисъла на пълноценния си живот.

на три

БОЖИЦА - ВЕЧНОТО 
ПОЕТИЧЕСКО 

ВДЪХНОВЕНИЕ
На 1 юни - Деня на детето, бяхме заедно 

с българския поет Кирил Назъров в Колари 
заключителното тържество на "Извора 

на живата реч" - прегледа на детското лит
ературно творчество. И гостите, и домак- 

радваха от факта, че цели 30 
години от тук струи този своеобразен извор 
на художественото слово, от чиито участ
ници днес има и утвърдени литературни 
творци с издаден»! книги. С поета Назъров и 
тази година сме на гости при нашия поет 
Александър Дънков. Под дълголетен орех в 
двора на къщата му прекарваме няколко 
мига в приятен разговор.

И както казва поетът; "Всичко започва от 
Божица, от родната ми Кодина махала . Тук, 
сред омайните природни прелести, ромон- 
ливи поточета, славееви песни, трудолю
биви и честни хора, заредени с житейска 
мъдрост и неизмерима любов към земята, 
поетът прекарва детските си години, които 
и до днес са непресьхващ извор на творческ
ото му вдъхновение. Поетът си спомня с 
уважение за първия си учител Александър 
Побиенски и за преподавателя по литера
тура Васил Иванов от Козлодуй, които му 
вдъхнали обич към литературата и духовно
стта изобщо. След завършване на босилег- 
радската гимназия, Дънков започва да след
ва българска литература във Философския 
факултет в Белград, но след два семестъра 
катедрата е закрита и той продължава да 
изучава югославска литература в Скопие, 
където се дипломира през 1958 година.

Учителската си дейност започва във Вла- 
сина Округлица, където работи като препо
давател и директор. След това работи в На
родната библиотека в Сръбска Църня. През 
1967 година идва в смедеревското село Ко
лари и работи в основното училище "Илия 
Милосавлевич Коларац" до пенсионирането 
си преди две години.

Творческото си развитие и съзряване

на победителитеАлександър Аьнков бръква награди 
в VII преглед

ПоетътПостите Александър Дънков, Бабкен С 
(Армения) и Кирил Назъров на прегледа през 1997 год.

имонян
на

на поета, когато една от 
, сега

пълнило душата
наградените участнички в конкурса 
поетеса, е написала между другото: Творче- 

проходих в Колари и оттогава творческ- 
въображение стана смисъл на моя жи- 

хората от Прегледа - трайни вдъхнови-

образованисто и възпитанието на младите 
иоларчани. А когато се работи всеотдайно и 

са впечатляващи. Точно преди
Дънков свързва с публик.щиите за бълга
рите в
сътрудници на в. "Глас на българите в Югос
лавия". През 1954 година той публикува в 
него първото си стихотворение "Моето се
ло". Утвърждава се като един от най-ре
довните сътрудници в изданията на Брат
ство”. Публикува стихове за деца и възраст
ни в "Другарче", "Мост" и "Братство". Издал 
е следните книги на български език: Не
спокойни приливи", "Есенни дъждове", - 
будени зори", "Очи, пълни с. пролет" и "Над- 
пяване". Пише и превежда на сръбски 
Има публикации в сп. "Стрелхльеня" - При- 
щина, "Весела свеска" - Сараево и др. Името 
му е включено в Лексикона на просветните 
работници-творци на 1 
Белград, кактб и в литератури 
"Покрайнините на сърцето", издадена в Со
фия. Член е на Литературния клуб в Смед- 
ерево. Занилмва се и с публицистика.

В творчеството на Дънков се открояват 
две основни теми: любовта към родния край 
и към неговите хора. Затова в стихвоете му 
откриваме много от нашите вълнения и раз
съждения и когато се връщаме по родните 
си места, намираме отговори и на някои 
житейски въпроси и облекчение за своите 
души.

ините се
Югославия. Той е един от първите

резултатите 
30 години той става един от инициаторите и 
основоположниците на Прегледа на литера
турното творчество на ученици от основ
ните училихца от Югославия, наречен Из
ворът на живата реч". Дънков приелха

своя орисия, най-голя- 
удовлетворение и радост да се откриват 

и утвърждават малдите в художественото 
творчество, в създаването на ценности, кои- 

сърцата с доброта и красота.

ски 
ото 
вот, а 
тели-

таз и
ЗЕМЯТА - ТРАДИЦИЯ И 

НЕОБХОДИМОСТ
манифестация като
мо

"Съ- И третата любов на Дънков - безкрайната 
към зелшта. И нея, както изтъквапреданост

поетът, е донесъл от родната си Божица. С 
но и с тъга той си спо-

то изпълват 
Благодарение на Дънков и с подкрепата на 
неговите колеги и директорите на учили
щето, на община Смедерево и на Републи
ката, " Изворът на живата реч" се утвържда
ва като една от най-значилште творчески

е и IК.

чувство на гордост, 
мня за прочутите божички косачи, за косит- 
бата, която продължавала цели 30 дни.

- Добродетелите на българина ме карат 
да обработвам и тук тази плодородна зелхя, 

- изтъква поетът. И наи-

Сърбия, издаден в
ата антология

изяви на младите литературни таланти в 
Югославия. По инициатива на 
ггреди няколко години в Прегледа 
ват и деца от нашите училища, сътрудници 
на "Другарче". Неописуема бе радостта на 
поета, когато, въпреки силната конкурен-

Дънков от която ражда всичко
стина, широкият му двор подсказва за един 
наистина грижовен стопанин: оранжерии 
за производство на чушки, домати, краста
вици, зеле; две кози и седем ярета, няколко 

ция, между лауреатите се класираха и на- свине, кокошки... Дънков има и плантация 
млади литературни таланти - Сузана от 6,5 декара с ябълкови насаждения, с къп- 

Евтимова и Ясмина Занкова от Босилеград, ини... Преди години, когато строили трие- 
Йелена Ранчева и Дияна Еленкова от Ди- тажна къща в Смедерево, където живеят

синовете му, и тук, в Колари, те произвеж
дали и за пазара. Днес производството е по-

се включ-

шите

митровград.
Александър Дънков е един от инициато

рите за участието на поети за деца от чуж
бина в Прегледа и за издаване на антологии 
на детската поезия на страната, откъдето така: 
иДва гостуващият поет. Особено голяма е 
заслугата му за издаване на Антологията на 
българската поезия за деца "Слънчев букет", С Божш& старея, 
излязла през 1997 година ' Божицамилея,

Какво ли удовлетворение и радост е из- За Божица пея...

ДЕЦАТА - РАДОСТ И 
ЩАСТИЕ

малко.
Нека да приключил! очерка си за поета

В Колари Александър Дънков се утвърж-
ажа-

С Божица живея,
дава като изтъкнат просветен деец, ув 
ван съгражданин и общественик. .Той влага 
всички свои знания и творчески сили за Денко

Рангелов

СРЕЩИ: ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВА, ДИМИТРОВГРАДСКА ПОЕТЕСА В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ

ВСЕ ПОВЕЧЕ СИ 

МИСЛЯ, ЧЕ 

ДИМИТРОВГРАД СПИ

ПЪРВИЯТ
256-БИ ТЕН 

МИКРОПРОЦЕСОР
т$1гисинп чуогс!),
която ще позволи 
на компоютрите 

. да работят с 
двойно повече 
процесорни 
инструкции по 
деловия си такт, 
отколкото правят 
това сегашните 
микропроцесори.

Енергийният 
ефект на новия 
процесор ще се 
увеличи с 47 
процента, докато 
другите му 
параметри ще са 
три пъти и 
половина 
по-добри в 
сравнение с 
най-добрия 
сегашен 
микропроцесор 
на "Трансмета".

Американ ската 
компания 
"Трансмета" 
реши първа да 
изнесе на пазара 
256-битен 
микропроцесор, 
който пести 
енергия, с 
обозначение ТМ 
8000.

Новият чип има 
256-битна 
архитектура "с 
много дълги 
наредби" (уеп 1оп§

* Ако имате някаква възможност, бихте 
ли напуснали Дилштровград?

— Животът подлага на проверка чо
века винаги и неуморно. Предлага л!у 
възможности, шансове, които той или 
използва, или не използва Може би ще 
звучи сурово липсата на локал—патри- 
ческо настроение у мен, но, ако имам 
възможност, бих напуснала Димитров
град! Както вече казах, самия град не 
обичам много, но хората и този край 
обичал! от цялото си сърце. Какво ще ми 
се случи обаче какво ще се случи на 
всеки от нас ще покаже бъдещето.

* Дали в Димитровград съществуват необ
ходимите условия за. живот и творчество 
на хората на.изкуството?

— Димитровп>ад би могъл да бъде 
хубаво място за живот и работа на хо
рата, които се занимават с изкуство. По 
някакъв особен начин тази среда е 
неизперчаема за идеи, за картини, за 
образи. Тази обстановка отговаря на чо
век, който започва да се занимава с 
изкуството, който е в началото на своя

художествен път, но за сериозна работа 
и някакъв успех е необходимо да се 
живее и работи в много по—голям град 
от Димитровград.

* Ако трябва ~ 
няколко стиха,

Недосьнуван сън сънува, 
с мъгла облича днес, 
с паяжина плете вчера, 
а утре хваща с миглите си.

* Кога. можем да очакваме от Вас нова 
стихосбирка?

— Опитвал! се да пиша възлюжно по
вече. Две л!ои стихосбирки — еднато на 
сръбски, а другата на български език, са 
почти готови. Напоследак обаче пиша 
повече проза.

Литературното творчество е за Л!ен 
лекарство, което лекува лгъките • на 
ежедневието и което ми позволява да 
вървя напред.

* Г-ц е Ге
оргиева, 
обичате 
л и града, в 
които 
живеете и да оцените Д(митровгп 

а, как биха звучали те?
ад с

работите?
— Опитвал! се да го заобичал!. Никога 

не съм изпитвала особени чувства към 
Дилштровград, понеже най-хубавите 
Л1и елюции са "резервирани" за родното 
ми село Смиловци. Дилштровград е га
ра, на която спира влакът на живота лш. 
Къде ще л!е отведе, не зная! Може би ще 
остана тук.

* Може ли Дилштровград - такъв, какъвто 
е - да се справи с трънливия и неизбежен 
процес на транзицията? *

— В последно врелю все повече си 
мисля, че Дилштровград спи и никога 
нял!а да се събуди. Иска ми се да не 
вярвал! в това, но—, остава едно голямо 
— Но! Живеем в свят, в който само сил
ните продължават да живеят. Слабите 
изчезват или попадат под влиянието на 
силните.

. В света на 

компютрите
Б. Димитров I %
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ндши е ад СПОРТНИ ТАЛАНТИ: 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВСКЪРВЕНИЦА (2 ИЗГРЯВАЩА
ФУТБОЛНА

ЗВЕЗДАМНОГО ПАТИЛИ ОТ ТУРЦИТЕ
Скървсиичаии са имали "късмет” да граничат с Сегашните обреповски родове Ангелковичи, 

Горна Нсвля, която по времето па турското робство Гьоргевичи, Маничи, Кьиричи, Митровичи и Йова- 
е била турски чифлик. Турците искали да разширят новичи са от стария лъпурски род от Скървеница. 
чифлика си за сметка на скървсиичаии. Пръв попад- Попеже турците-мераклии не се завърнали, дру- 
нал под удара им дядо Лазар, който живеел в сегаш- гите тръгнали да ги търсят. Разпитвали Златко, 
пата мера па Горна Нсвля, в местността Лазарица. За той, „нито милом, пито силом”, нищо пе признавал, 
да го пропъдят от хубавия имот, те запалили снопите Турците се съмнявали в него и макар че той нищо не 

нивите му, но Лазар не им останал дължеп - за- призпавал, те взели десетгодишния му спи. Забравили 
жито. Кадията присъдил - крив е го лъпурцитс, докато през 1928 година в Скървеница 

Лазар, да се вземе имота му и имота на други негови 
съселяни.

лик.

* Капитанът на пионерския тим на 
нигикия " Раднички" е новата надежда на 
югославския футбол * Футболист със 
седемгодишен стаж * Мечтата - играч 
на, националния отбор, а след пюва и 
световна афирмация в Италия

лНО

па
Александър Симов е родеп през 1987 го

дина в Ниш. Потеклото му по бащина линия е 
от село Божица. Тези дни завърши с отличен 
успех основното си образование и бе провъз
гласен за най-добрия спортист на основното, 
училище ” Родолюб Чолакович” в родния си

палил тяхното
не пристигнал непознат човек, който твърдял, че е от 

На Лазино бърдо, където е сега граничната . рода па лъпурцитс. Зарадвали му се лъпурците, по 
застава, да се бие тъпан и докъдсто той се чува в страхът им да не вземе от и иначе оскъдния имот ги

накарал да докладват за него в 
Боровска община. Дошли жап- 
дарми, отвели го и се загубила . 
всякаква следа от този човек.

В Скървеница живее и легенда 
за някой си дядо Ковач. Той имал 
ковашка работилница в старото 
скървснишко селище, близо до ту
рския друм за Търн, и имал много 
работа. Дядо Ковач не само ковал 
конете, но и убивал самотните пъ
тници и криел парите им в дупките 
па един каменист баир, който и се
га се вика Ковачев камик. Сега 
иманяритс ровят там, търсейки 
скритите пари. По някои сведения, 
вече споменатият лъпурски род е 
една клонка от рода на дядо 
Ковач. Дядо Ковач имал умен и 
добър кон, който сам отивал в 
Скървеница при семейството му, 
носейки храна и други продукти. 
Влизал в довара и се обаждал, из
лизали домакините, давали музоб- 

иица със зоо и докато той изяде зобта, те подмепяли 
скървеничката земя, дотам да се присъедини към тур- дисагите и конят отивал с нов товар при дядо Ковач, 
ския чифлик. Тази земя, заедно с другата от чифлика, където също го чакала збоница със зоб. 
горноневлянци купили за 320 златни турски лири от 
Серие Рашндова през 1880 година.

Скървсиичаии много патили от турците. Наблизо се е променял от няколко десетки до няколко сто- 
до селището им, на Бели камик, имало турска стража Тици. 
и когато скървсиичаии тръгвали на работа в полето,
турците карали мъжете да им донасят студена вода от жителите на Скървеница датират от 1880 година.

Шя- град.ш Срещнахме се след мача с ” Тимок” в Из- 
точната дивизия. Макар и изморен, той ра- Всят ^ 
душно прие да поговорим за футболните му Симов е в родното село 
успехи и планове. на баща си - Божица.

* От колко години се занимаваш с фут- Там самостоятелно се
бОЛа? подготвя забъдеирлте

мачове и какпю се
- Играя футбол от 1995 година, когато бях казва, зарежда се с нови 

на осем годцни. Тогава се записах във футбол- сили и вдъхновение. И 
пата школа на "Раднички”. Тъй като нроя- през тазгодишната 
вявах необходимите за това ловкост и талант, лятна ваканция и^е
много бързо станах един от постоянпите 0,>У1 % п1^м> за аа1 - „ ,> .. преброди всяко кътчечленове па отбора на петлетата , в които голямо и

. играят най-добрите момчета до 12-годишна хубаво село, което е 
възраст. С този отбор участвах в различни отгледало редица
турнири и състезания, па които винаги успя- известще
вахме да победим. майстори-строители.

* х___ Аано да стане известноКои е наи-големият ти успех с отбора “ и с един велик .
на "петлетата"? футболист.

- Във Франция през 1996 година, при много 
силна конкуреиция, ние успяхме да заемем 
трето място. Наистина там нямаше официално класиране, но но броя на 
вкараните голове пие бяхме трети. Това бе един много полезен опит и 
голямо пасърчепие за бъдещата ми футболна кариера.

От няколко години младият футболист играе в пионерската селекция 
па ”Раднички”, която е първенец на Ниш. В момента момчетата от тази 
селекция играят мачове за излъчване на първенеца на Източпа Сърбия и 
се надяват да спечелят първо място не само в тази лига, но и на национално 
ниво.

ж* ■ '& 1
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Семейство Тодорови от Скървеница 
(стшката е отпреди 70 години)

Село Скървеница сиада към груиата па средно 
големите села. Броят на жителите му през вековете

Първите точни статистически сведения за броя на Стремим се към първото място, защото шансовете ни са наистина 
големи. Досега пе сме загубили нито един мач, казва симпатичиият на
шенец. Ще се постарая като капитан на отбора името на ” Раднички” от 
Ниш да се прочуе в цяла Югославия.

* Каква е ролята ти в отбора?
- На фланелката си нося номер 5 и съм централен защитник, т.е. либеро.

* Разбрах, че си капитан на още един пионерски отбор.

19911961 1971 1981195319481921 19311905 19101892 190018871880год.
253 102 61396 327364 ■ 413360285274235 252193 231жит.
5465 39615750 4744дом.

. От таблицата се вижда, че най-много жители в 
селото е имало през 1948 годииа, а иай-много домове 
- през 1961 година, макар че тогава е имало 
жители. Това е резултат 
семейства - семейни задруги.

От статистическите данни за броя на членовете на 
семействата през 1910 година се вижда, че в селото е 
имало само 4 семейства с по-малко от 4 члена, по е 
имало 9 семейства с 10 члена, 1 с 11 члена, 1 с 12,2 с 14 
члена, а другите са имали между 5 и 10 члена. Същата 
година скървеничани са притежавали 591 ниви на 
площ от 1327,2 декара, 295 ливади - 380 декара и 256 
парчета гори с площ 7742,2 декара или общо 1052 
парцела имоти на площ от 9450 декари...

-Следва-

- Да. Аз съм капитан и на представителния пионерски отбор на Източна 
Сърбия. В него играя на мястото на десния външен играч. Зная, че това е 
голяма чест, която предполага и голяма отговорност - с гордост казва 
младият футболист.

Името на Симов вече е известно и извън границите па Югославия. 
Играл е в два международни мача с отбори от Унгария в Сегедин и Баймок. 
И в двата мача югославяннтс са победили. В съседна Македония 
отбора на
дар”. И в тези мачове отборът на Симов е бил победител.

От десетте отбора, състезаващи се в тазгодишния Великденски турнир 
Крушсвац, нишкнят пионерски отбор имаше най-големи успехи, а талан- 

нашеиец Александър Симов бе провъзгласеп за иай-добър фут
болист па турнира. Въпреки че е още много млад, все пак го питаме дали 
има някакви копкретни планове за бъдещето.

- Виждам себе си във футбола и само във футбола. Желапието ми е да 
стигна до националния отбор, а по-късно да играя и в италианската лига. 
Искам да отида именно в Италия преди всичко заради "Лацио”; защото

ми харесва играта на този отбор. Когато престана да играя, вероятно

Извор или Врело в Рибни дол. Двата извора са от- 
далечни на повече от километър от турския караул и 
докато мъжете донесат водата, турците свирели, а 
скървеничките жени и моми им играели. Понякога 
турците карали мъжете и по два пъти да отиват за 
вода, а през това време скървепичапките им играели.

Двама турци, някои казват от горноневлянския 
чифлик, други говорят, че са били от турската ст
ража, хвърлили око на хубавите жени от рода на Лъ- 
пърците. Идвали привечер и карали мъжете да им 
шътат опинците, а те се гаврели с жените и сестрите 
им. Пукнало на мъжете и една вечер те нахлули с 
брадви и убили двамата турци. През нощта ги зак
опали в една угарена нива и я засяли с жито. Единият 

име Златко, останал в селото, 
се настанили в сегашното село

по-малко 
от подялбата на големите

е играл за
"Раднички” от но-горна възрастова категория с тима на ’ Вар-

в
тливият

от братята, казват, на 
а другите се изселили и 
Обреновац, Пиротско, което тогава било турски чиф-

Цветко Иванов
много 
ще стана треньор.

За безспорния футболен талант на Александър Симов свидетелства и 
поканата на ”Партизан” от Белград да се подготвя и играе за този отбор. 
Взшрски че са му били предложени солидни условия - стипендия, апар
тамент, храна, Симов не пожелал да сключи договор с белградските ” чер
но-бели” не защото не обича "Партизан”, а защото иска да се развива и 
усъвършенства в ”Раднички”. Това е едната причина. Другата е, че 

” Раднички” и пе иска да го прекратява.
е бил Иван Станкович,

реплика)
Излишна тревога

съставителите на програмата да направят следното:
- Да направят коректура на програмата;
-да подберат нови методически единици ро литера

тура за първи и осми клас, ионеже междувременно 
проф. Марин Младенов изготви нови читанки за тези 
класове, както и граматики за пети и шести клас, и

- програмата да бъде написана на компютър и

вечепо„Кой всъщност е автор на проектопрограмата 
български език?”, „Братство” бр. 1900 от 7 юни т.г.) 

Г-н Владимир Стоименов, начален учител; а ди
на Основното училище в Босилеград когато 

български минало па сръбски език, 
миналия брой на „Братство” дигна 

въпроса кой е автор на програмата по

има сключен договор с
Пръв треньор на този обещаващ футболист 

бивш футболист на ” Раднички”. Неговите предвиждания, че от Симов ще 
добър играч, се сбъдват. Както казва Станкович, Симов притежава 

стартна бърз и па и тънък усет за играта, така че във всеки момент успява 
да бъде там, където е най-необходим на отбора си. ” Радвам се, че не съм 
се излъгал в преценката си и което е още ио-важно, той не изневери на 

Сега тЬй е добър футболист. Но ще станс още по-добър, 
тъй като е още млад и упорито учи. И ще научи много, много повече 
удоволствие говори Станкович.

В усилията си да реализира своята голяма 
получава пълна подкрепа от своите родители. Те са винаги с него, всеки 
успех споделят заедно, радват се и на най-малкото му постижение. В 

всичко е подчинено на неговите планове , казват баща му

пренесена на дискета.
Като педагогически съветник към просветното 

министерство, аз осведомих всички участници в 
съставянето па програмата, с 
Стоименов, който но това време беше на рехабнли- 

Нишка баня.Всички до един обаче отказаха 
завършат работата, като поискаха наи-напред 

Министерството да им заплати. Тогава аз се наех и 
довърших програмата, разбира се, безплатно,

ректор 
обучението от 
сега пенсионер, в

стане
изключение на

тревога по 
български език.

Във връзка с изготвянето ва програмата 
български език като майчин в основното училище от 
първи до осми клас най-напред искам да посоча една 
непрсцизност, която все пак не етакава, каквато иска 
да я представи г-н Стоименов. Истина с, че иа 24 май 
аз лично занесох окончателно изготвената програма 
в Министерството иа просветата и спорта, а с пея и 
списъка иа всички, конто участваха в иървоначал- 

й изготвяне. Но преди това имаше още нещо. 
Въз основа па чл. 5 в Закона за основно обра

зование (Служебен в-к па РС бр.50/92), просветният 
министър Гашо Кнсжевич на 7 ноември миналата 
годииа одобри прилагането на програмата за българ- 

език като майчин в основното образование за 
След тона Отделът за

тация в моите очаквания.
- е явно

.мечта Александър Симовсама
даже и лично поех ндкои финансови разноски.

Накрая искам да кажа и най-важното - просвст- 
и тя ще бъденото министерство прие програмата 

приложепа в началото на следващата учебна година.
не беше

нашия дом 
Никола и майка му Маршп

В момента нашият събеседник сериозно се подготвя за приемния изпит 
в средното правно-биротехническо училище. Отличник е и вярваме, че и 
тук ще постигне успехи. Намерението му е след това да се запише във 
факултет за физическа култура. Значи и редовните учебни занаятия са 
свързани преди всичко със спорта - избира училище, където той е на първо 
място. Така постъпват всички големи спортисти.

Мисля, че вече е ясно, че тревогата 
нужна, ионеже никой няма намерение да отнеме на г. 
Стоименов това, което е направил, но не и да му 
ръкопляска за всичко по въпроса за езика и нро-

ното

грамата.

Дежка Георгиева, 
съветник, Босилеград

ски
учебната 2001-2002 година, 
планове и програми

Миланка Заревапедагогически
министерство поиска откъм
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ НЕКРОЛОЗИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ СЪЩЕСТВА(2)

ЕПОПЕЯТА НА ЕДНА БИЛКА ОТ ЗВОНСКА БАНЯ
който обнародваха две години 

1968 г., в книгаала той вее пак заловил и изскубал 
нейното оу-

лад,
след експедицията, 
номер 23, серия Б, на списанието 
”Гласник ириродиячког музея в 
Белград. Техният рапорт гласи:

КАК СЕ КАЗВАШ, 
НЕЗНАЙНА 

КРАСАВИЦЕ?

отк^тл™11и”кй1“|1?™шС|^11ерп шепа златни косми от

иидиикшише и родовити и паспорт - времето поемите :
напра г. Обаче, шок папаи лис- и се превърнали в хрисима, дълюс

тениа има, транс,овидии, дори за- ..........а папрат, които КЦРВТВ.
килимени, е плитко врязани лобове, пи истории ката за Коля и вьзлюос 
Войо, когато чуя за папрат, аз енър- пата му богиня, нарекли - 
звам растението е представата ?п би- на Венера. ,
лка ; перести лиси, какви.о имат I ук свият па Кольо се нрек .и а. 
сладката или орловата папрат! Псе лак, ние узнахме как се образу

-Да личи си, че звонскобанската вало находището и о!Кьдес ногск 
^ ’ името на зионскооанскатн

Звонска баня; покрай ручей 
нла банска вода. 19. VI. 1966. Лег. В. 
Николич ег II. Диклич, дст. М. 
Диклич (БЕО).

Широко разпространена папрат. 
Според Хауек (1924:17) отбелязана е 
и повечето наши краища с медитер- 
ански и субмсдитерански 
Менсел (1965:205) придава 
вид значително по-голямо расти *ел- 

графско значение, определян*
австрало-бореосубтропи- 

чески-хумидно-меридионален-окса
иическо-цнркумиоляреи вид.

Ма територията на Сьрбия този 
твърде интересен вид папрат до сега 
не е константиран.

От доклада научаваме, че Космн- 
Венсра е наврат с широкораз

пространени е. В Югославия ооаче 
единствено в Примористо.

на то-Прелиствансто но оиределптеля 
на растенията или, какго го наричат 
ботаниците, ” ключът” за детерми- 
ииране на видовете, който Войо п 
Коля бяха взели със себе си, фак
тически представляваше скромно 
наръчно оръдие за частично утоля
вано на любопитството. Сравнивай- 

двоичпата система ^да” или 
отликите на звопското расте

ние ст.с записаните в ключа опре- ......дагдагг ввггкяии......
рече растение без цвят, плод, семе - 
растение, което се размножава със 
спори, а спороносннте органи на па
пратите се намират на обратната, а 

лицевата страна на листовете.
Тръгвайки от общото определе

ние но метода ”да” или ”не” те

1 я е

Космите
климат, 
на този

по-гео 
ки я като Портрет на Космите на 

Венера

защо А. С. - V. се намерил в Звонска 
баня за сериозната наука остана 
открит с години наред.

налото

листните дрз.жкп, което е намек за 
развита проводяща система, която 
обслужва транспорта на водата н 
хранителните вещества. Ще се раз
питаме дали населението знае за та
зи билка и как е народното й име. Ще 
я потърсим наблизо, за да проверим 

„ дали и на друго място вирее...

СЪБИТИЕТО 
ЗНАМЕНИТО - 

ДОКЛАДЪТ КРАТАК!не на
те наЕдно са сънищата и легендите, а 

друго е суровата действителност. От 
романтичните бълнувания на Коля 

следа. Когато той и 
Войо се завърнаха в Музея в Бел- 

>ад, най-напред провериха дали 
Венера са нова билка за 

флората на Сърбия. След това 
писаха лаиидарен, академичен док-

Сп. К. С.Протоколирал:

В следващия брой: Реквием 
за звонската билка АсЛип1йи.ч 

сар.Н1и.ч-уепепх

продължиха да проверяват 
останалите признаци. Най-сетне 
дойдоха до абсолютното сънпадание 
между билката и дефинициите в 
наръчника. Звонскобанската папрат 
се казваше Айшайшх сарШик-УСпепх.

се среща
И в България я има на повече места. 
И северните и южните находища, до
пълнени с екологически данни, по
казват, че тя е топлолюбиво растс- 

Ако за минутка забравим какво 
Коля е сънувал, въпросът как и

ОМСЕ Е1РСЖ АТ1МЕ 
ТНЕК.Е АЗ...

не остана вито

. йоемнте наПреводът на латинското пазва 
Така бе на латински: семейното, ро- ||||С 1|е даваше мярка на Коля. Той си 
довото и малкото й кръстно име. бсшс м в живота склонен к ъм с|>аи- 
Латинското название преведено на газиране. Космите на Венера?! До- 
нашспскн означаваше - Космите на бре, ама кон косми? Горните или до- 
Вснсра!... Други сведения за рас- лннте? Коля не спираше да си мисли 
теннето в наръчника липсваха. 3., дрешюримската богиня на красо- 
Нанримср, дали е вече намирано в гата п любовта, равнонодобна по но- 
Сърбня, кога, къде, от кон времена „уЛяр„ост на гръцката А(|>родита. 
води потекло, към коя биогео- Никой от местните жители не 
графическа група се числи, какъв е познаваше растението, освен едни 
строежът на тъканите, дали е много- сга,,си? който твърдеше, че народа 
годишно и т.н. Измъчваше ги го иар„ча "Момешкп плетепки!” 
мисълта дали те, първи ще обогатят Така бмло от ,шмско време!!! 
музейния хербарий с нов вид рас- Всички тези данни бяха нотпалка 
тенис, непознат до тогава в страна- за въображението на Коля. Предве-

чер изтощени от обиколки и напрег
нато претърсване на терена, двамата 
билкосъбпрачн се прибраха на но
щуване. Коля легна без голяма ве
черя, мигновено заспа н в съня про- 
дз>л жн да се занимава с неизвестиос- 
тнте около Венерините косми:

” В древни времена спуснала се 
Венера от небесните пребивалата в 
Звонска баня на козметически трет- 
ман. Много й харесала банската тер
мална вода. След половин час пре
стой във ваната кожата й получа
вала нежен розов' оттенък, а тялото 
започвало да тръпне. Плътните 
трънки се пренасяли на всскнго, 
конто успявал да я докосне. Бо
говете лудували по окъпаната Вен
ера. Разбира се, в банята тя идвала 
да се къпе нощем, в глухо доба, 
никой да не я

ние.на-

ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ в 
ДИМИТРОВГРАД ЗА ФЛОРАТА В 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ

ЗАЩИТА ЗА РАСТЕНИЯ ОТ 
РАЙОНА НА ЕРМА

7. 51МР02ШМ О И.ОВ1 ЛЮСИЗТОбМЕ 5ЯВНЕ 
I зовеошн РО0ВЦ6.1А

7. СИМПОЗИЙ ЗА ФЛОРА НА ЮГОИСТ 
и съседните региони

7 61МРО&ШМ ОР тне П.ОПА ОГ 6001 
АНО НЕ1СВОРИООО псс.

ОЧНА СЪРЕИЯ

ТНЕА5ТЕЯН 5ЕЯВ1А

В организация иазия; как го и в Мотела на ГГП ” Балкан”. 
па Природоматсма- Координаторът па българската делегация 
тичсския факултет Чавдар Гусев заяви, че е изключително доволен от | 
в Ниш, Института мероприятието. Общото заключение е, каза Гусев, 
за ботаника към че в районите на Димитровградска община флората 
БАН, биологнчсск- е богата и разнообразна. Това сс отнася особено за 
ото дружество ” Са- района на река Ерма. В този район има растения, 
ва Петрович” от които би трябало да се поставят йод защита 
Ниш и Българското предстоящия период, е тази задача ще сс натоварят 
ботаническо друже- неправителствени ' организации, чичто предста- 
ство, към които се витсли също участваха в работата па симпозиума, 
присъединиха и Те- По време на тридневната среща бяха оргаиизи- 

хиологичсскнят факултет и АД”Здравлс” отЛескован, рани и две научни екскурзии - до Ерма и до Витоша, 
от 6 до 9 юни в Димитровград сс проведе Седмият норе- Участниците в симпозиума посетиха и Погановския 
ден симпозиум за флората в Югоизточна Сърбия н манастир, където за този древен християнски храм } 
съседните региони. им говори колегата д-р Спас Сотиров, учен но по* I

В симпозиума участваха около 100 учени, студенти и текло от Димитровград, 
ученици от Сърбия и Черна гора, България н други Първият симпозиум за флората в Югоизточна 
съседни страни. Сърбия и съседните региони бе организиран през

При откриването на срещата те бяха приветствани от 1985 г. в Ниш. Организатори на срещите тогава 
тровград м-р Петър бяха градовете Пирот, Враня, Лсксовац, Зайчар и 
е бяха приветствани и Сокобаня. 

от първия секретар на посолството на Р. България в 
Белград г-н Георги Вадсв.

Пленарни реферати (имаше ги около 200) от издадена монография с докладите иа участниците, 
областта на биологията, ботаниката, фитоекологията, 
гснстпката, бнотехиилогията, защитата на околната 
среда и други, бяха изнасяни в Димитровградската гнм-

!
2ВОВМ1К ВЕ21МЕА 

РЕЗЮМЕТА - АВЗТВАСТЗ

и и
I о шииста миши тип и киви. (н>

01М1ТЯОУСПАО, 2002.

VГ.!. раргзЦ Ао »а4а П1|.-

вндн. Но гази нощ в 
I басейна бил скрит

“■ПЧ.-.Г"“'
подпредседателя на ОС в Дими 
Йовановпч. Биолозите иедно къоше на 

Коля и наблюдавал омайния бюст 
на богинята. Той настръхнал, не сс 
въздържал и скочил в бассш 
дрехи. Венера си глътнала езика и 
тутакси хвъркнала към псбеста, но, 

Коля,

сколозит
Какго н след първите шест симпозиума, така и 

след този, проведен в Димитровград, ще бъде
- Факсимиле на труда на Н. 

Диклич и В. Николич на 
заглавната корица на 
списанеито “ Тласнш?;

|а но

Б. Д.намерила се в прегръдката иа 
красавицата успяла да се изплъзне,

2 3 4 5 6 7 3 9 10

С™Г^1Ъетровт§й® 11 12 1413

15 16 17
Водоравно: 1. Вещество, което се използва при каталнзл. 11. 

Извънредно малка частица. 12. Български футболен отбор от 
Дупница. 13. Името иа тенисиста Сампрас. 15. Бившата столица на 
Германия. 16. Белградският театрален режисьор Егон. 17. 
Английско женско име. 18. Френско модно списание. 19. Гигант, 
великан. 20. Град в Швейцария. 21. Австрийски футболен отбор. 
22. Анатомичен орган, слезка (син.). 23. Площадка за пътници на 
гара. 24. Парична единица в Словения. 26. Горна камара на парла
мент в някои страни. 27. Математически едночлен. 28. Тратата 
нота. 29. Ехо, ек (син.). 30. Южен плод. 31. Израстък на главата на 
някои животни. 32. Отбор (син.). 33. Украса за сцена. 34. Река в 
Европа, приток на Дунав. 35. Качество или състояние на незав
исим.

18 19 20

21 22
Ф

23 24 25

28

30 31Отвесно: 1. Изолиран електрически проводник за подземни 
или подводни съобщения. 2. Коралов остров. 3. Мярка за тегло. 4. 
Ангел Марио. 5. Марка баня за обувки. 6. Фабрика (син.). 7. 
Гръцки футболен отбор. 8. Цвят на кожата у човек. 9. Част от 
каруца. 10. Отвесна като стълб греда. 13. Открито място, където 
се продава стока. 14. Известен естонски шахматист, Михаил. 16. 
Град в Бъгария. 17. Вид колбаси. 19. Единица Мярка за тегло на 
скъпоценни метали. 20. Летателен апарат. 21. Репутация (син.). 22. 
Дарители (син.). 23. Столицата на Китай. 24. Марка мотоциклети, 
от Словения. 25. Столицата на Латвия. 26. Част от игра на тенис. 
27. Мъжко име. 28. Постройка, която свързва две точки, 
разделени от река, понор и др. 30. Бъгарска парична единица. 31. 
Горски хищник. 33. Дума, с която обикновено потвърждаваме. 34. 
Лично местонмение.

33 34

35

Решение на кръстословицата 114
Водоравно: 1. Валог. 5. Еталони. 11. Тара. 12. Лиман. 14. Рев. 15. Уна. 16. "Мерил". 17. Тапа. 

18. Ни. 19. Козар. 20. Пате. 21. Корен. 22. Колона. 24. Смолян. 26. Долар. 27. Ииок. 28. Селеш. 
29. Те. 30. Алас. 31. Мокет. 32. Кан. 33. ТЕЦ. 34. Кокал. 35. Сопа. 36. Висок. 37. Новина.
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СПОРТ § СПОРТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО 
СВЕТОВНО ПЪРВЕН

СТВО ПО ФУТБОЛ

ФРАНЦУЗИТЕ И АРЖЕНТИНЦИТЕ СЕ 
ПРОСТИХА С МОНДИАЛА

ПОКАНА
На 29 юни 2002 г. (събота) в гимназията в Босилеград : 

ще се съберат абитуриентите от 1972 година, за да ; 
честват 30-годишния си юбилей и да евокират споме- ; 
ните си за най-хубавите години в в своя живот. Срещата ■ 
ще започне в 18 часа в училищния двор.

Скъпи съученици, заповядайте на юбилейното ни : 
тържество! Осведомете за него всички наши съученици, ■ 
на които знаете адреса или телефонния им номер. Сво- 5 
ето участие в срещата заявете на семейство Весели- : 
нови, на чийто домашен телефон 017/77-717 ще се ■ 
обадят съучениците ви Любинка и Васил. -

НЕВАЧКА 
ПАРАПШ

1В.1УЙ . ■■.••17. !|гй ° 8
1Д-2Г
уторак.
1«|УИ

1 Г - 2Д ШПЛНИ.'А ДАНСКА
ЕНГЛЕСКА
1С.|ум

ШВЕДСКА 
СЕНЕГАЛ.

«Х-2Ц
уторак, - й
1«чуи о а

1Ц-2Х

17. |ук 1в.]уи

оуОотв, 
22. |ун

а. ^ 
5 о ПОКАНА‘п. иЧЕТВРТФИНАЛЕ 22. |ун21. |ум Димитровградските абитуриенти от 1957 година ще 

отбележат 45-годишнината от матурата си на 29 юни 
2002 година (събота). Срещата ще започне в 12 часа 
пред входа на основното училище в Димитровград.

Заповядайте на четвъртата ни юбилейна среща и 
осведомете за нея и други наши съученици, на които 
знаете адреса или телефонния им номер.

За справки и за заявяване на своето участие в 
срещата ползвайте телефонй 010/361-139 на нашата 
съученичка Милена Андреевич.

II!<з
-■--«^2 у о

уторак,
2*. 1УМ ПОЛУФИНАЛЕ 4 ! ' 2в*К о

с
«4монд|/уал ш зо. |у«

Първият етап от Седемнадесетото световно първенство по футбол в Южна Корея и Япония приключ 
изненади: националните отбори на Франция и Аржентина, които преди 

състезанието бяха определени като едни от най-големнте фаворити за титлата се простиха с Моидиала!
Особено голям беше неуспехът на досегашните световни шампиони - французите, които в трите си мача 

в рамките на предварителната група не успяха да отбележат пито един гол!?

и с
две големи началото па

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 15 юни се навършват ДВЕ ТЪЖНИ И 

ТЕЖКИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
син, брат, шурей, девер й чичко

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ32 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ 
ПОБЕДА ЗА ТРЕТО МЯСТО

"ФИАЗ" - Балкански 1 : 3 (1 : 1)

АТЛЕТИКА
КАПИТАН 
ТОДОРОВ 
ПОБЕДИ В 

МАРАТОНА 
ЦЕРСКАТА 
БИТКА"

(1974-2000) 
от Босилеград
ДВЕ години не чуваме топлия ти глас, 

две години не виждаме благата ти ус
мивка, но си оставаш все така скъп за нас 

и обичта ни към тебе е все така силна и гореща.

На този ден ще положим свежи цветя на твоя гроб в босиле- 
градските гробища и кой знае за кой път ще го залеем със сълзи.

Опечалени: майка Борка, татко Иван, сестра Вера, зет Григор, 
снаха Сунчица, братаница Сандра и братанец Йован, който 

дойде на тоя свят, когато ти си замина

I
Прокупие, 9 юни 2002 г. Игрището на ”Топличаннн”, зрители - 

около 100. Теренът — тревист, но неравен. Времето - облачно с пре
валявания от дъжд. Главен рефер - Батица Тасич от Ниш (7). 
Голмайстори: Вулич в 22 за ”ФИАЗ , а Б. Иванов в 5, Панайтович в 53 
(от дузпа) и Васов в 71 минута за ” Балкански”. Жълти картони: Таск-
------ от ”ФИАЗ”, а Стоянов, Стойчев н Соколов от "Балкански”.

ФК ”Балкански”: Соколов 8, Стойчев 7, Стоянов 7, В. Пейчев 7.5, 
Георгиев 7, М. Пейчев 7, Панайотович 7. 5, Гюров 7. 5, Митов 7 (Раи- | 
гелов -), Васов 7 и Б. Иванов 7.

Играч на мача - Милко Соколов от "Балкански”.
Още една добра игра и победа на "Балкански” „

димнтровградчани надиграха солидния отбор на ”ФИАЗ” в Прокупие.

И двата отбора играха отворено с много голови 
двете страни.

Но победата е напълно заслужена и най-вероятно ще донесе трето 
място на димитровградския отбор, който в предпоследния кръг е до
макин на ” Младост” от Орляне. Мачът ще се играе в неделя на 16 юни 
от 17, 30 часа в СЦ "Парк ’.

ОВ11Ч

а •
1ф На 19 юни 2002 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 

на нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо
БРАНКО ПЕЙЧЕВ 

от Димитровград, 
бивш директор на конфекция 

"Свобода"

като гост. Този път

т
положения и на

IС болка, тъга и обич се прекланяме 
пред светлата ти памет!

По този повод на 19 юни в 11 часа ще 
дадем панихида на димитровградските 
гробища.ФУТБОЛ: МЛАДИ КАТЕГОРИИ 

НЕУСПЕШЕН УИКЕНД
Миналия уикедн се проведе 5- 

ият маратон "Церската битка”, 
на който за пореден път участва и 
капитанът първи ранг Драган То
доров, по потекло от Димитров
град Драган Тодоров.

Тодоров спечели първо място 
с резултат 2 часа 39 минути п 35 
секунДи. Втори бе Здравко Ми- 
шович (2,46,12), а трети - Повиша 

„ » ' Маркович (2,48,05).
Балкански се Тодоров, който се състезаваше 

за АК "Церски юнаци”, след ма
ратона заяви:

"Климатичните условия бяха 
изключително тежки. Беше мно-

Опечалени: съпруга Буба, син Иван, 
дъщеря Соня, снаха Гина и внук Боян

В рамките на 12 кръг от пионерското окръжно първество и двата 
димитровградски отбора регистрираха загуби. Пионерите па ” Балкан
ски” не успяха да се наложат над връстниците си от Бабушница, 

преднина от два гола. Мачът в СЦ "Парк” завърши

Пионерите па "Желюша” гостуваха в Пирот, където загубиха от 
домашния "Пърчевац” с 3 : 2.

До края на нървеството остават още два кръга, 
намира в горната част на таблицата, докато желюшани са в средата.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 юни 2002 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ без нашата скъпа съпруга, 
майка, свекърва, тъща и бабавъпреки че имаха 

2:2.
ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 

от Димитровград
Почивай в мир!

ЩШВРЪГ ОТ ЛЯТНАТА ЛИГА 
ОЩЕ ЕДНА ЗАГУБА

"Рътан" (Волевац) - "Димитровград" 75 : 69 (24 : 10; 22 : 
21; 13 : 14; 16 : 24)

Опечалени:съпруг Никола, дъщеря 
Иванка, син Петър, зет Васил, внук и 

внучкиго топло, влажността на въздуха 
беше голяма. Тактиката ми беше 
да сформирам в първите 20 ки
лометра група от 20-ина атлети, 

ще се съобрази с ритъма, ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 юни 2002 г. се навършват 30 

ГОДИНИ от смъртта на

СВЕТЛАНА БОЙЧЕВА 
от Димитровград

Не е вярно, че времето лекува всяка 
болка. Все още много ни липсваш и ви
наги ще си с нас.

Опечалени: ба1 
сестри Милка и

която
който форсирам. Успях да постн- 

последните 20-ина 
коломстра бягах по-отпуснато”.

Д. С.

Втората част от първенството 
започва веднага. Димитровград-

Болевац, 8 юни 2002 г.
В рамките на 5 кръг от първен- 

ството на лятната баскетболна ли- ският отбор в първите два кръга 
га на подрегиона 7 Ниш в Болсвац гостува в Княжевац и Маиданпск. 
се срещнаха баскетболистите на 
БК ” Рътан” и на БК Димитров-

гна това и

Д. С.

25 КРЪГ ОТ ПОД 
"ШЕСТИЦА" ЗА ТИТЛАТА

ФК "Желюша" - ФК "Драгош" (Пирот) 6 : 1 (2 : 0)

град”.
ща Петър, майка Косена, 
I Беба със семействата си

До победа стигнаха домакини
те благодарение на качествената 
игра през първите две четвърти. 

През втората част на мача ди- 
сконцет- Iмитровградчаиите се

ТИХв“ ^а 11а мача се ко- Дж^ич7ЖБошкШовичТ5,Крумов“Гстефапов 7, .-ангело»7 (Тодоров 
нтузи иан-добърият баскетболист _ Костов 7 (Гогов 7), Д. Иванов 8, Р. Георгиев 7. 5 (Петров 7) и 
на срещата Васил Андреев и Тричкович 7. 
поражението па Димитровград- Играч на мача: Д. Иванов.
чани сякаш беше неизбежно. До д0 края на първенството остана още един кръг. С тази нооеда
излизането от играта Андреев от- ”Желюша” запази две точки преднина пред Иединство от Пи|>от. в 
бсляза 22 точки. Геров и Д. последния кръг желюшани гостуват на Слобода в Расиица, а иед- 
Димитров отбелязаха по 8 точки. инство” на своя терен посреща 9 Напредък .

9 юни 2002 г. СЦ "Парк”, зрители - около 150.
■г ■' л:

На 20 юни 2002 г. се Навършват 20 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и дядо

ДРАГАН ТРАЙКОВ 
1934-1982

юрист от Босилеград 1
Годините минават, но ние никога 

няма да забравим твоя мил и светъл лик. |

Вечно тъгуващи за теб: съпруга I 
Стоимеика и дъщери Дивна и Оливера със | 

семействата си
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БЛОКАДА
дека и иийе че прайимо блокаду? -- Манчо, чул ли си

среча ме онядън сьв усгрептал Стоян Драговитскьи.
- На границуту ли?
- Ма киква ти граница, за теквуя блокаду 

имаш стискавъц, ем сви да су кико йедно...
- Право кажеш. Иийе смо кико рогове у вречу: иедън с 

Накострешили смо се, иаиежили и

требе даем

йеднога не може. 
само що месо не кьииемо...

- Па чуди ли те хьгай, Маичо, дека. сами че се за
три йемо?

- Ич не ме чуди! Къв смо свет станули, кико се гонимо
затри йемо!смо се закървили, нема щегга и да се

зарадуйем с блокадутуи кико а- Ту бре, Маичо, я реко 
ти поче да завиваш кико жена на задуши и цу!

- Кикву блокаду, бае«Стояпе? Не видиш ли дека смо се 
блокирали та нема куде. Народ остаде без работу, а щом 
не работи - нема и пару*одека да искара...

- Де-де, айде-де, народ йе шиляв, Манчо, шиляв кико 
овъс. Све че найде некикву пролуку да се измъкне...

- Добре де, я Л1И кажи за кву блокаду тъгай оратиш?
- Че блокирамо путат меджу Поганово и Драговиту!
- За кво па бъш ньега?
- Епа не гледаш ли телевизию. Ония там с малинете 

решили да блокираю путища докига не им се плате
шейесе динара за кьило!

че те

малинете по
- Имаю ли акъл нашите селяци от 

Драговиту? Къв пут че блокираю? Па там не минуйе жив 
човек с годи не, остали су само недъгави старци и гърбаве 
бабичкье, нема никой ни да гьи види, ^и да гьи чуйе...

- Па ти кво мислиш, кикво че прайе на малинете съга, 
а? Никой нече да дойде да гьи откупи, тека има да

Поганово и

пропадну...
- Да че пропадну - че пропадну! Йедну годин ли йетека 

било... Ама не ми йе ясно ква че йе тая блокада...
- Е, у тия гърм йе зайекът! Драговичанье су това, за све 

имаю калъчку! Кига блокираю путат у Конярник че яве 
на драговитчаньете у Белград и они да блокираю 
путиьцата у белградскьият Конярник. Па че окну 
телевизию да гьи слима и после че гьу препрате за 
Драговиту и тека целата тая шашлама че се расчуйе...

- А ти веруйеш ли дека ония горе у Белград млого гьи 
йе грижа за некикву си Драговиту и Поганово?

- Че гьи йе брига, море има да беру кожу на шиляк!
- Айде-де !
- Епа доста че буде кига им кажемо: очете да върчате 

народ по селата, а еве некикве си пиляве малине не може 
да откупите? Па кажете ни тъгай за кво че га върчате, 
траву ли да пасе и шуму да бърсти, а?

- Све ме тресе че гьи уплашите... 1
- Море нема да им йе ич лъсно, само да се докопамо до 

телевизиюту! Намислили смо нийе йоще коджа работе 
да им кажемо!

- Койе работе?
- Па това и за млекото, и за ягньигцата, и за путищата*.
- Е, селскье мукье! Кико за сва села..
- Епа нейе бъш тека, Манчо! Виде ли кво може народ с 

блокиранье. Нема минуванье ни навам, ни натам, додека
се обещайе да се реши проблемат!

- Може и да обещаю, ама нали знайеш: обещаванье дом 
не прайи!

- Па кво друго може да прайимо? Еве ти първ че удариш 
рабуш, па после ега ни провърви и за другьите...

- Е, ако сакате да ви провърви, вийе оставете блокадуту 
на путат меджу Поганово и Драговиту, па слезнете доле 
на аутопутат и блокирайте путат за Ниш и Совию. На
товарете неколко коша с малине и гьи расипете на путат, 
та да се уцървейе...

- Ти луд ли си , бре Маичо?
- Ехцо?

Па кой че набере толкова малине, та да гьи расипуйе 
по путихцата?! Нийе се чудимо кико и тея че оберемо, 
ако реше да гьи откупе!...

това йе царибродска. проклетия1.

Големите с камиони шверцую 
(удружили се Бугария и Сърбия) 
а ситните само гледаю и пг^ую - 
това йе царибродска. проклетия/

А стане ли шверцат, туго мале, 
че се изтепамо ко овнетия, 
(имамо много учени, а будале...) - 
това йе царибродска проклетия!

Ем смо малко, ем се поделилю 
тия од ония, ония од тия.
Десетина партийе направимо - 
това йе г^арибродска проклетия!

Фабрикье не работе, стою, 
у Цървени кърст джабе чорба чиния, 
върцаю стари, върцаю млади и пцую - 
това йе царибродска проклетия!

Що имамо паре — нестадоше, 
никуде виме нема вересия.
Старгуи умреше, села пропадоше - 
това йе царибродска проклетия\

Цариброд и грапигрипа — бунище големо 
насекуде развърляне кутие и штиетия, 
нечемо без паре да метемо - 
това йе царибродска проклетия/
На грама^уту све странске грааре, 
девизе крийе свака кутия, 
па айде па работу некога накаре -

Цветко Иванов

сЩ№$ 
■ЧОКАЧЕВИ?

МО Матица
Оповестепото сформиране п^Матнца па българите в 

Югославия пашепци виждат различно: един като добро и 
полезпо начинание, други като реликт от миналото по 
системата ” раздели и владей”, а трети като възможност за 
някои от малцинството да си ” проплакват” биографията 
и пак да се доберат до добре платен пост.

А.Т.
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