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И.д. президентът Наташа Мичич в Ниш

т 9; председател на парламента на 
Сърбия и член на
Председателството на ГСС Наташа 
Мичич разговаря с журналистите в 
Ниш

1
ШШш !'

Изпълняващата длъжността президент на Сърбия, пред
седателка на републиканския парламент и член на Председа
телството на Гражданския съюз на Сърбия Наташа Мичич 
заяви в Ниш, че поне засега липсва договор за евентуални 
извънредни парламентарни избори, а както навсякъде по све
та, за това е необходим консенсус.

- Правителството и коалиционните партньори ще опре
делят времето, което преценят като най-благоприятно за 
предсрочни избори. Във всеки случай догодина ще има ре
довни избори. Формално гледано, такова решение вземам аз, 
но имайки предвид огромната отговорност за това, никога 
досега аз самостоятелно не съм взела нито едно решение, а 
винаги се консултирам с всички релвантни политически 

фактори. Разбира се, това е по-трудно, отколкото да се договарям, да речем, само с хора от своята партия 
или от Демократическата партия. Но за да стигнем до възможно най-добрите решения, аз се старая да 
събера колкото се може повече положителни становища, уточни Мичич, която на 3 май присъства в Ниш 
на подготвително заседание за предстоящото годишно събрание на ГСС, насрочено за 18 май.
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(На 3 стр.)
* Около 130 електори трябва да изберат 21 
члена на малцинствения Национален съвет

Смяната на властта през 2000 г. националните и междуетнически 
не доведе до истински дисконти- отношения. Въз основа на този 
нуитет с политиката на Милоше- закон повечето от малцинствата 
вич. Сърбия тогава навлезе в пе- в Сърбия вече си избраха нацио- 
риод, в който трябваше да се сп- нални съвети, като институции, 
рави с последиците от национа- които ще се грижат за последо- 
листическата и войнствена поли- вателното спазване на малцинст- 
тика на бившия режим. Дълго- вените права, 
трайните войни, международната 
изолация и бомбардировките пре- Ниш ще изберат представителите 
дизвикаха икономически срив в на нашето малцинство. На насро- 
страната, което негативно влияе ченото за утре събрание се очак- 
върху отношенията с малцинст- ва да присъстват около 130 елек- 
вата, поради което те продължа- тори, които са станали това бла- 
ват да се чувстват застрашени.

Миналогодишното преброб- подписа на наши сънародници 
рояване на населението потвър- или.като отборници в общинскн- 
ди, че Сърбия продължава да е те скупщини, т.е. като представи- 
мултиетническа, мултиконфеси- тели на политически партии и сд- 
оналиа и мултикултурна страна, с ружения на гражданите в нашите 
малцинствено население от над общини, сформирани преди гла- 
едиа трета - 33,7%.

Въпреки настояванията на се
гашната власт по посока на съг- присъстват и представители на 
ласуване на законодателството съюзното министерство за нацио- 
ма страната с европейските стан- налните и човешки права, както и 
дарти, при което беше гласуван видни гости от страната и от Бъл- 
Законът за правата на малцинст- гария. 
вата и взети други решения, зася
гащи положението на малцинст- малцинството ни започва уте в 12 • 
вата, ситуацията се променя бав- часа в залата на Симфоничния 
но. Едвам напоследък започва да оркестър в Ниш. 
намалява напрежението в между-

ПремиерътЖивкович в Румъния

е
По покана на румънския премиер Андриан 
Настасе правителствена делегация на 
Сърбия, водена от премиера Зоран 
Живкович, направи еднодневна официална 
визита в Румъния вчера.

В състава на делегацията бяха включени 
стърът на търговията Слободан Милосавлевич 
нистърът на енергетиката г-жа Кори Удовички.

Премиерът Живкович разговаря с домакина си 
Настасе за възможностите за интензифициране на 
добросъседските връзки, особено в областта на тър
говията, туризма, енергетиката и инфраструктурата, 
за обстановката в региона и за усилията на двете 
съседни страни възможно по-скоро да се включат в 
европейските интеграции.

Премиерът на Сърбия Зоран Живкович беше 
приет в Букурещ и от румънския президент Йон 
Илиеску.

Свой национален съвет утре в
мини- 
и ми-

годарение на събраните по сто

суването на Закона.
На събранието се очаква да

В Босилеград по случай 60 години от смъртта на Емануил Попдимитров
да***1«и1 Гивдай'

* л
Събранието на електорите отШ

на 16' По случай 60 години от смъртта на Емануил Попдимитров
Ш 1Ф' май в Босилеград ще се проведе научна среща за живота и делото 
ШШ I на известния поет, публицист и общественик.

Оргавизтори на срещата са Общин- 
ската скупщина в Босилеград и посол
ството на Р България в Сърбия и Черна

В. Богоев.

м № Защо Паркът на природата "Стара 
планина" е без Димитровград!?

В "Служебен вестник” на Сърбия, брой 41 от 18 
април т.г., е публикувано решение на Правителството 
на Р Сърбия л3а изработка на Пространствен план за 
територията на природния парк и туристическия ре
гион Стара планина’'. В рамките на бъдещия природен 
парк са включени части от територията на четири 
общини от Източна Сърбия, които "гравитират” към 
Стара планина: Зайчар, Княжевац, Пирот и 
Димитровград. Тъй като става дума за съвместен 
проект с Р България, то отатък границата 
на парка и бъдещия туристически регион влизат и 
осем български общини.

■ уЩ, •'*
■*»*!

гора. Очаква се да пристигнат и култу
рни и обществени дейци от България. 
От председателя на ОС Владимир Заха
риев научихме, че босилеградският Цен
тър за култура ще организира култур
но-художествена програма и участни- 

срещата ще посетят босилеградското село Груинци - родното

Много
в съставатгимгтиците в 

място на Попдимитров.
(На 3 стр.)В. Б.
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САЩМинистърът на отбраната на СЧГ Борис 
Тадич в Главната квартира на НА1Ц___

^Партньорството" Отмениха 

забраната 

за доставка 

на оръжие 

в СЧГ

7000
офицери и 

сержанти 

ще бъдат 

съкратени 

до края на 

месеца

Американският президент 
Джордж Буш е подписал 
заповед, с която се 
разрешава доставката на 
американска"военна

услуги и помощи“ 
в Сърбия и Черна гора, 
предаде Газету Ру.

•Алиансът подкрепя концепцията на СЧГ за регионална 
сигурност на Балканите ‘Сугестии по въпроса за 
сътрудничеството ни с Хага и тъжбата на СРЮ срещу НАТО

техника,

Военният министър па СЧГМинистърът на отбраната на 
Сърбия и Черна гора Борис Та- подчерта, че Съветът на Атлан- 
днч заяви след разговора с ръко- тическия съюз е дал положитсл- 
водителнте на НАТО в Брюксел на оценка на заплануваната восн- 
в сряда, че СЧГ ще се включи в на реформа и установяването

"Партньорство за цивилен контрол над въоръжени
те сили на СЧГ. Всички прсдста-

момента военна доктрина и доктрината заСпоред действащата в 
национална сигурност въоръжените сили трябва да бъдат съкратени 
до 45 хилядна численост през 2004 г., съобщи БНР. Само до края на 

месец 7 хиляди офицери и сержанти ще напуснат редовете на 
армията. "Цената, която плащат военните за бъдещето членство в 
НАТО, с висока, затова трябва да работят спокойно , бе категоричен 

парада президентът Георги Първанов.

Буш с изразил увереност, че 
военното сътрудничество с 
държавната общност ще съде
йства за продължаването 
военните реформи там и ще 
укрепи демократичните инсти
туции. По думите на американ
ския държавен глава по този 
начин ще бъде осигурена реа
лизацията на целите на САЩ, 
насочени към обезпечаване на 
мира и сигурността в Югоиз
точна Европа.

Решението на президента се 
основава на успехите на Сър
бия и Черна гора в областта на 
военните реформи, а също и на 
доброто сътрудничество ме
жду тях и Международния три
бунал за бивша Югославия.

тозина
наматапрогра

мир” до края на годината.
Той изказа надеждата си, че внтели на страните-членки 

СЧГ ще уважи сугестиите по въп- Алианса са подкрепили решение
то па Върховния съвет на отбра-

в словото си на
На площад ”Ал. Батенберг” на тържествен гергьовски парад пре- 

бойната слава, водени от Самарското
на

минаха знамената - светини на
трибагреникът на Стилияна Парашкевова, станал прототипроса за сътрудничеството на ст

раната с Хагския трибунал и пата на СЧГ, въз основа па което 
тъжбата на предишните власти Генералният щаб на армията е 

СРЮ срещу НАТО пред Ме- поставен под компетенциите на 
Министерството на отбраната.

Борис Тадич допълни, че 
Съветът на НАТО е проявил го-

знаме и 
на националното знаме.

В парада дефилираха слушателите от Военна академия Георги 
Сава Раковски”, курсантите от Националния военен университет и 

Военно-морско училище ”Никола Вапцаров , роти от Пета 
Шипченска механизирана и Девета танкова бригада, командосите от 
силите за специални операции, летци, моряци, свързочници от елит
ните подразделения на българската армия.

За първи път на официалната трибуна застанаха и всичките живи 
кавалери на най-високото военно отличие - ордена за хаброст.

на
ждународния съд на правдата в 
Хага заради патовското бомбар
диране на СРЮ.

Придружен от началника на товност да се съгласи с включва- 
Генщаба па Войската на СЧГ ген- нето на СЧГ в програмата Пар- 
ерал Бранко Кърга, Тадич води тньорство за мир”, но във връзка 

на НАТО с това от нашата страна очакват

висшето

разговори с генсека
Джордж Робъртсън и Съвета па конкретни дела. ”Ние ще продъл- 
Алиапса. Той заяви след диалога, жим да сътрудничим с Хагския 
че Съветът на НАТО подкрепя трибунал и аз съм уверен, че ще 
концепцията на СЧГ за регионал- изпълним всички условия, за да 
на сигурност на Балканите, спо- можем да се включим в Партньо- ХръВЗТСКИЯТ ПрбМИвр 
ред която не би трябвало да има рството до края на годината”, из- ще ПОСвТИ БЪЛГарИЯ 

едни балкански страни тъкна министърът на отбраната 
на СЧГ Борис Тадич след разго
ворите си в щабквартирата на 
НАТО.

България изпраща 500 

войници в Ирак
съюзи на 
срещу други.

* Батальонът ще замине вероятно в средата на юни. 
Функциите му няма да са само охранителни.

Ерхард Бусек

Косово е проблем за 

Сърбия и Черна гора
1м

й

Косово е голям проблем за Сърбия и Черна гора в процеса 
приближаване към Европейския съюз, предаде агенция Бета, 
цитирайки координатора на пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа Ерхард Бусек. Той заяви, че е трудно да се говори за кат0 най-важно в 
конкретни срокове, свързани с възможното разширяване на ЕС в посещението на премиера 
Югоизточна Европа и изтъкна, че за Сърбия и Черна гора Косово Ивица Рачан в София

посланикът на Хърватия в 
София Тончи Станичич 
открои интензифицирането на 

•' | диалога между двете страни 
■" и развитието на 

икономическото 
сътрудничество.

В интервю за предаването на 
БНР ”Нещо повече” той добави: 
"Добре знаем, че нашите полити
чески отношения, културни и 
други, са много добри, даже от
лични, но икономическите отно
шения и търговският обмен не са 
задоволителни и това е най-ва-

ЙМв
"представлява голямо препятствие”.

Босилеградски ученици и 
преподаватели почетоха паметта 
на убития сръбски премиер

България подготвя за Ирак пехотен механизиран батальон от 
около 500 души. Това съобщи началникът на Генералния щаб генерал 
Никола Колев. Министърът на отбраната Николай Свинаров каза, че

В края на миналия месец на РТС в Сремска Митро- 
32 ученика от основното вица. Правото да участват в 
училище и 16 гимназисти от това масово състезание спе- 
Босилеград, придружени от челиха по две най-добре 
8 преподаватели от двете класирани момичета й мом- 
училища, положиха цветя чета от всеки клас на общи
на гроба на убития сръбски нския крос, който предвари- 
премиер Зоран Джинджич телно бе проведен в Боси- 
и почетоха паметта му.

е вероятно контингентът да замине до края на месец юни.
Министър Свинаров направи уточнение за числеността на 

подготвяния батальон. "Точната цифра е 480, но понеже трябва да 
има

г I чт
. 500решение на парламента, ние ще го формираме в състав от

души .
Генерал Никола Колев очаква парламентът да вземе решение Д° 

една седмица, след като възобнови работата си. В разговори с 
партньорите и на планиращи конференции, ще се уточнява къде ше 
бъде разположен българският батальон. За подготовката му засега 
не са осигурени допълнителни средства.

"Ползваме тези средства, които са ни от бюджета и които ще1511 
трябват и за учения. Но се надявам този път НС да осигури целево 
финансиране”, заяви ген. Никола Колев - началник на ГЩ на БА.

Няма проблеми с кандидатите за батальона, каза генерал Колев- 
Те се набират от 2-а, 5-а, и 61-ва бригади. Дори вече е в ход подготовка 
на контигента, която се провежда в Карлово.

Президентът Георги Първанов заяви, че парламентът ще реШ11 
дали за Ирак да замине български батальон или рота. Той подчерта- 
че това е политически ангажимент, който трябва да изпълним- 
Убеден съм, че България ще получи ратификация за членство 8 
НАТО, но ни чака още много работа, каза още държавният глава.

аш
жното, което трябва да се свърши 
тук”.

I Тончи Станичич изтъкна още,
че министърът по европейските 
въпроси на Хърватия Невен Ми- 

срещне с българския 
си колега Меглеиа Кунева. "Счи
там, че това е много важно, за- 
щото от две години имаме много 
близко, интензивно сътрудниче
ство и обмен на опит в тази об
ласт”, каза той. Според него Бъл
гария и Хърватия могат изклю
чително много да си помогнат по 
пътя на евроинтеграцията.

мица ще се

леград. Разноските за учас- 
Преди поклонението в тието им във финалния крос 

Алеята на великаните боси- на РТС пое Общинската
леградските ученици участ- скупщина, 
ваха в традиционния крос П. Л.Р.



Тмай'2'оШ 3

НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НАЕСЕН Министър Тадич на учението ”Могрен 2003”

(От 1 стр.) Срещата на Наташа Мичич с 
журналистите в Ниш се проведе на 3 
май - Световния ден на свободата на 
медиите. Като им честити празника, тя 
добави:
- Както виждам, вие го отбелязвате 
делово. Аз съм на мнение, че медиите 
трябва да са свободни и независими, 
понеже те са един от най-важните 
елементи на свободното и 
демократично общество - те са 
пазителите на демокрацията. Аз бях 
адвокат на АНЕМ и твърде добре са ми 
познати проблемите на медиите. Обаче 
най-много бих се радвала 
обстановката да е по-различна - да има 
повече разбирателство между медиите 
и властта и твърдо съм уверена, че ще 
дойде и това време.

Тя добави, че миналата година двукратно е обя- 
президентски избори, които се провалиха, 

след което се е консултирала с председателите на 
всички депутатски групи в парламента, с минист
рите, с председателите на Конституционния и на 
Върховния съд и се договорила с тях,че при същите 
условия не е рационално и трети път да се разписват 
такива

вявала

избори, тъй като нямало консенсус 
намаляването на ценза.

Наистина съжалявам, че тези избори се про
валиха и се оказах в такова неудобно лично за мен 
положение. Никак не ми е приятно, особено като се 
имат

относно

предвид забележките, че не съм избрана и 
затова аз давам предимство на функцията, на която 
съм избрана - председател на парламента. Щях да 
бъда много по-удовлетворена, ако Конституцията 
предвиждаше възможността някой друг да бъде 
назначен за и.д. президент на Републиката.

На въпроса за подготовките на новата Консти-

мр—11 ми д гт мшжггтльм 1 и щ I, —ии—и—

Флотът има сериозно бъдеще
Министърът на отбраната на Сърбия и Черна гора Борис Тадич и 

началникът на Генералния щаб на армията Бранко Кърга присъстваха на 
учението на военноморските сили "Могрен 2003”.

След края на учението Тадич изтъкна, че в армията на Сърбия и Черна 
гора трябва да бъдат включени всички родове войски. Той уточни, че 
независимо от това какво ще е бъдещето на новия държавен съюз, 
армията трябва да се гради така, че да служи успешно на Сърбия и Черна 
гора в случай, че съюзът продължи да съществува, както и в случай, че 
той се разпадне.

Министърът Борис Тадич заяви, че ”в стратегически смисъл флотът 
има сериозно бъдеще в Армията на Сърбия и Черна гора”. Той повтори, 
че специалните части на Армията на Сърбия и Черна гора няма да бъдат 
разпуснати, а точно те в бъдеще ще имат значими функции.

туция и за сроковете за нейното гласуване, Наташа 
Мичич отговори, че са уточнени всички срокове 
във връзка с процедурата.

-Аз съм сигурна, че ще постигнем консенсус, 
защото вече имаме Закон за начина на промяна на 
Конституцията, който предвижда просто мно

зинство в парламента от 126 гласа ”за” и референ
дум. Уверена съм, че наесен Сърбия ще има нова 
Коституция.

Новииарите поставиха голям брой въпроси и във 
връзка с новия Закон за общественото инфор
миране и за това необходимо ли беше той да се 
гласува в условията на извънредното положение.

- По това време всички институции функциони
раха нормално, включително и парламентът, в ко
йто гласувахме законите съгласно предварително 
уточнените приоритети. Както си спомняте, този 
закон веднъж беше включен в дневния ред на пар
ламента и впоследствие оттеглен. Зная, че има 
забележки и че за вас той може би не е достатъчно 
добър, но във всеки случай ние направихме една 
важна крачка напред. Освен това преди няколко 
дни аз имах възможността да се срещна и с пред
седателя на Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа г-н Петер Шидер и с представители на 
ОССЕ. Тяхното мнение във връзка със закона е 
положително.

Естествено, възможни са и промени, съгласно 
установената процедура. Вие като журналисти 
можете да лобирате при депутатите и да искате 
изменения и допълнения, каза Мичич.

За визитата си в Австрия и.д. президентът каза, 
че е доволна, защото нашата страна получила силна 
подкрепа:

"Австрийците са ни приятели, които ни подпо
магат не само с донорство за инфраструктурни про
екти, за развитието на малки и средни предприятия, 
за университета, но и защото ни подкрепят в най-ва
жната ни цел - да станем равноправни партньори, а 
не да живеем от донорства. Договорихме да пред
ставим в стопанската камара във Виена някои наши 
фирми, а ще се организират и безплатни курсове за 
наши мениджъри. Те ни обещаха, че ще участват в 
донорската конференция в Белград през 
ври. Според мен най-важното е това, че имаме го
ляма подкрепа относно принципа за непроменяе- 
мостта на границите. При това се има предвид 
натискът за независимостта на Косово. Същевре
менно Австрия категорично подкрепя и резолюция 
1244 на Съвета за сигурност на ООН.

В разговора с нишките журналисти Наташа 
Мичич оповести скорошното формиране на още 
един отбор в републиканската скупщина - за равно
правие между половете, каквито съществуват към 
всички парламенти в европейските страни.

На въпроса на нашия журналист Петър 
Л. Рангелов относно статута на 
"Братство" в светлината на новия 
Закон за обществената информация 
Наташа Мичич отговори:
Това не мога да ви кажа. Аз не съм 
Шешел, че да зная всичко, нито пък 
съм експерт за този закон, понеже от 
другите си задължения нямам време 
да се занимавам и с тънкостите в тази 
област. За това попитайте 
председателя на Отбора за кулрура и 
информиране в парламента г-н Андрич.

Много нелогичности
(От 1 стр.)

Онова, което веднага бие на очи, 
е факта, че от Димитровградска об
щина в Пространствения план са 
включени само осемте височки се
ла - Болев дол, Брайковци, Вълко- 
вия, Горни и Долни Криводол, Иза- 
товци, Каменица и Сенокос, докато 
от останалите общини са обхвана
ти и самите центрове на общините, 
т.е Княжевац и Пирот.

Отговор на въпроса защо в пла
на са включени само височките се
ла, където населението е на пре
клонна възраст, потърсихме от 
председателя на ОС в Димитров
град г-н Боян Давитков.

-Имам впечатление, че при из
готвянето на решението на прави
телството е направен пропуск и не 
са обхванати кадастралните общи
ни, които по топографски ч геог- 
рафически параметри принадлежат 
към Стара планина. Нелогично е в 
рамките на плана да са включени 
кадастралните общини Пирот и 
Княжевац, а да не са обхванати ка
дастралните общини Димитровград 
и тези в Забърдието.
-Има ли начин този, както 
казвате пропуск, да бъде 
поправен по време на 
изработването на самия план, 
който трябва да бъде готов до 18 
месеца?

- Ние ще се опитаме в законовия 
срок от 30 дни от публикуването на 
споменатото решение да отправим 
забележки до правителството и те
зи кадастрални общини да бъдат 
включени в рамките на територия
та, която ще обхване Пространст
веният план.

Иван Андрич за ”Братство”:

Държавата няма да
пренебрегне
малцинствата -Има ли вероятност да се 

повтори досегашната праютгка: 
Един ваш предшественик на този 
пост постоянно изтъкваше, че 
ние ще си направим свободна 
безмитна зона, но тя "отиде” в 
Пирот. Да нс бъде късно и за 
плана?

- И аз се страхувам, тъй като ре
шението вече е в сила, но с оглед на 
добрите отношения с министерст
вото и постоянните контакти във 
връзка с градоустройствените про
екти за Коридор №10, ж.п. линията 
и пр., е необходимо да контакту
ваме. Надявам се, че ще ни разберат 
и ще успеем.

- Струва ми се, че "Балкан” като 
една от най-добрите туристичес- 
ко-гостилничарски организации в 
източна Сърбия, е просто елимини
ран от плана.

-Наистина би било гиоляма за
губа "Балкан” да бъде изолиран от 
този проект. А.Т.

- Законът за информирането не регулира от
делно положението на издателските къщи за мал
цинствата в Сърбия. Понеже основател на "Брат
ство" е Скупщината на Сърбия, както и другите 
печатни органи то също ще бъде приватизирано. 
Най-новите стандарди на ОССЕ предвиждат дър
жавата да стимулира независими вестници - 
ветно, когато те се приватизират. Освен това дър
жавата има задължение да подкрепя такива вест
ници - организационно, финансово и пр. Считам, че 
Сърбия няма да пренебрегне статута на малцинст
вените издателства и Министерството за култура и 
медии ще решава такива случаи отделно. Новият 
Закон предвижда срок от две години за привати
зиране на медиите и този общ срок се отнася пре
димно за общински медии, които не са малцинст
вени. Доколкото някоя медия няма тираж и свои 
читатели, тя няма да съществува, а считам, че слу
чаят с "Братство” не е такъв, каза председателят 
на Отбора за култура и информиране към сръб
ския парламент Иван Андрич. П.Л.Р.

съот-
септем-

М. Тодоров
-Когато вече става дума за Пространствения план, можете ли да 

окончателните решения във връзка с бъдещата 
2“ автомагистрала, която ще минава през територията на нашата об- 
»— щипа?
° - В Ниш се проведе заседание на комисията във връзка с
2 международния инфраструктурен Коридор №10, на което присъст- 

ваха авторите на плана, представители на местните самоуправления 
ш от Ниш, Нишка баня, Бела паланка, Бабушница, Пирот и Димитров- 
о град, както и тези, които са имали забележки по предложените 
го решения. Има общо пет забележки, които се отнасят до трасето на 
го автомагистралата. Ние отново изтъкнахме, че за нашата община е 
§ приемлив само вариантът, според който трасето да минава на север 
о- от града. Доволни сме, че авторите на плана от Завода за урбанизъм 
о от Ниш подкрепят нашите становища и предлагат на комисията да 
2 приеме този вариант като окончателен. Наистина представителите 
2 на комисията не изказаха съпротива на самото заседание, но и не 
о посочиха окончателно си становище. Надявам се, че комисията ще 
5 приеме това предложение и до 31 май ще вземе окончателно ре- 

шение.

1= кажете какви са
На срещата с директорите на белградските здрав

ни домове членът на експертната група за САРС д-р 
Предраг Кон обясни, че Институтът за инфекционни 
и тропически заболявалия е задължен да настанява 
евентуалните пациенти от територията на Белград и 
да им осигури строга изолация, диагностика и ле- 
чение.
”На срещата на експертите със сръбския министър 

здравеопазването д-р Томица Милосавлевнч е 
постигнат договор във връзка с допълнителното 
оборудване на здравните ведомства за изолиране и 
лечение на заболели от САРС”, каза д-р Кон.

Ще бъдат взети мерки и за оборудването на ка
рантини, в които по необходимост ще бъдат паста- 

здрави хора, контактували с болни от САРС.

В Белград, Нови Сад, Ниш и 
Крагуевац _________

Изолатори и 

карантини за 

заболели от САРС на

В четири града в Сърбия - Белград, Нови Сад, 
Ниш и Крагуевац, се оборудват здравните институ
ции, в които ще бъдат настанявани заболели от 
САРС, съобщиха от Завода за защита на здравето. нявани



■---------- ТмаГЯШ4
Трибуна на ЦеСИД в Димитровград

Няколко 

партии 

честваха 

Г ергьовден

Път към доверие
На 23 април т.г. Центърът за свободни избори и демокрация (ЦеСИД)

е ™покаженагажданите как възможно по-активно да участват в ре. 
ппване^ на проблемите в местните общности. Това, както беше посочено, 
може да се осъществи чрез създаване на граждански форум, в който да 
пмепя‘г своето място всички граждански, професионални и синдикални 

общТости! както и общностите по вероизповедания и представителите иа

мек'квВо встщпост представлява граждански форум? Според предсга. 
вителите па ЦеСИД това е изключително важно постижение на непос- 
оепствената демокрация в съвременните европейски общности. В него са 
включе и представители на синдикатите, на неправителствените орга. 
пизанйи медиите, пенсионерите, работодателите, младежки органвза- 

ии нТместпото самоуправление и пр. Това е орган, който има съвет- 
I ическа роля като предлага конкретни мнения във връзка с жизнените 
въ, роси на ражданите и отделно се занимава е качеството иа услугите, 
които мест.ита власт оказва на гражданите. Той постоянно следи „ 
контролира^властта, като при това има определено влияние върху 
нейното развитие. Онова, което "може би има наи-голямо значение, 
особено немалките среди е, че гражданският форум е удобна форма - 
предотвратят евентуалните нередностите, в работата на местните власти. 
"Рдал™ поради всичко това или поради някакви други причини, пред. 
ставители на Общинската власт не се отзоваха на поканата да присъстват 

Орибуната, която се проведе в залата на Общинската скупщина. Не 
присъстваха стщо и представители на местните електонни медаи нито 
представители на партиите (освен на Гражданския съюз на Сърбия).

председателя си ЗоранПоради убийството на 
Джинджич Демократическата партия ознаменува 
Свети Георги скромно и в съгласие е православ
ните обичаи. При пресичането па колача присъст- 

вдовицата на бившия премиер Ружица Джнпд- 
Гергьовден чества и Демохристиянската пар

тия на Сърбия, а в присъствие иа нейни високи 
епископ Атанаске

ва и 
жич.

функционери колача пресече 
Ракита. В седалището на Демократическата пар- 

Сърбия също така бе честван Гсргьовден-тия на 
служба иа партията. да се

ДСС приета в 

Европейската 

народна партия

на

А.Т.

Великден и Първи май в Димитровград
Политбюро на Европейската народна партия 

единодушно
Демократическата партия иа 
европейска организация на партии от центъра и 
десния център в момента има огромно мнозинство 
в Европейския парламент. Премиерите на повече 
европейски страни- на Франция, Италия, Испания, 
Австрия, Португалия, Норвегия, Холандия, 
Словакия, Люксембург, Малта и пр., както и шест 
европейски комисари, са членове на партии към 
ЕНП.

сичленството
Сърбия. Тази

прие Литургии и развлечения
В Димитровград тазгодишният Великден бе отбелязан с тър

жествени литургии в местната черква, които от година на година се 
посещават от все повече хора, между които и младежи. За разлика от 
някои места, в които се организират състезания по чукане с яйца, в 
Димитровград не се организира нищо подобно. За сметка на това пък 
по време на великденските празненства хората излязоха в окол
ностите на града и там организираха семейни пикници.

Семейните гощавки на открито, по традиция се организираха и по 
повод Първи май - Международния празник на труда. Традицията да 
се ходи на "уранак” на манастирчето и тази година отново беше 
спазена, но вече се усеща, че манастирчето и околността му не са 
единственото място за празнични развлечения. Там и сега имаше 
много хора, предимно млади, но не по-малко димитровградчани бяха 

други подходящи за това места в околностите на Димитровград 
-по вилите, край чешмите, във въртопа зад Козарица, кран езерото в 
Смиловци... Времето пък и високите температури в Димитровград 
бяха чудесна предпоставка за настроението на празнуващите, така че 
може да се каже, че димитровградчани отпразнуваха хубаво и 
Великден, и Първи май.

Е, не навсякъде празненствата минаха с агнешко, което се про
даваше по 300 динара за килограм в касапницата по предварителен 
списък. Но ако към всичко това прибавим и печените агнета за Ге
ргьовден, чиято традиция също се връща, то...и не е толкова зле. Дано 
догодина се пооправим, та тези "пролетни” празници да бъдат още 
по-добри.

Заседание на Регионалния отбор на ГСС в Ниш

Подготовка за скупщината
и наНа 3 май т.г. в Ниш бе проведено заседание на та. Същевременно се предлага сформиране на едно 

регионалния отбор на Гражданския съюз
Сърбия, посветено на подготовките за скупщината нове на партията - 
на тази партия, която ще се проведе на 18 май в съветиическа роля.
Белград. Присъстващите от Димитровград Басов и Ма-

Целта на заседанието между другото беше да се нов са изтъкнали, че не са доволни от реалната
възможност сегашното местно информиране ”да се

политическо тяло, съставено от по-възрастни члена
основателите, които ще имат

представят кандидатите за подпредседатели на пар
тията и кандидатите за Главния отбор. На засе- прехвърли” в Пирот. От това ГСС в никакъв слу- 
данието присъстваха г-жа Наташа Мичич, пред- чай не може да бъде доволен. Също така е изтък- 
седател иа Скупщината на Сърбия и и.д. президент нато недоволството от това защо майчиният език 
на републиката, г-н Меланк Шандор, и други виши не се връща в училищата, и не влиза в служебна 
функционери на партията. Г-жа Мичич, г-н Шап- употреба. В тази насока е получена пълна под- 
дор са кандидати за подпредседатели иа ГСС. От крепа от присъстващите, а за решаване на тези про- 
общииската организация на ГСС в Димитровград блеми представителите на Димитровград са пред
на заседанието присъстваха Слободан Маиов и д-р ложили в началото на юни да се организира три- 
Симеон Басов, който е кандидат за член на Главния буна в Димитровград, на която да присъстват пред

ставители на партията от Белград. Иван Андрич,
На заседанието е изтъкната необходимостта от председател иа съвета за информиране към Скуп- 

по-добра организация на партията в смисъл тя да се щината на Сърбия е поел ангажимента да участва 
превърне в една модерна демократична партия с на трибуната. Освен за информирането, на трибу- 
граждански профил.

В програмата, която трябва да бъде приета, се включително и за езика в училищата. Датата ще 
предлага сформиране на управителен отбор бъде уточнена допълнително.
(съвет), който ще координира работата на партия-

А.Т.

Бележка
одбор на ГСС. И Желюша "край 

Пирот"!?мата ще се разисква и за правата на малцинството,

След като години наред ГКПП "Градина” и Погановският манастир 
се определяха в медиите, особено пиротските, "край Пирот”, отскоро» 
някои села в непосредствена близост до Димитровград "промених3 
местоположението си” и минаха ”в околностите на Пирот .Само че 
този път не в пиротските медии, а по една от най-гледаните телевизии 
- сателитния канал на БК.

На 29 април т.г. по споменатия ТВ канал вървеше емисия посветена 
на известния сръбски изпълнител на народни песни Драган Жив- 
кович-Тозовац. Говорейки за творчеството на Тозовац и за житейския 
му път, водещата Ирена Гюрич между другото спомена и неговите 
хуманитарни концерти. При това спомена и концерта му в Лондон, 
средствата от който, както тя подчерта, са били предназначени за 
изграждане на църква ”у селу Желюша у околини Пирота”!

Ако Погановският манастир се намира на границата с общи»3 
Пирот, село Желюша е почти предградие на Димитровград и е на 20 кМ 
от Пирот. Нима Димитровград е толкова неизвестен в рамките н 
Сърбия, че хората няма да разберат къде се намира черквата, за която 
Тозовац е дал пари от концерта си? Дори и самата БК телевизия тез 
дни постоянно споменава Димитровград като крайна точка 
ремонтиращата се ж.п. линия, откъдето продължава връзката ^ 
България и с Близкия изток? Изненадващо е и това колко голямо 
непознаването на географията на все пак малката ни държава. И» 
става дума за нещо друго? А-Т-

А.Т.

Върховният съвет за отбрана

Продължава "прочистването" на военния връх
Върховният съвет за отбрана щаб, отговарящ за ВВС и за ПВО, кайло Чадженович - началник на 

на Сърбия и Черна гора освободи Бранислав Дашич - началник сек- Щаба на Новосадския корпус и 
още петима генерали, с което тор "Тил” в Генералния щаб, Зла- Лука Кастратович - помощиик- 
продължи "прочистването” на тойе Терзич - началник на неот- министър на отбраната, който по 
военния връх от офицерите, кои- давна разформираната комисия време на бомбардировките на 
то в армията на СРЮ се смятаха на Генералния щаб за сътрудни- НАТО бе командир иа летището 
за най-лоялни сътрудници на чество с Трибунала в Хага, за в Подгорица, където няколко 
Слободан Милошевич, пише чер- когото съществуват основателни пъти предизвика сериозни инци- 
ногорският "Вийести”. Освобо- съмнения, че е предоставял на деити с отношението си към чер- 
дени са Бранислав Петрович - по- Милошевич поверителни данни, ногорската полиция, 
мощник-началник на Генералния важни за защитата му в Хага, Ву-
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ГКПП ” Градина” В събота на 3 май 
циално пришит към панталона 
джоб на един турски гражданин 
полицаите са открили недеклари
рани 19 хиляди евро в банкноти от 
по 500 евро. Разбира се, по силата 
на закона валутата е отнета, а 
срещу пътника са приложени 
съответните мерки.

Не за първи път служителите 
на този граничен пункт осуетяват 
контрабанда на валута. Досега ве
че няколко пъти са залавяни ли
ца, които са се опитвали да внесат 
валута в страната. Често пъти ва
лутата е била фалшива. Тук често 
приключва и пътят на големи ко
личествата наркотици.

Конфекционната фабрика ” Лисца” в 
Бабушница е едпа от малкото в страпата, 
която работи успешно

т.г. в спе-

Не помага
дори
специален
джоб

Съкращават 

ленивите 

награждават 

трудолюбивите
5

Митничарите и граничната по
лиция на ГКПП "Градина” край 
Димитровград сериозно си вър
шат работата и едва ли има ден те 
да не открият нещо нередно при 
минаващите границата между 
България и Сърбия и Черна гора. * Една от приоритетните цели на фабриката е да намали 

отпуските по болест
А.Т.

~ Ако някои работници не раз- зите, които направиха пашите чуждестранните пазари - предим- 
берат кои са целите, които трябва специалисти, показаха, че щетите но в Словения, а след това и в 
да постигне "Лисца” и ако не въз-Бабушница от отсъствията са големи. Сума- Италия, Австрия и Германия, 
приемат начините, по които се та, която губим, се равнява на ед- В ”Лисца” се стремят да спаз- 
стига до тези цели, тогава сами си на евеиутална тринадесета запла- ват сроковете и да работят каче- 
вредят и не са от полза за пред- та за всичките работници, поясни ствено. Отделят средства и за ре- 
приятието. Това заяви неотдавна изтъква Йончич и допълни, че монт на машините. Преди 4-5 го- 
пред журналсти директорът на една от приоритетните цели на дини фабриката е дала 1, 2 ми- 
конфекционната фабрика ”Лис- фабриката е да намали отпуските лиона германски марки за покуп- 
ца” Петър Йончич, като оповес- по болест, 
ти, че във фирмата занапред без

Ще се строят апартаменти 
за бежански семейства

Ръководството на ОС в Ба- със средства на Комисариата за 
бушница тези дни реши да под- бежанци на Р. Сърбия.

Както и в други среди в Сър- 
строят 8 апартаменти за бежан- бия, така и в Бабушница до на- 
ците от Хърватия и Босна и Хе- чалото на юли т.г. ще бъдат 
рцеговина.

Местното

ка на нови съоръжения.
"Лисца” може да послужи катоВъпреки посочения проблем,

притеснение ще уволняват работ- "Лисца” продължава да бъде ед- еталон за останалите фирми от 
ниците, които не са в състояние но от най-стабилните бабушни- този отрасъл в страната. Може би 
да изпълняват между 40 и 60 на шки предприятия. Процесът на фирмата е имала късмет при из- 
сто от предвидените норми, производството върви последедо- бирането на стратегическия си 
Същевременно, той допълни, че вателно, мощностите са натова- партньор, но освен късмета оче- 
работниците, които изпълнят ме- рени почти стопроцентово. Бла- видно са били нужни и други неща 

еж, а ще се погрижи и за кому- ши от Хърватия и Босна и Хер- Н жду 80 и 100 на сто от нормите ще годарение на дългогодишното - добро ръководство, дисципли- 
налните и други разрешения... цеговина.
Апартаментите ще се строят

крепи идеята в този град да се

закрити колективните бежанс- 
самоуправление ки центрове. В момента в тази 

ще определи площите за стро- община пребивават над 50 ду-

бъдат награждавани според вло- стабилно тръговско сътрудниче- на...
ство с едноименната фирма от 

- Сблъскахме се с един проб- Словения, "Лисца” от години ня- че предстоят конкретни мерки за
увеличение на заплатите. Според 
него, най-ниските заплати не 
трябва да бъдат под 200 евро.

Директорът Йончич оповестява,жения труд.Б.Д.

лем, който по-рано не съществу- ма проблеми с производствените 
ваше. Става дума за отсъствията материали, както и с пласмента 
на работещите. Не успяхме да от- на продукцията си. 80 на сто от 
крием причините за това. Анали- продукцията си "Лисца” изнася на Б. Димитров

"Вунизол" в Сурдулица

Валута за каменна вълна
* За разширение на мощностите и за модернизиране на производния процес са изразходвани 
около 5 милиона долара. Значителен успех е постигнат на международните панаири в Солун 
и Лесковац

строителството, той сключи нови бетон. Те най-много се употребяват 
договори с гръцки фирми за износ за уреждане на дворни места, тро
на вълна. Съществуват шансове за тоари, паркинги и на други свобод- 
износ на вълна и в Австрия, Турция ни площи, 
и Русия. Сурдуличани успешно се 
представиха и на проведения през плочи е предоставено на ОС в Су- 
април Международен панаир на рдулица. Неотдавна около три хи- 
строителството в Лесковац.
Бетонни елементи

Въпреки затруднените иконо
мически условия, Фабриката за 
производство на каменна вълна и 
на бетонни елементи "Вунизол” в 
Сурдулица отчита добри резултати 
и спада към икономически най-сил
ните фирми в южната част на Сър
бия.

Първото количество бетонни

ляди квадратни метра площ в града 
са покрити с бетонни плочи. След 
това такива са предоставени на 

Разширявайки асортиманта на купувачи в Бор, Зайчар, Ниш, 
производството си, фабриката за- Белград и на други места в Сърбия, 
почна да произвежда и елементи от

В Бабушница се строи В предприятието успешно прик
лючи най-новият инвестиционен 
цикъл. За нови машини и съоръже
ния, внесени от Чехия и Германия, 
са похарчени около пет милиона до
лара. Сега в новите производствени 
линии годишно могат да се прои
зведат от 40 000 до 50 000 тона ка
менна вълна, което е два до два и 
половина пъти повече от досе-

В Димитровград като че ли всичко е спряло. Според някои 
преценки, в Димитровградско има над 500 запустели къщи. В момента 

града се продават десетки апартаменти. Купувачи обаче няма. Днес 
малцина димитровградчани, строят къщи. В Бабушница обаче не е 

В този град се забелязват множество строещи се къщи, което
стопанство "се държи", че

В. Велкович
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Вместо весттака.
между другото показва, че тамошното 
хората имат пари... Б.Д. Кюпове, кюпове...гашното.

Подобрено е и качеството
Благодарение на новите машини 

и съоръжения, сега не само е раз
ширен асортиментът ма изделията, 
но и качеството им. Подобрени са и 
хигиенните стандарти в производ
ството, а по-отговорно се спазват и 
екологическите изисквания.

Във фирмата работят около 260 
работници. Те произвеждат разли
чни видове каменна вълна, която се 
употребява в строителствтото, ко
рабостроенето, производството на 
вагони, на бяла техника и пр. 
Между другото тя е незаменим топ
линен и противопожарен изолатор.

Освен на домашния пазар "Ву
низол” пласира изделията си и в 
чужбина, преди всичко в Македо
ния, България, Република Сръбска, 
Гърция и в Босна и Херцеговина.

''Вунизол” не се задоволява с 
постигнатото и постоянно открива 
нови шансове за износ на стоките 
си. На състоялия се неотдавна в 
Солун Международен панаир на

Живко Велинов, работник в "Услуга" В Димитровград тези дни се разпространява слух, че на димитровг
радската гара, която се разширява и модернизира са намерени два (или 
повече?!) кюпа със злато!!!

Отидохме на гарата, за да попитаме работещите там строителни ра
ботници дали са чували нещо за това. След като вместо отговор, от 
работниците получихме учудени изрази на лицата им, се наложи да 
преформулираме въпроса:

- Забелязали ли сте някой от вашите колеги тези дни да се държи 
като Тика Шпиц? И се оказа, че това е истинският въпрос.

-Да! - каза ни един от тях и добави: - Особено, когато "обърнат” по 
няколко бирички...

Справки за прословутите кюпове потърсихме в димитровградското 
подразделение на МВР и в Народната библиотека, в която е и местната 
музейна сбирка. Оказа се, че компетентите там получиха повече 
(дез)информации от нас, отколкото ние от тях!!!

И така в тези жежки летни дни (прескочихме пролетта, т.е. от 
зимата скочихме директно в лятото, и това арабското) приказката за 
кюповете на димитровградчаните някак е като студена, освежителна 
напитка. "Спрайт”, например - "утоли жаждата си ’ (за информации)!

За някои темата е толкова интересна, та се стягат да предложат на 
продуцентите на сериала "Досиетата X" следващият епизод да снимат 
тук! Може би тайният агент Скълн ще намери кюповете дори и да ги 
няма. Поне засега!, изтъкват те. Б.Д.

Винаги готов да поеме 

всяко задължение
Живко Велинов, шлосер от село Райчиловци, в момента работи, 

като помощен работник в комуналното предприятие Услуга в 
Босилеград.

- Понеже не успях да намеря работа по специялността си, в живота 
различни професии, казва Живко. Бях търговец цели 

години. След това, няколко години работих и като дюлгерин в 
Черна гора, а вече три години сам в "Услуга . Нито една работа 
лесна, но зависи как я приемаш, подчертава той.

Било сутрин, на обед, вечерно време, па дори и през поща, когато 
се случи авария на водовадната или канализационна мрежа в града 
или в Райчиловци, тук е винаги Живко, готов да поеме задължението, 
казват колегите му.

Живко е и добър домакин. Женен е с Александра и има три деца, 
Мария, Славко и Даниел. П.Л.Р.

се занимавах с 
осем

не е
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Интересно

В Бабушнишка община всяка местна общност 
поема разходите за уличното осветление------- И лекува, и рисува

За разлика от Димитровград, където самодейните 
живописци са около 40, в Бабушиица те са много 
по-малко, Бабушнишките художници-любители оба. 
че могат да се похвалят, че сред тях е и един лекар.

Това е д-р Драган Кости ч-Коста, лекар-интерцИСт 
в бабушнишкия Здравен дом Д-р йован Ристич 

- Искам да запазя от забрава някои пейзажи, об. 
рази... Картините са своеобразен бележник, наситен с 
емоции Те опресняват спомените ми и ме връщат в 
безгрижните дни на младостта, изтъква д-р Костич. - 
Докато бях в казармата, ръководих войнишката изоб
разителна секция. Там останаха няколко от картините 
ми. Други платна оставих в Медицинския факултет в 
Ниш, добавя той.

Звонци не иска да 

плаща за Звонска баня
”Мая” ощеВ Бабушнишка община всяка меделска кооперация

не е издължила дълга за израз-местна общност си плаща разхо-
осветление. Въп- ходваиа електрическа енергия надите за улично - - ,

реки че селищата Звонци и Звон- стойност от около 250 хиляди ди- 
баия представяват една мест- нара. В помещения па тази кооис- 

общност - МО Звонци, двете рация преди месеци се настани 
клонът па КИЦ "Цариброд в

ска
Б.Д.на

селища отделно си плащат разхо
дите за уличното 
научи "Братство” от завеждащия дн за нуждите па клона, по те пе

осветелеине, Звонци. Купени бяха слсктроурс-

Малък стационар с образцов персонал
Димитровградската болница, както наричаме ста-

цнопара, се намира в камък Сшито което е пример за свято служене на една професия,
наречена Йовшина махала, под Кугин камьк, о ; ек има нещо магнетично привлекателно
«^малкия живописен водопад, скачащ но улея от ед- ‘завоювал име сред болните като

Р°'ПредиГняколко години здравното заведение беше народен"екар споменати лекари са широкомащабии
не отгомряТ1апъланозаП^а^н1дарт ^те^а модер(10 лечеб- 
но заведение.

Обновената фасада, боядисана в тютюневожълто и 
бяло, оказва приятно въздействие.

Управителят на стационара д-р Георги Алексан-
чието име е

новесие.
В стационара по определен график идват и други 

специалисти. Също така работи и зала по физиотера- 
- за масаж и лечебна физкултура, където също 
работят добри специалисти. Стаите естетически 

са облагородени с графиките на нашия именит ху-

пия
такадров е утвърден и авторитетен кардиолог, 

познато и извън границите на региона.
Наложи се да постъпя в болницата за два-три дни и

кто на медицинския3 персоТ|ал!так°аТи нТобслужващия Д Има и стереотеле^гзор в импровизираната трапеза-

ни^^ми^^Те^тГ с^върпат^оброгьвесгно^^гюжгй ™ Г ^ГсГп^ето има сериози,,
безупречно работата. финасови затруднения. Зная и какви са заплатите на

Здравното заведение, освен лекарските кабинети и хората в бели престилки, дори няма средства и за меди- 
сестринската стая, има пет болнични стаи с по четири каменти.
легла, а в едната има пет. Стаите буквално блестят от Дали общинската, областната администрация или 
чистота, макар че няма теракота, алуминиева дограма, здравното министерство заделят средства за местното 
фаянс или метални щори. здравеопазване, не знам, обаче се налага спешен ре-

Стациопарът не е оборудван с модерна медицинска монт на санитарния възел на стационара, 
апаратура, вероятно не е и нужно, защото и самият Тоалетните казанчета са ръждясали, в банята тече 
Здравен дом в Димитровград е подведомствен на Ме- отвсякъде, канализацията често е запушена, влагата е 
дицинския център в Пирот. проникнала дори до фасадната част и се отронва мази-

Докато д-р Георги Александров си е създал ав
торитета с точното си диагностициране и съпричаст
ността му с болния, д-р Никола Йорданов, специалист лежащи и това затруднява ползването на тоалетните.

Ако няма кой да преведе средства от отговарящите,

Нередностите създават главоболие на бабушнишкия клон на 
Електроразпределение

клона на ЕПС в Бабушница Ми- могат да бъдат приключени, за- 
ролюб Младенович. Звонци е из- щото в помещението няма ток. 
дължило дълга към Електрораз- - Случаят е твърде непр 
пределение на стойност над 73 хи- Преставители на КИЦ ’ Цариб- 
ляди динара, докато селището род" идваха при мен, но тъй като 
Звонска баня дължи около 50 хи- не можахме да решим проблема, 
ляди динара. Както узнаваме, налага се да се обърнат към 
ръководството на МО Звонци ня- Електроразпределение в Пирот, 
ма намерение да плаща дълга за в рамките на което работи и на- 
уличното осветеление в селище- шият клон. Дано да успеят да на

мерят решение с тамошното 
В Бабушнишкия клон на Елек- ръководство, изтъкна пред на- 

троразпределение ни предостави- шия вестник Младенович. 
ха инфорация, че фалиралата зе-

иятен.

лаката.
Болните са в пределна възраст, повечето от тях сато Звонска баня.

по обща медицина, е един чудесен човек с лъчезарно и 
благородно излъчване. Неговата топла душевност, ако няма субсидии, то самият персонал трябва да се 
вътрешните му импулси, ръководени от обичта му към обърне към състоятелни дарители, които, вярвам, ще 
хората, го правят отзивчив към човешкото страдание бъдат отзивчиви и ще направят дарения за необхо- 
и го издигат на моралната висота на безкористно себе- димия ремонт на водопроводната и канализационна

Властимир Вацев

Б.Д.

инсталация.раздаване за другите.
Като завеждащ отделение, д-р Никола Йорданов 

почти ежедневно, извън работното време и през праз-Провали се и третият 

търг за продажба на 

моинската овцеферма
Най-ниската цена е 20 хиляди евро

И третият търг за продажба на овцефермата на ЗК "Сточар” 
от Димитровград в с. Моиици се провали. Причината беше 
проста - не се появи купувач.

Фирмата отстоява началната цена от 25 хиляди евро. Според 
директора Венко Владимиров тя ще си остане и за следващия

Фото око

*• 'ИШчт
Топли дол

Местността Топли дол е една от най-интересните в Ди
митровградско. Намира се в МО Драговита, на 30-тина ки
лометра от Димитровград. Според преданията, на това място 
Господ превърнал в стени един дядо и една баба. "Главата" на 
дядото си стои, "главата” на бабата я няма. Разказва се, че са я 
отнесли иманя

ш' '<

търг.
- Специалисти прецениха, че фермата струва около 30 хиляди 

евро. Ние отстъпихме с 5 хиляди. Само в случай, че някой веднага 
даде 20 хиляди евро, фермата ще е негова, сподели той.

ри.
Топли дол е светилище” за авантюристите в Димитров

градско и по-широко. На снимката виждаме, че мястото са 
посетили и членове на природолюбителското дружество "На
тура балканика” от Димитровград. Сред тях е и председа
телката на тази организация д-р Сузана Джорждевич-Ми- 
лошевич.

Б.Д.
-- 'Л.

ШИШдаБ.Д.
Акция за кръводаряване в Босилеград

Кръв дариха 29 души
В края на миналия месец в Босилеград се проведе акция за 
кърводаряване, в която взеха участие 29 души.

Тази хуманна инициатива организираха съвместно Общинската 
организация на Червения кръст от Босилеград и Службата за кър- 
вопреливане към Здравния център от Сурдулица. Босилеградският 
Червен кръст е организирал такива акции през изминалите няколко 
години със съдействието на Завода за кръвопреливане от Ниш.

Сред кърводарителите, които още веднъж доказаха своята 
хуманност беше и Бранко Рангелов, който за 51 път дари от своята 
кръв, заяви Руска Божилова, секретар на Червения кръст и добави, че 
двама босилеградчани за пръв път са взели участие в акцията за 
кърводаряване.

” Празнични” пожари На Гергьовден в Босилеград
По време на първомайските празници на територията Д Г» р отр ЦЯ ОГПЯЛЯТЗ 

на Димитровградска община избухнаха общо пет пожара. 1 ГаПа 1
За щастие в тях, няма пострадали, а материалните щети са |_|д ЗДРЗВНИЯ ДОМ

Пожарите избухнаха в околностите на селата Грапа, „ „ .,„0-
Платнища, Сенокос и Смиловци и обхванаха около 60 хек- ,В пРисъст?ие™ на всички служители и ми“
тара площ, на която изгоряха суха трева, тръни, борова и г°бР°йни гости, босилеградският свещени 
дъбова гора. В един от пожарите, избухнал в Димитров- бан Илич осв®ти на ГеРгьовден сградата на М 
град, бе запален покривът „а една помощна постройка (шу- е^ннеЗорганизираи коктейл.

Всичките пожари са потушени от противопожарната "Инициативата тръгна от хората с бели Ч* 
служба към полицията в Димитровград. Причините за ">'лк“ ? е «ъзмржно Здравният дом да.ч«™ 
пожарите засега не са известни, но най-вероятно се дължат Гергьовден като своя служба , каза д-р Мир*' 
на невнимание и нетипично високите за месец май тем- Цветанова> Директор на ведомството, 
ператури. А.Т. П лр-ПЛ.Р.



Пред утрешното електорско събрание

Какъв Съвет 

ще изберем?
Българите в предишна Югославия получават статута на нацио

нално малцинство едва през 1947 г., въпреки препоръките на Конфе
ренцията за малцинствата в Женев^ през 1924 година. Първите де
сетина години и в основните, и в двете средни училища в Босилеград и 
в Димитровград обучението се провежда на роден език, за да се стигне 
до днешното окаяно положение, в което българският език се изучава 
само два часа седмично като втори чужд език или в най-добрия случай 
- с по четири.

А езикът е определящият елемент на националната идентичност 
на всеки народ.

Въпреки многото законови разпоредби, с които декларативно се 
дават всички права на гражданите от всички малцинствени и етни
чески общности, българското малцинство не може да бъде доволно 
от сегашното си положение. Това потвърждават цял куп показатели: 
миграцията и обезлюдяването на селищата с преобладаващо мал
цинствено население, нивото на стопанското развитие (Димитров
градска община е непоклатимо на последно място в Сърбия по зап
латите), в резултат на което драстично намаляват средствата и за 
обществените дейности - култура, образование, информиране, здра
веопазване...

Един от начините за преодоляване на това положение са въз
можностите, които предлага Законът за правата на малцинствата, 
по-точно компетенциите на съветите на националните малцинства.

В член 19 от Закона за защита на правата и свободите на на
ционалните малцинства, с който се регламентират компетенциите на 
съвета на националното малцинство, между другото се посочва, че 
съветът е юридическо лице и представя националното малцинство 
пред органите на властта при решаване на въпросите, свързани със 
служебната употреба на родния език, образованието, информирането
и културата; участва в процеса на решаване или решава въпросите от 
тези области и основава институции в тези области.

Именно затова е много важно какви хора ще бъдат включени в 
кандидатските листи и кои ще бъдат избрани в този най-важен за 
малцинството орган. Особено е важно, също така те да са добри поз
навачи и признати дейци и радетели в областите, в които взимат 
решения. Следователно, в съвета на малцинството ни не би трябвало 
да се избират кариеристи, родоотстъпници , както и българи по про-

В. Богоев

Ще се търсиме ли с борина?
*На децата трябва да се дават криле, за да отлитат, и корени, 
където да се върщат, но корените на българското 
малцинство в Сърбия са все по-слаби

Броят на българите в бившите няколко Югославии, респективно в 
Сърбия, драстично намаля през последния половин век. С колко се

фесия.

Политическото организиране 

на българите в Царибродско
стопи малцинството показват и данните, които сочат, че по време на 
преброяването през 1947 година в тогавашна Югославия като бъл
гари се декларирали 61 149 души, а миналата година този брой в 
Сърбия спадна на 20 497. Според тези данни в Централна Сърбия 
живеят 18 839 българи, а 1658 във Войводина.

В Димитровградска и Босилеградска община, които предимно на
селява българското малцинство, сега живеят 11 748, съответно 9931 
жители. Обаче не всички се декларират като българи. Данните по
казват, че в Димитровградска община живеят 5836 българи, 3005 
сърби, 472 югославяни, националната си принадлежност не са дек
ларирали 1478 души, 703 са ''неизвестни”... В Босилеградско през 2002 
година са преброени 7037 българи, 1308 сърби, 288 югославяни, в 
колонката "недекларирани се и неопределили се” са 1126 души, не
известни” са 101 лица... В Сурдулишка община, в която сега живеят 22 
190 жители, като българи се декларираха само 1004 души, а в Ба- 
бушнишка, с общо 15 734 жители, живеят 1017 българи.

Не съществува официално обяснение защо толкова рязко намаля 
броят на българското малцинство в Югославия, респективно в Сър
бия. Налице са обаче множество причини за стопяването му. Вслед
ствие на икономическата изостаналост на средите, в които то главно 
живее, много семейства и хора се преселиха. От петдесетте години на 

българите започнаха масово да се образоват, понеже

Според достоверни сведения още през 1901 г. в 
Димитровград е същъствувала Социалдемократи
ческа партия, а няколко години по-късно, през 1907 
г., най-влиятелни са били Народияшката партия, 
Демократическата, Радикалната и Тесните социа
листи, т.е. Социалдемократите.

Първата организирана стачка в Цариброд е про
ведена през 1909 г, когато този град е имал около 
200 занаятчии.

През следващите няколко години - 1911,1912 и 
1913, и в някои села като Гоин дол и Вълковия се 
организират Социалдемократически партии, които 
през 1919 г. печелят изборите. Същата година в 
село Градине е сформирана Комунистическа пар
тия.

главно интелектуалци и тя поради това и до днес е 
сравнително малобройна. Определено време след 
това като гъби след дъжд никнеха и останалите 
партии от политическата сцена на Сърбия, дори и 
Партията на сръбското единство на Аркан! Стигна 
се дотам, че днес на територията на общината, коя
то населяват около 11000 жители, има 18 органи
зирани политически партии! Последна е Г17 плюс.

Появата на първата и единствена досега автен
тична национална партия - Демократическия съюз 
на българите в Югославия (ДСБЮ) след 1990 г. бе 
дочакана на нож не само от властта и държавната 
сигурност, а и от някои наши сънародници. Макар и 
доста малобройна, ДСБЮ оказва определено влия
ние сред хората, тъй като с конкретни дейности по 
време на ембаргото значително допринесе особено 
за здравеопазването на населението, осигуравайки 
медикаменти.

Днес, въпреки петооктомврийските промени, 
властта в Димитровград е в ръцете на Сдружение 

граждани под название "Съюз на граждани Ца
риброд”.

"Чудя се на моите сънародници, които се за
писват в сръбските националистически партии”, на
писа преди известно време сегашният директор на 
вестник "Братство” и беше прав. Но с полити
ческото организиране на малцинството всъщност 
се случва същото, както и с националното му са- 
моопределеиие-известен брой българи все още не 
се декларират като такива, а като сърби и все още 
югославяни. Причината най-вероятно е съща- 
та-дългодишният натиск, страхът от границата и 
подобни. Но времето на демокрацията, европеиза
цията и интеграцията ще сложи в крайна сметка 
нещата на мястото им, стига малцинството да се 
възстанови, икономически, което е най-важното.

За политическото организиране па българите 
от Царибродско след Втората световна война почти 
е излишно да се говори. Както в цялата новосъз
дадена Югославия и тук единствената партия е била 
Комунистическата и там са били всички, 
искали да се занимават с политика. Понятието мно
гопартийна система не че е непознато, но не е же
лателно да се споменава. Добрите ученици в сред- 

са били записвани в КПЮ

миналия век
постната земя не предлагаше бъдеще на подрастващите поколения. 
Получи се така, че е хубаво, когато на децата се дават криле да 
отлетят, но се оказа, че е трагично, когато не се създадат корени, 
където да се върщат. А те, младите и образовани хора, сетне 
връщаха в родните си места. След интензивната миграция и "бялата 
чума” започна да коси малцинството, така че опустяха цели селища 

тях живеят предимно хора на преклонна възраст. При всичко 
това отрицателна роля изигра и асимилацията- както природната, 
която се проявява чрез смесените бракове, така и държавната

По времето, когато отношенията между Югославия и Бъл
гария бяха лоши и студени, националната идентичност на българите 
едва ли можеше да се отстоява, а по време на бившия режим бъл
гарското национално съзнание се тълкуваше като национализъм и 
сепаратизъм. В това отношение не съществуват данни дали е по
добрено положението на малцинството след демократичните про- 

Сърбия, както и отговор на въпроса защо все повече българи 
сдават "сърби”.

След всичко казано остава да си зададем въпроса дали българското 
малцинство е обречено на изчезване. Доколкото отговорът е по
ложителен, възможно е българите в Сърбия след време да се търсят с 
борина. А това вече няма да е трагедия, а- катастрофа.

които са
на

не се

ните училища направо 
без някой да ги е питал. И така половин век.

Многопартийната система донесе известни про
мени, но огромното мнозинство от сънародниците 

по навик, от страх и какво ли още не, от ко
мунисти станаха социалисти. Но...

Все пак започнаха да се сформират и общински

или в

по
литика. ни

отбори и на останалите политически партии, поя- 
се на политическата сцена на СРЮ. Въпреки 

префикс "сръбска” сънарод- 
започнаха да се записват и в тях. Първа

вили
преобладаващия им 
ниците ни
опозиционна партия, която бе сформирана на тери
торията на общината, беше Гражданският съюз на 
Сърбия с тогавашния си лидер Весна Пешич, която 
няколко пъти е посещавала Димитровград. Изхо-

мени в

А. Ташков
ждайки от идеите на тази партия, в нея се записаха

В.Божилов
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ДимитровградБосилеградска община

Нужни са
капиталовложения

Ресурсите не се ползват
=аг'----

Земеделие: Обезлюдването на нашите ГОдНИИ иа "Електробосна ’ от Яйце, бившата 
където сега живеят предимно стари реПублика БИХ, са предоставени около 100 

хора, е повлияло и на драстичното нама- цоо тоиа от ТОзи минерал. В момента е:::г 
ляване на обработваемите площи. По ду- рЦ0НИТе залежи възлизат иа около 30 000 
мите иа агрономите в общинското управ- тоиа
ленне, 25 на сто от нивите са вече пре- ДоломиШ: Този минерал се намира 
върнати в пасбища, а други са залесени. риторията на село Извор, па около 5 кило- 

В общината има общо 12 256 хектара меТра от Босилеград. Сегашните залежи се 
ниви, чинто собственици са частни лица и изчисляват на около 1 760 000 топа. След 
914 ха обществени имоти. Например през изследвания е утвърдено, че до-
1973 година с пшеница са били засятн 276 ломитът от Извор може да се ползва в прои- 
ха, докато сега са изорани и засятн едва 7. ЗПОдСТПото па изкуствена вълна, докато дру- 
Същият е случаят и с другите земеделски п, изследиапия не са проведени, 
култури. Ръж сега има иа около 310, а пре- Графит: Проведените проучвания сочат,
дн тридесет години този вид култура е че този ми„ерал Се намира па територията на 
засявана па 6 360 ха. Според данни от 1973 сел0 долпа Любата, а залежите му се оце- 
година земеделците в общината са зася- пяват па около 204 709 тона. 
вали ечемик на площ от 1315 , а сега само 
на около 700 ха.

И производството на градштрскн_ку1_ 
лтури г чушки. втГ-—-----

то се следят от нашата статист , намирали начини за тяхното преодоля-

Ь.?, =.""
р—-. г>

тенденция за растеж. ^ около 70 на сто от средното в репуб-

3 К'1 мкпая на 60-те години съотношението в мите трудови организации като 1ид, ^во- 
националния доход^ между селското стопанс- бода”, които са били ориентирани към износа
т»оЦ и промишлеността Убило почти израв- (а ГИД е и “оТнш о™^
пепо (42 4 : 42 5) макар че през 1960 година шаха дотам, че почти 2000 души останаха без 
селското стопанство е давало 80 процента от работа. Значи, от средното ниво на община, 
нпхомите па°наседелението. намираща се в горната част на таблицата,

Осъществени са два процеса - единият е Димитровград се нареди на последно място в 
ускорена ипдустралнзация с капиталовложе- републиката. Причинните за това са отчасти 
пия ^интензивните отрасли (които ангажират субективни, на което като че ли се придава и 
много работна ръка), т.е. без промени в ст- по-голямо значение, отколкото трябва. Обек- 
руктурата па стопанството, с което преди вси- тивните обстоятелства пък изискват по-за- 
чко е решеп въпросът с безработицата. Вто- дълбочен анализ. Във всеки случай налице са 
рия процес е свързан с първия и се отнася до огромни проблеми в общината, които б» 
намаляването на селскостопанското произво- трябвало да бъдат обект на особено внимание 

1 дство До 1980 година селското стопанство от страна на републиката.
! участва в дохода само с 18,2 процента. На общината са необходими демографе^
[ Тези два процеса са съпроводени от зна- капиталовложения в различни стопански оо- 
I чителни инвестиции в Димитровградска об- ласти. Броят на населението в Сърбия стаг- 
■ щина. Обаче тяхното участие в обществения нира, в Димитровградска община то също на-

и от 23 хиляди спадна на 11 хиляди

села,
кип

на те-

ни
на

Олово и цинк: Находищата са на тсритд;
рнята на сел.о-----^

1домати*
. зеле, В
фасул ■
и про- ■ 
че) е В 
намал ^ 
ено.

§
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а«УГ'Чда 'л • Е.ЖивЦ 
ошновъ Я 
дсшво: Н 
Допредв 
и три- ■ 
десе- I 
типа I 
години, I 
по то- I
ЧНО I
през 
1971 го
дина, в 
община
та е
имало 7 
720 гове
да, 56 4631 лщь. -- ——---------
овце, 1 '-----
630 коне
и 5 694 свине. Според данните от послед
ното
преброяване, проведено през 2002 
година, в общината има 4 315 говеда, 11 
239 овце, 2 937 свине и едва около 
петдесетина коне. Големи главоболия на 
селяните създава липсата на органи
зирано изкупване на добитъка. Допреди 
петнадесетина години общественото пре
дприятие "Напредък” е имало изкупвате
лни пунктове в повечето села, а сега 
матрапази не само от Босилеград, а и от 
вътрешността кръстосват из селата с 
камиони и джипове и купуват добитъка 
на съвсем ниски цени.

Отскоро тукашната ветеринарна стан
ция прави опити за увеличаване на жи
вотновъдния фонд. Съгласно договора с 
американската неправителствена органи
зация ЦХФ, тя е изготвила проектопрог-

’Шл ЯЛ

V ..->\ РЙУ(58.

•
продукт на общината никога не е надминало 
10, 5 процента (Сърбия 37, 9%), докато капи- 
таловложенията на глава от населението са 
възлизали на 37, 9 % от средното в репуб- можно единствено чрез нови инвестиции, т.е. 
ликата, т.е. 25, 5 % на работник. Структурата със засилена стопанска дейност, 
на капиталовложенията и достигнатото ниво Стремежът да се осигури развитието на 
през 1999 година техническата оборудваност селата има и някои ограничаващи фактори: 
на предприятията в стопанството в общината остаряло население, недостиг на работна 
достига около 54 % от средното ниво в Сър- ръка, недостиг на механизация и др. От друга

страна планинският терен значително оскъпя- 
Трябва да изтъкнем, че по същото време са ва селскостопанското производство и освен 

големи средства за обществените безвъзвратни средства, изисква и обезпечава
не на средства при много по-изгодни условия, 

Процесът на индустриализацията и упа- както и да се осигурят субсидии за производст- 
дъкът на селското стопанство носят и оп- вото, за да може то да се задържи на пазара, 
ределени противоречия. Индустрията не само 
че поема част от селското население в пре- тук обхваща около 20 % от трудоспособното 
населените села, а и почти всички млади хора. население. Действителността обаче показва, 
Статистиката показва, че до 1990 година 77% че повече от 50% от хората на практика са 
от хората в Димитровградска община са безработни. Строежът на някои инфраструк- 
сменили местожителството си, т.е. преселили турни обекти ще има определен ефект, обаче 
са се в града и извън общината. Въпросът с без нови инвестиции е трудно да се подобри 
миграцията на населението е твърде сложен и икономическото положение в общината. Това 
е трудно да се определят всички причини за изисква да се сформират специални фондове в 
него. Най-напред от Втората световна война републиката за стимулиране на развитието на 
до 1960 година тук почти не е имало никакво граничните общини.

стопанско развитие. Резолюцията Създаването на еврорегиона Ниш-Со-
на ИБ пък отделно върна назад фия-Скопие трябва да се използва и като 
този край. Нека само да припом- средство за по-бързо икономическо развитие, 
ним факта, че броят на осъдените но без съответно локализиране на мо- 
по линията на ИБ и броят на щностите община Димитровград и занапред 
населението при черногорците е ще остане само транзитна територия с малко 
най-голям, а веднага след това са полза от това. 
представителите на българското

малява
преди всичко поради изселване и ниска ра
ждаемост. Спирането на този процес е въз-■ гГ-Хр-

зьм—-—;*- \*у
_____--------- Караманица.

В периода от 1966 до 1969 година 
са експлоатирани около 50 000 тона. Според 
изследванията, олово и цинк могат да се 
открият в местностите Подвирове, Лиска, 
Бела вода, Поповица и Цонев камък .

Волфрам:. Проведените изследвания со
чат, че той е разпространен на територията 
иа село Църноок, в северозападната част на 
общината. Изследвания за наличието на този 
вид минерал не са детайлно проведени. 

Икономика
В Търговския съд в Лесковац са регист

рирани около 30 обществени и частни пред
приятия от Босилеградска община. В регис
търа на отдела за стопанство към общинс
кото управление в Босилеград се водят 220 
занаятчийски, търговски и гостилничарски 
работилници и заведения.

Въпреки тези факти, стопанс
твото в Босилеградска община се 
намира в небивало тежко положе
ние. Производството в най-голе-
мите заводи - ”Кобос”, който е на- рама за изкуствено оплождане на кравите. 6 л около 500 работ„„ка, ,,

Рудно богатство: дървообработвателният
”Бор”снад стотина работници - от
една година е спряно. Обстановка- вежданини геологически изследвания, въз „„ \ та е тежка и в другите колективи, основа на които е утвърдено, че има фос- т.__ _ ___

фати, кварц, доломит, графит, олово, ци- пре„п?иЯТиеЧо^ег^”^№

Фосфати. Находища на фосфати са 3аГяубИ' Пре3
открити в района на Долна Лисина още А 1 , Д° Р” ПР0И_
през 1959 година. Въз основа па геоло- «™ ,и РезХлтати отбелязва 
гични изследвания, е установено, че фос- “ЗГР« ’ К°ЯТ° 6 а"ГаЖИ‘
фатните залежи възлизат на над 82 422 139 "а гнм,изията
тона. Научните и лабораторните изслед- К0И™ фима,1сиРа пРе«ишюаме-
вания в Югославия и Англия са потвър- Рионската неправителствена организация 
дили, че чрез флотация фосфатите могат ^ 
да се ползват за производство на изкуст
вени торове. Институтът за технология 
на ядрени и други минерални суровини от 
Белград е извършил изследвания, въз ос
нова на които долнолисинските фосфати 
могат да се ползват и като естествен ми
нерален тор за кисели почви. Това може 
да стане чрез смилане на фосфатите до 
прахообразно състояние.

През последните две години предста
вители на общината са имали редица раз
говори и контакти с представители на Ин
ститута за мед от Бор. През 2001 година е 
подписан протокол за сътрудничество с 
цел да се започне и интензивна инициа
тива пред съответните държавни институ
ции за експлоатация на фосфатните на
ходища в Долна Лисина.

бия.

отпускани
дейности.

Според официалните данни, безработицата

цехНа територията на Босилеградска об
щина през последните 50 години са про- От друга страна, по времето, когато селата 

малцинство. Тежкото положение се обезлюдяват, много от техните жители са 
се влошава още повече и от подарявали своето имущество (ниви, ливади и 
факта, че оттатък границата са пр.) на държавата, за да се сдобият с опре- 

около 2800 хектара об- делени привилегии. Сега е времето да започне 
работваеми площи, които след
останали

инициатива за реституция на земята, която 
1920 година са обработвани само 6 сега е собственост на ”Сточар”, а също и на 
години от истинските им собстве- ”Сърбияшуме”, която те не ползват. С връ- 
ници (като се считат военните щането на пълномощията на местното самоу- 
години). ^ правление в много области би било възможно

Някогашните овцеферми ”Бачево”, ”Бо- да се решат редица стопански проблеми, 
рово и Изатовци дадоха шанс за увелича- Не от по-малко значение са и въпросите 
ване на селскостопанското производство, но отнасящи се до колективните и отделни чо- 
тази възможност, за жалост, не бе използвана.
За съжаление, нямаше и капиталовложения

Някои от тукашните обществени пред
приятия, например "Прогрес” скоро ще се 
приватизират.

В частният бизнес има предимно търгов
ски и гостилничарски фирми, а занаятчи
йските работилници могат да се изброят на 
пръсти. Старите занаятчии (ковачи, колари, 
обущари, терзии и сл.) вече са изчезнали.

Всичко това се отразява неблагоприятно 
върху безработицата в общината. В списъци
те на тукашната трудова борса са регистри
рани около двадесетина души с виеше и око
ло тридесетина с полувисше образование, а 
общо в Босилеград работа търсят около 800 
души.

вешки права и затова аз настоявам за ура8' 
новесен подход към стопанските въпроси и 

за откриване на производствени цехове по човешките права. Само такъв подход ще даде 
селата, за да се спре миграцията. В периода от възможност на
1941 до 1981 година от селата в града са дошли 
5 976 души или почти 40 % от селското 
селение. Отрицателните тенденции в селското 
стопанство могат да се обяснят и с факта, че от 
1975 до 1985 година броят на рогатия добитък 
на 100 хектара обработваема площ е намален 
от 47 на И а броят на овцете на 100 хектара от

Може да се каже, че след 1960 година за
почва интензивен процес на индустриализа
ция. Броят на заетите в производството хора 
надминава 4 хиляди, което дава възможност за 
бързо развитие на града, за повишаване на 
жизнения стандарт и пр. Имало е години,

ьнаселението
крайграничните
среди, каквато е 
и димитровград
ска, егзистенди-
ята си да не гър*

контрабан-
- цигари, 

което е свърза
но с
наприятности.

па

си в
да на

различни

П.Л.Рангелов
Петър Тасев
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лижеше най-образованата*  националн^общюст “ Партията“™’ "Н0Г° Г°ДИИ“ ПРеДИ ”ПраВИЛНаТа политика на

датТш митаГГвеГв ТавнеГ^0^0'™ °Щв Пре3 сре' През първата новина на 19 век в нашите краища за- |§§ 
има“.” най много х-ппа г ° броя на «««“нието почват да работят кришом от турските власти първите ШШ
зование. Имаме немалко поктпг!10^81101116 И средно обРа_ (килийни) училища към черквите и манастирите. Факелът на 
тетскн поофессюи имаме "Л °Р" "а наУките и универси- просветата в Босилеградския край например е запален 
шженеои«шши™ вЛН0 Г0ЛЯМ брри лекари’ 1933 г- в килийното училище към черквата ’РСв. Троица в с.
много дпуги области учители и специалисти в Извор. Пръв учител е бил Георги Старио, който след 1 г. бил
лолюбиГн честност си ™ °ЪС своите способности, тру- заместен от даскал Тривуи от Кратово, учителствал тук 7 г. 
когашната Югоспапио печелиха авторитет навред из ня- Него пък е заместил даскал Димитрия Стоянов

Във виемето на соииа °Т нейните граници... дилското село Ваксево, който прекарал на учителския пост в
„и от аВоР= , ЦИаЛИСТеСКОТО е«ин°™слне, аа^епе- Извор цели 13 години. По-късно са откри™ такива училища 
Г„ТиКГлеРИ„~те амбиции и не разбрали някои под- още в няколко села (Божица, Долна Любата, Райчиловци,
молни цели на централната политика, малцинствените ни Църнощица, Бресница) Разбира се по това време са ра- т03и пеРи°Д е бил твърде значителен и с внушителната уче- 
политици злоупотребиха с внушителните постижения на на- ботили килийни училища и в Царибродско През втората нолюбивост, която е развита у населението в нашите краи
щето малцинство в областта на просветата, за да ни натрапят половина на същия век, още преди освобождението иа Бъл- ща- Това ученолюбив ще даде плодове дори и в суровото 
неприкосновената , но всъщност несъстоятелна генерална гария от османското иго, в нашите краища са започнали да вРеме на насилствената асимилация на българите от страна 

политическа оценка: Българското малцинство в Югославия работят и първите светски училища Царибродското основно на сръбските власти в периода между двете световни войни, а 
е равноправно във всяко едно отношение и отчита огромни училище е открито през 1869 г по почин на известния бъл- в пълното си величие ще се изяви през втората половина на 
резултати във всички области на живота и труда, благода- гарски политик и просветен деец Драган Цанков който то- 20 век- Благодарение на нея, както и на огромния ентусиазъм 
рение на правилната политика па Партията, особено по иа- гава посетил Цариброд. Училището започнало да работи в ,|а поколения и поколения учители и на неимоверно голе- 
ционалния въпрос! Макар че голяма част от просветните ни хана на Цветко Иванов, а за пръв учител бил назначен Жив- мите Усилия на родителите на децата, предимно бедни селя- 
постнжения наистина бяха осъществени през социалисти- ко Ропотски. Една година по-късно то било преместено в "и- нашето малцинство си спечели ореола на най-образо- 
ческото време, основите на нашия образователен бум са по- манастирчето ”Св. Димитър”, а обучението се подобрило, ва,гата национална общност в държавата.

защото учителят Гога Стаменов бил по-грамотен от пред- това е сам0 лицето на просветния ни медал,
шественика си Ако наистина сме толкова учен народ и ако наистина

Периодът на Възраждането е първият "златен период” на живеем в нови обществено-политически условия, крайно е 
просветната дейност в нашите краища. След Освобождение- вРеме Да погледнем и опакото на този медал, да си зададем 
то през 1878 г. младото Българско княжество бързо се въз- съществените въпроси и да потърсим отговори на тях. Преди 
дигало в стопанско и културно отношение. Изключително всичк0' заЩ° позволихме да имаме образователна система в 
внимание е посвещавано на учебното дело, което получило наТГ общини, която за голямо съжаление е един от 
много по-добри условия за развитие. Под ръководството на наи-ефикасните гробокопачи на националната ни иденти- 
видни реформатори то се разраствало и подобрявало в съот- чност? Защо нашите краища и по-нататък са наи-неразви- 
ветствие с изискванията на времето. Тогава и по пашите тите и наи-обезлюдени области в Сърбия? Защо толкова 
места е започнало интензивно откриване на начални учи
лища и прогимназии. През есента на 1880 г. в Цариброд е 
преместена семинарията (заведение с двугодишен курс, под
готвящо учители за основните училища) от Белоградчик.
През 1883 г. тук вече е работило и държавно трикласно 
училище. През 1900 г. са открити прогимназии в Босилеград 
и Извор, а до 1914 г. са открити начални училища в почти 
всички босилеградски села.

:.... :___
И!» Ш

през
:_М П||шот кюстен-

Освен с темелите и устремния възход на учебното дело,

много нашенци, сред тях и много учени хора, се срамуват от 
потеклото си и се отказват от него, сменявайки българските 
си фамилни имена със сръбски и декларирайки се като сър
би, югославяии и др.? И защо изчезваме без съпротива?

С една дума, защо нашето малцинство страда от гибелна 
национална, икономическа, културна и социална разруха?

Кирил Георгиев

Културата в Димитровградска община

Богато минало, а бъдещето?
Димитровград с основание може да се гордее със забе- талшца, самодейни танцови състави. Танцовият състав в гра- 

лежителните си годишнини на своето културно развитие: над да също поддържа и развива богатото фолклорно иас- 
130 години учебно дело, към 120 читалищно дело и биб- ледство. Редовно участва на прегледи и фестивали, на които 
лиотечна дейност, 115 години театрална дейност, към 80 го- се представя и класира много добре, а през отделни години 
дини кино и пр. В края на деветнадесетия век и началото на 20 има и разменни гостувания в съседна България, 
век, в духа на общото възраждане след турското владиче- През годините непосредствено след Втората световна 
ство сред зараждащата се интелигенция и населението изоб- война в града съществува средношколски музикален духов 
що се отприща огромен национален ентусиазъм и потен- оркестър, който близо три десетилетия редовно и с успех 
циал, изявяващ се в различни области на културното поле. У участва на всички културни манифестации, прегледи и 
физически и духовно потиснатия и угнетяван от векове народ фестивали.
расте жаждата за създаване на основни културни ценности, с Трябва да отбележим, че дейността на някои културни 
които да се догонят развитите в културно отношение народи ведомства в определени периоди на тяхното съществуване 

нации заглъхва, за да бъде възобновена след това и лрнемствено-
Близостта на столицата пряко въздейства върху младата стга да продължи. Особено труден период те изживяват през 

интелигенция на града да се приобщи към общото културно деветдесетте години, когато натовските бомбардировки 
възраждаме. Младате получават финансовата подкрепа на прекъсват всякаква дейност, а след това икономическата п 
вечезабогатяващия еснаф, както и на по-будните граждани, друг вид блокади нанасят съкрушителни удари и на култу- 
За съжаление този културен национален устрем драстично рата, и на културните дейности.
бив^^екъсна^^пржгьединяването на тези краища към През последните пет-шест години културата в града пра- 
Коалство СХС в което на цели нации и особено на част от ви опити да възстанови онези дейности, за които съществу- 
нании не се позволява никаква национална културна изява. ват що-годе предпоставки. През този период работи и кул- 

ТозГпеоод продължава почти тридесет години, когато турно-информационен център на българското малцинство в 
сле! Втопа?а световна война се възстановяват националните Димитровград, чиято дейност главно се изчерпва с органи- 
ппава на малцинствата и държавата създава предпоставки за зиране на различни гостувания т театрални ансамбли, 
пазвитие на културната и национална идентичност на всяко музикални и фолклорни състави от България. За съжаление 
малцинство, вклнзчително и на българското малцинство. В таченето и развитието па самобитната култура па този край 
учипишята се учи на майчин език, а в града се построява не е обект на повишен интерес.
мопеоен културен дом като средище на различни културни Наред с това Центърът за култура също не навлиза дъл- 
изяви През този период особена дейност развива само- боко в тази област, пито пък се стреми да съхрани на- 
нейният театър "Христо Ботев”, който ежегодно подготвя ционалната идентичност на населението. Театърът по|тисе 
пори по пет-шест Мремиери па пиеси от класиците па бъл- е разпаднал, след като едно поколение артисти-самодейци по 
гарската др№а^ЕдновременнОгСе ип>аят и^пиеси ^сръб- Р-ичш.Я&” к7“е "о^Г живее пълно-

Р~«"I-™..” —от'»”=*,. 3“;“™Г«
—■ тшя -ШЖтШШтЯШЯЯКЯЯКХЖЩЕЬ организира пленер "Погановски манастир , на който участ-

ват и малцинствени художници. Може обаче да се отбеле
жи,че представянето на малцинствените художници е недо
статъчно.

От казаното се вижда, че българското малцинство в Ди
митровград откъслечно и недостатъчно развива и съхранява 
националното си културно наследство и богатство. Това е и
разбираемо, тъй като няма съответна програма, нито пък се . ------

кой ще бъде носителят й. Такава програма липсва и за ; Истински условия за образование на жените в ьо- 
3 театъра и за читалищното дело, за фолклорното наследство, : силеградски край се създават след II св. война, когато 
' за творците-художници, за поетите, за писатели и др. А дока- ] бяха организирани курсове за ограмотяване на възраст- 

то не се осмисли културната дейност, тя ще се разлива ; ните. С тях бяха обхванати над 2000 неграмотни в 00- 
9 стихийно от случай до случай, зависеща от волята и 
I желанието на този или онзи човек.

1932 г.: Босилеградчанки в традиционните саи

Женският
въпрос

В началото на XX в. само 2% от жените в Боси- 
леградско са имали елементарно образование. Пот- 
връждение за това намираме и в сборника на Йордан 
Захариев "Кюстендилското крайще”.

Когато аз тръгнах на училище през учебната 1929/30 
година, в Бранковското училище нямаше нито едно мо
миче. Първите ученички дойдоха след една-две години. 
Това бяха братовчедките Верка, родена в Геловска 
хала в с Рибарци, Врона от Балииска и Витка от Мърт- 
воорнишка махала в с Бранковци.

През 1934 г. в Босилеград се открива Гражданско 
училище, в което бяха застъпени различни занаяти. От 
тях иай-привлекателни за момичетата бяха кюркчийс- 

- кожухарски и терзийският занаят, особено из
работването на традиционните "казмирни саи”. Те бяха 
не само премяна за моми и млади невести, които се 
обличаха по събори и тържества, а направо - произ
ведение на изкуството. Истински майстор-художник за 
саите беше Борис Найденов - Фокерчето, от с. Пара- 
лово.
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гарското малцинство. За съжаление, следна- 
падението на НАТО алианса срещу СРЮ 
преди три години по не много убедителни 
причини твърде популярният ТВ журнал сп- 
ря и вече не се въстанови.

Въпреки всичко издателство "Братство” 
беше и си остана най-важната институция на 
българското малцинство, негов културно- 
информационен стожер. Това е така, защото 
най-напред в "Глас на българите”, а след това 

- г’Братство” се появиха и се каляваха в 
новинарската си професия първите журна- 

на малцинството. С имената на някои

Когато през месец януари 1889 год., 11 го
дини след освобождението от петвековното 
турско робство, в Цариброд била издадена 
първата книжка на месечното научно и ли
тературно списание "Домашен учител , чи
тателите могли да прочетат в нея следните 
стихове на Иван Вазов:

Линее нагижто поколснье, 
на ред застой, убийствен мраз, 
ни топъл лъч, ни вдъхновете, 
не пада върху нас.
Къде вървим не мислим твърде, 
посока нсма наший път.

година Околийската конференция на ССРН 
в Пирот основава издателство "Братство .

"Братство” започва да излиза като вест
ник за обществено-политически и културни 
въпроси па българското малцинство. С него 
започва най-дългият, най-динамичен и 
най-плодотворен период в печата и култур- 

-информационната дейност на българско- 
на майчин език. Започнал да

Представата за Цариброд, която отразява ве
стникът, сега е много по-благоприятна. Ту
кашните еснафи въртят разнообразна търго
вия, занаятчиство, банкерство... Съществува 
и печатница, в която се печата вестника. По
литическите напрежения са утихнали. 

Последната публикация, която излиза
След тези стихове списанието се обръща Цариброддоприсъе/щпявшюто му към Кра-

КЪ "Поели*!Г™' годи!ш^ашето°единсггае11о са” за хумор, сатира и обществени въп- 
желшп^^ашата н°^-главн!Гзадама бешеГпо роси
какъвто и да е начин да се освободим. За през 1919 год., има карикатур , у р
постигане на тази цел ние виждахме и на- ........................ текстове и литературни твор-
мерихме единствената сила - читалищата и би на местни автори, 
книжовността и, действително, чрез тях Пръв малцинствен ВвСТНИК 
най-лесно пробудихме народа. Откакто се ос
новаха читалищата и разните книжовни дру
жества "за разпространение полезни зна- _^
ния”, не изминаха много години и ние се осво- статут на национално малцинство, нар д 
бодихме. Нашето желание се изпълни.” другите малцинствени права, започва да се

Целта на списанието е кристално ясна: осъщестява и правото да се информира па 
просветата, книжовността, полезните знания майчиния си български език. 1 ака па 1 / януа- 
изобщо са оня "топъл лъч” и "вдъхновение”, ри 1949 год в Белград, в печатницата на вест- 

трябва да спасят поколението от ”за- ник "Борба излиза първият брой на вест- 
стой” и убийствен мраз”, да не "линее” ве- ника "Глас на българите в Югославия - сед- 
че, а да мисли, да търси и да намери правата мичен вестник на Народния фронт. За шест и

половина години, колкото е просъществувал, 
седалището на редакцията и печатането на 
вестника е в Белград, най-напред към ежед
невника "Борба”, а по-късно към вестника 
"Глас”.

"Глас на българите в Югославия е хро-

и във в.

листи
от тях и творбите им биха могли да се пох
валят и вестници и списания с много по-дълга 

по-голяма известност. От тях има
в

но традиция и
какво да научат и днешните по-млади и на
чеващи журналисти. Такива, без съмнение, 
са вече покойните Михаил - Мики Нейков, 
Асен Лазаров и Методи Петров, като и вете
раните и все още активни сътрудници на из
данията на "Братство", проф. д-р Марин 
Младенов, проф. д-р Спас Сотиров, д-р Джо
рдже Игнятович, Богдан Николов, Миле Ни- 

- Присойски, Стефан Николов, Ди
митър Йотов и др., проявили 
журналистиката, но и в публицистиката, нау- 

, литературата... Асен Лазаров и Дими
тър Йотов бяха основатели и първите ре
дактори на електроните медии на малцин- 

в тях бяха също

то малцинство 
излиза на петнадесет дни вестникът наскоро 

си и става седмичник.променя периодиката 
Пръв главен редактор на вестника и дирек
тор на Издателството е Тодор Славински, 
обществено-политически деец от Цариброд.

Две години след основаването му, изда
телство "Братство” разширява и обогатява 
дейпоста си. В началото на 1962 г. страниците 
на вестник "Братство”, предназначени за де
цата, се заместват с месечен детски вестник 
"Другарче” - превърнат в детско списание 
преди 14 години, а от 1965 г. печатът на мал
цинството се обогатява и с двумесечното спи- 

литература, изкуство, наука и об
ществени въпроси "Мост”, чиято последна 
174 книжка неотдавна излезе с осъвременен 
гафически дизайн, който предвествява 
говата нова, по-съвременна концепция. През 
изминалите 44 години "Братство” развива и 
доста богата и разнообразна книгоиздател- 
ска дейност, а с това и малцинствената ни ху
дожествена литература, наука, публицис
тика...

Към края на 1971 г., когато по вълните на 
Радио Ниш започва излъчването на преда
ването за българското малцинство, инфор
мации но-издате леката ни дейност се разно
образява още повече, за да се закръгли окон
чателно и в сферата на електронните медии, 
когато в началото на 1977 г. ТВ Белград за
почва седмично един път да излъчва Теле
визионния журнал на български език. Заедно 
с откритите напоследък и местни електрон
ни медии в Димитровград, Босилеград, Ба- 
бушница и Сурдулица се оформи цялостна 
информационно-издателска система на бъл-

Когато след II св. война българското на
селение в тогавашна Югославия получава

колов
се не смао в

ката

сапие за ството, а първите новинари 
от "Братство”.

Със своите издания и с цялостната си 
дейност издателство "Братство” последова
телно и всеодайно допринасяше за запазва
нето на езика, културата, традициите и на
ционалната идентичност на нашето малцин
ство. Сега, когато при българското малцинс
тво се появяват ясни признаци на "линеене”, 
"застой” и "убийствен мраз”, задачата на на
шият печат и на културните и просветни ве
домства изобщо да бъдат негови будители и 
пътеводители, е още по-голяма и по-отго-

които
и не-

посока на своя път.
Възрожденските иден, 

тъпва "Домашен учител”, първата периоди
чна публикация, която се появява на просто
рите, където днес живее част от българското 
национално малцинство в Сърбия, попадат 
върху плодородна почва не само тук, в Ца- никьор на едно бурно и тежко време, пъто- 
риброд, но и в другите краища, където то водител на малцинството политически да се 
днес предимно живее. Печатът и информа- ориентира към ЮКП. Той преди всичко се е 
ционната дейност изобщо, заедно с общия ку- занимавал с външно-политическите пробле

ми и общите въпроси на социалистическото 
развитие на страната, а по-малко с ежеднев
ните проблеми и събития в Царибродска, Бо

за които се зас-

ворна.
Царибродският печат и нашите малцин

ствени вестници: "Глас на българите в Югос
лавия” и "Братство” имат още една задача. 
Те са своеобразни летописи, достоверни сви
детели и източници за изследване, изучаване 
и обобщаване на историята на българското 
национално малцинство в Сърбия.

лтурен и просветен подем, започнал още през 
турско време, са изиграли важна роля и са 
дали голям принос за националното осъзна
ване, за националната свобода, равноправие- силеградска и другите околии, където пре- 
то и идентичността на българското населе- димно живее българското малцинство. Него- 
ние по тези места. Били са негов будител и ви заслуги са и в това, че на страниците му

правят своите първи журналистически стъп
ки мнозина млади хора от малцинството, 
главно студенти в Белград, които Караива- 

Местното научно и литературно списание нов усърдно подпомага и насърчава. 
"Домашен учител” спрело след третия брой. "Братство" - 
Но искрата, която то хвърлило тук, отново 
пламва през септември 1901 год., когато из
лиза първият брой на седмичника "Цариб- НЗ малЦИНСТВОТО 
род”. От запазените 17 броя на този неза
висим вестник се вижда, че Цариброд иконо
мически е крайно изостанал, в него се водят 
ожесточени политически борби за власт, по
литическите партии обещават всичко на на
рода, но не изпълняват нищо. Картина, която 
като че ли след цело столетие отново се пов
таря в днешния Димитровград.

През септември 1909 год. в Цариброд за
почва да излиза нов независим седичник - 
"Нишава”. Той излиза до септември 1914 год. 
с прекъсване през 1912 год. поради войната.

пътоводител.
Царибродският печат Венко Димитров

ШтШ*културно-информационен стожер

След закриването на "Глас на българ 
Югославия’ настъпва петогодишен вакуум, 
през който малцинството остава без инфор
мации на роден език. Този вакуум се опитва 
да попълни вестник "Свобода’, който на 10. 
9. 1955 год. започва да печата притурка на 
български език, която се обявява като 
вестник на българите от Пиротска околия. 
След 6 броя и тя спира да излиза.

Вестник "Братство” започва да излиза на 
15 юни 1959 година, а на 22 декември същата

ите в

Малцинствената ни литература

От подем към застой на творчеството на българското малцинство във всички об
ласти, и особено на словесното изкуство.

Днес в областта на поезията имаме утвърдени поети с по 
няколко стихосбирки: Стойне Янков, Марин Младенов, Але
ксандър Дънков, Милорад Геров, Борис Тодоров, Вукица 
Иванова-Стоименова, Стефан Николов, Снежана Илие- 
ва-Виданович, Мила Васов, Иван Николов, Биляна Цвет- 
кова-Антова, Милка Христова-Станоевич, Радко Стоянчов, 
Стефан Манасиев, Сретеи Митов, Зденка Тодорова, Деница 
Илиева-Николич, Елизабета Георгиева и др. Дейни сътруд
ници на сп. "Мост” са и утвърдени автори, които имат пуб
ликувани книги на сръбски език: Велимир Костов, Наташа 
Пантич, Петър Геров, Иван Царибродски, Томица Стоил- 
ков, Светлана Костова, Емил Петров, Даринка Евтимо- 
ва-Кръстич и др. Голям е броят на поетите, които отдавна 
публикуват поезия на страниците на сп. "Мост" и имат под
готвени стихосбирки за печат: Арсо Тодоров, Ацка Арсо- 
ва-Манойлович, Владимир Александров и др.

В средата на деведесетте приижда нова вълна от поети - 
Миролюб Евтимов, Ана Николова-Парасиду, Марян Мила
нов, Анета Митова, Еленко Станчов и др. Тяхната поезия е 
под знака на интензивни търсения на собствени художест
вени форми и поетически израз.

Литературата на българското малцинство постига зна
чителни резултати и в областта на прозата. Тази продукция 
се състои от сборници с разкази, новели и романи. И тук 

утвърдени творци: Детко Петров, Марин 
Младенов, Миле Николов-Присойски, Прокопи Попов, Сим
еон Костов, Новица Иванов, Наташа Панич, Харалампи Ива
нов, Миле Пенков и др. Покрай споменатите автори, които 
» публикувани книги, голям брой разкази и новели в сп. 
"Мост” са публикували Стефан Николов, Момир Тодоров, 
Иван Борски, Станиславка Тодорова и др.

За литературната критика и есеистика може да кажем, че 
не се е развивала със същата интензивност, както поезията и

прозата. Отзиви за книги, рецензии и обзори са публикуваш! 
в нашите издания. Властимир Вацев издаде книгата "Твор
чески измерения”, която разглежда литературното творчест
во на нашите творци.

В областта на литературата за деца също така имаме 
утвърдени творци. Поетът Милорад Геров е публикувал ня
колко книги на български и на сръбски език, докато Алек
сандър Дънков и Снежана Илиева-Виданович - по една.

Творби на повечето наши сънародници са превеждани и 
публикувани на сръбски език в много вестници и списания, 
някои са включени в енциклопедии и лексикони, известен 
брой автори са членове на Сдружението на писателите на 
Сърбия. Голям брой наши сънародници се занимават и с 
превеждане от български на сръбски език и обратно, дава
йки по този начин принос към взаимосвързването на кул
турите на съседните славянски народи. С тяхното ангажи
ране като съставители и преводачи се появиха и значителни 
литературни и културни постижения, каквито са няколко 
антологии, тематични броеве на сп. "Мост”, посветени на 
българската литература и култура. Голям брой преводи на 
български творби са публикувани в списания и вестници в 
Сърбия и Черна гора, както и техни преводи от сръбската 
литература, публикувани в български вестници и списания.

За съжаление, поради редица обстоятелства и преди вси- 
поради недостиг на средства, през последното десети

летие секна книгоиздателската дейност, което несъмнено 
негативно ще повлияе върху този вид творческа изява на 
сънародниците ни. Доказателство за това са десетките 
ръкописи, които от години чакат да влезнат в печатарските 
машини. А това в никакъв случай не окуражава авторите им-

Още по-негативно влияние върху бъдещите творци оказ
ват проблемите в изучаването на майчиния език. Нали той, 
езикът, е основният строителен материал на литературната 
творба?!

Началото на литературното творчество на българите в 
Югославия се свързва с в. "Глас на българите в Югославия”. 
Със стихове и разкази на неговите страници се проявяват 
първите творци от българското малцинство. Трябва да се 
изтъкне и факта, че за появата на първите литературни твор
би на майчин език, освен създаването на материални и други 
условия, голямо значение има и богатото културно наследст
во на тези краища - Димитровградско и Босилеградско. Тази 
културна традиция се оглежда преди всичко в развитието на 
учебното, библиотечното дело, театралното и изобразител
но изкуство, в съхраняването на фолклора и на други тра
диции.

Със силата и виталността на културната традиция, с ли
тературната дарба и ентусиазма на радетелите на духа, ли
тературата и културата, с в. "Глас на българите” започва да 
се създава литературно творчество на майчин език, което 
най-силно утвърждава националния идентитет и оставя сле
ди, които дълго съществуват... В първия етап на нейното 
развитие значителна роля имат и литературните сборници, 
които излизат в рамките на този вестник и допринасят за 
насърчаването и утвърждаването на литературните творци 
от българското малцинство.

Истинският литературен живот на българското малцинс
тво започва с появата на "Мост” през 1965 година.

В рамките на редакцията на списанието се развива и кни- 
гоиздателска дейност. От шестдесетте години до днес са из
дадени повече от 120 заглавия от областта на литературата, 
науката, публицистиката, изобразителното изкуство, народ
ното творчество... Така издателство "Братство” с издателс
ката си дейност и с периодическите си издания "Мост”, "Дру
гарче” и в. "Братство” успя да открие широко творческо 
пространство и да се превърне в стимул на утвърждаването

чко

имаме няколко

имат

Денко Рангелов
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На Умни петък в 
Босилеград Срещи

Малко
учи,
много
помни

КИЦ "Цариброд” - филиал Боси
леград, организира на Умни пе
тък гостуване на самодейната Ку- 
керна група от пернишкото село 
Краев дол, която премина по бо- 
силеградските улици, представя
йки традиционните кукерски 
ри, танци и обичаи.

Особените костюми, танците, 
звуковете на клопотарите и наро
дните песни и хора бяха поздраве-

[цЧ
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Щ * Димитровградското момче
-«^4^ Александър Панов досега не 

^ - Г* е имал в свидетелствата в'Г/ А У ■/Г?: у / края на годината по-ниска 
оценка от петицата.

у С Александър Панов, ученик
от първи клас на Димитровград- новно и средно училище не е уча- 
ската гимназия, се срещнахме нео- ствал в повече съревнования от 
тдавна, когато се уверихме, че е него. Като участник в окръжни 

съревнования по математика и 
- Да, това е абсолютна истина, физика, той почти винаги е граб- 

Отколкото съм ученик, никога до- вал едно от първите три места, 
сега не съм имал по-ниска оценка 
от петица в края на учебната го- хвали своя сегашен преподавател 
дина и в края на полугодията, казва по физика Радко Манчев: 
младият събеседник на "Братст- - Той е оригинален гимназиа- 
во”. лен преподавал. Много се старае и

Колко часа дневно отделя за е единственият гимназиален учи- 
подготовка у дома, за да постигне тел, който изнася допълнителни 
такива внушителни резултати в часове за талантливите ученици, 
училище?

-Аз не съм от онези отличници, за неговите успехи има заслуги и 
които учат вкъщи много. Уча учителката му Евдокия Стоянова, 
средно по половин час, но затова Споменава и преподавателките по 
пък се старая всичко да запомня в математика Миряна Алексич и 

Славица Маринкович...
Александър казва, че желание-

/■

пълен отличник.

}гШ\■ А Младият димитровграчданинФГШш
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I

шс№ Ш \ни от хората по препълнените бо- 
силеградски улици с бурни ръкоп- 
ляскания, а някои дори се хващаха 
на веселото хоро. Освен музикан
тите и танцьорите, в тази своеоб
разна група имаше и невеста, мла
доженец, поп, лекар, циганин с ме
чка и други интересни лица.

Традиционните кукерски игри и 
обичаи, както узнахме от групата, в 
Краев дол се организират по повод 
Коледните празници.

Аца не забравя да спомене, чеI ' '

Ш: т
час, по време на урока.

Александър бе гордост на ди
митровградското основно учили- то му е да завърши виеше обра- 
ще. Днес е гордост на гимназията, зование.
Досега е участвал в много ок
ръжни, регионални и републикан- тук, в Димитровград. Обичам този 
ски съревнования по различни град и хората ми, сподели младе- 
предмети. Според някои информа- жът.

е

Й - След това бих желал да остана

■ ЧЖ ции нито един ученик от сегашния 
випуск на димитровградското ос- Б. Димитров

П.Л.Р.

На фестивала "Златното звънче” в Нови Сад
На Великден в Босилеград Ивалина

спечели
първото
място

т лш№ШуМ ш
О-

2
ш
5
яю* Победата спечели Магдалена Кирилова О

■

По повод Великденските празници в голя
мата зала на Центъра за култура в Босилеград 
се проведе 10-ия пореден турнир по чупене на 
яйца, в който участваха 349 деца от Босилег
рад, Райчиловци, Бистър, Долно Тлъмино, как- 

деца от Кюстендил, Дупница, Перник и

шНа 11 Фестивал за детски тво- I 
рци "Златното звънче”, прове- I 
ден в Нови Сад на 14 април, мла- Г| 
дата димитровградска поетеса Г] 
Ивалина Бранкова спечели пър- | 
вата награда. г

Ивалина е ученичка в осми I 
клас на основното училище. До- I 
сега е печелила много награди * 
като поет и рецитатор, обаче 
тази смята за иай-голямата своя . 
награда. Поезия пише от трети $ 
клас, а от шести е член па Пое
тичната работилница, която - 
съществува в рамките на Народ
на библиотека в Димитровград. 
Помощ й оказва Елизабета Гео
ргиева, която ръководи работи
лницата. Някои от стихотворе
нията са публикувани в стихо
сбирката "Разиграни сънища”и 
"По следите на мечтите”, чиито 
автори са ученици от основното 
училище, а издател е Народната 
библиотека.

Всеки участник във фестива
ла е бил длъжен да изпрати 5 
стихотворения по собствен из
бор. От 480-те пристигнали тво
рби на ученици от пети до осми 
клас, (а съществува и категория 
за ученици от първи до четвър-

з:

то и
о" 'София.

Организатори на този своеобразен фести- 
на детската радост по повод най-големия 

християнски празник бяха КИЦ "Цариброд - 
филиал Босилеград, Общинският съвет и 
Столична община от София, както и семейство 
Димитрови от Босилеград. Спонсори на турни
ра са били предприятия от Босилеград, Кюсте
ндил, Дупница, София и Перник.

Победител на турнира стана Магдалена 
Кирилова, ученичка във втори клас от Боси
леград, която във финалния сблъсък бе по-ус- 

третокласника Мирослав Янев от 
Райчиловци. На трето място се класираха 
Кристина Йовановска от 
Димитров от Долно Тлъмино. Освен с купи и 
медали, най-добрите състезатели бяха награ
дени с велосипеди, играчки, ученически пома- 

сладкиши. За отбелязване е и фактът, че

*' '
вал

РЯ!

ти) журито присъди трета наг
рада на участник от Нови Сад, 
втора - на участник от Княже- 
вац, а първата награда получи 
Ивалина Бранкова.

Освен авторката, на литера
турното събитие е присъствала 
и майка й, както и Елизабета 
Георгиева. Те са очаровани от 
организацията на самия фести
вал, от приема, от медийното 
представяне и от самата среща с 
известни писатели.

Ивалина е наистина много 
млада, но бъдещето е пред нея.

Д. Христова

пешна от

Райчиловци и Деян

гала и
всички състезатели са получили поне по една
награда.

За децата и възрастните в препълнената 
зала на Центъра за култура, танцовият състав 
към Народното читалище "Витоша" от София 
изнесе концерт от народни хора, а певицата 
Рени изпълни редица детски песни.

П.Л.Р.
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Борис ТодоровПоетиче
кът

Най-хубавите стихотворения 
на Мирослав Антич______ ИзмамалНяма Дали аз тичам,

а времето 
върви след мене?
Дали времето лети;

а аз вървя след 
него?

Дали вървим ръка под 
ръка,

Не зная.

Стойне Янковграница 

между 

лириката 

и живота

>ц >н ^

В живота 
още не 
зърнал,

дома ме пропъди беда!... 
Но там аз пак бих се върнал, 
зарад онази свобода, 
която остана в горите 
през всяка пролет да цъфти, 
която зеленей в леските 
и по росните лъки лъщи... 
Която в отсрещните долини 
лудува с бистрите води 
и по пътеки сред малини 
записва заешки следи...
Която с песен на жетвари 
разказва ни сред летен жар 
за любовта между овчари 
и за Стоян млад шилегар... 
Която петли по плетища 
огласят с песенен вик, 
която мълчи по стърнища 
и по тревясал ечемик...
Която орли белоглави 
носят по храсти и скали, 
която по сена и отави 
кръстосват щурци и пчели... 
която със спомени стари 
по нашите следи върви...
... А от моите първи другари 
там никой гнездо не сви!...

преследваме ?а не сеот
* Подбор на стихотворенията направи 
Драшко Реджеп, а книгата издаде 
белградската "Просвета"

Издателската къща "Проснета” от Белград 
библиотека "Най... ’

Все пак може би 
аз си стоя, а то само върви. 
Все пак може би 
то си стои, а аз сам вървя - 

:■ никак не стоим и двамата, 
защото времето е винаги ново, 
а аз полека остарявам.

в известната сииздаде
"Най-хубавите стихотворения на Мирослав Ан
тич”. Стихотворенията подбра Драшко Реджеп, 
който написа и предговор със заглавие "Звез
дното небе над равнината По време на промо
цията на книгата той каза, че Антич е бил изклю
чителен поет, който имал огромен кръг 
тели, но чиито прозаични творби- два романа- не 
са проучени достатъчно.
! - • • ' ■ "■

;' Мирослав Антич е роден в банатското 
село Мокрпн в напредничаво учителско 
семейство. Баща му Нейко Антов /Антич/ е 
от Босилеград. Завършил е учителско 
образование във Вършац и започнал да 
учителствува в зренянинското село 
Вишничево, а оттам се преместил в 
кикпндското село Мокрин. Тук се оженил за 
Мелания, унгарка по народност. Мика почина 
на 24 юни 1986 година- на 54 годишна 
възраст.

НО

чита-

(От "Заточени мечти”, 1971)

Александър Дънков

* * *

Пече ме болка и тежка 
жал

защото нивите на Рид 
пустеят
години наред съм ги орал - 
сега жетвари там не 

пеят.
Баща ми тук сееше ръж 
или пък косеше сено 
и вярваше планинския мъж 
в силата на зрелото зърно.
Нареждаха се сноп до сноп 
и ръжен кръстъц до кръстец 
разгонвахме коне по гумното 
разхлаждани от тих ветрец.
На Рид вече нивите пустеят 
и чакат с насълзени очи 
отново класили да узреят 
и песента пак да заечи.

Мирослав Антич, както каза Реджеп, е вечни
ят младеж на съвременната сръбска поезия, ко
йто в стихотворенията си непрекъснато се ста
раеше да бъде премахната границата между пе
сента и живота. Независимо от това, че неговите 
занимания са били твърде разнообразни, Антич 
все пак си остана преди всичко лирик, констатира 
Реджеп още в първото изречение на преговора.

С подбора на стихотворенията в книгата 
"Най-хубавите стихотворения на Мирослав Ан
тич” Реджеп представи ” неповторимия, сензи- 
тивен, подобен на рапсодия лиричен глас на ав
тора, който, с изключение на Бранко Милкович, 
представлява единствената лирическа легенда на 
последното половин столетие* В.Б.

(от "Сега е нашият ред”, 1978)

На 9 май вечерта в Ниш

Ще бъде открита българска 

изложба в нишката галерия
*В експозицията са включени фотографии, видеоматериали и картини на Венцислав 
Занков и Весела Ножарова (От "Събудени зори”, 1978)

В Галерията на съвременното изобразител- рията на съвременното изобразително изкуст
во изкуство "Сърбия” в Ниш довечера (19,30 во от Ниш и Съюзът на българските художн- 
часа) ще бъде открита изложбата "\УН1ТЕ, МА- ици. Според този документ, в помещенията на 
ЬЕ & 5ТКА1СНТ" на българските творци Вей- Съюза на българските художници в София ще 
цислав Занков и Весела Ножарова. В експо- бъде открита изложбата "Югославска живопис 
зицията ' 
риали и картини.

Милорад Геров

Към XIX векса включени фотографии, видеомате- 1970 - 2000” (картини от фонда на художест-
............. вения пленер "Сичево”). Запланувано е тази

Изложбата ще е отворена за посетители до изложба да бъде представена в българската 
27 май- столица в периода от 21 май до 11 юни 2003

С тази изложба всъщност започва реализа
цията на Договора за сътрудничество и размен
ни изложби, който неотдавна подписаха Гале-

За път към Двайсетпърви 
век

ний вече паспорт сме 
взели.
Животът търси цял човек 
за подвизи нататък 
смели.

година.

К. Г.

Земляческа среща

Ьосилеградчани В Сега в селото живеят 103 семейства, потомци на гу „
^ преселници от Босилеградско. Занимават се пре- ^ КОиШО С ПаСПОрта Си ОШКрит

Босилеград димно с лозарство, а отглеждат и пшеница, дини и ЦЯЛ и СМвЛО На двЛа Се Отдава,
Ж “ различни видове плодове. тпй бюгт тр ,, ,/' ,,, п

Делегация на Общинската скупщина в Босилег- Делегацията на ОС в Босилеград е положила л НЗОаЯ ОШ гранит -
рад, начело с подпредседателя Александър Алек- цветя пред паметника на първите преселници от и Своето ОЪЗСМЪртие Заслужава. 
сандров, на Великден е присъствала на VII земля- нашия край, построен в центъра на селото, а на 11 р Г1. -илп-плшп
ческа среща - "Босилеград 2003”, която традицио- домакините е подарила едно кемене от Босилег- п-илеи напразно ОНШПе
нно се организира всяка пета година в Босилеград, радско. НЗ ПЪтЯ 6 бързия Ни влаК...
село във Врачанска област в Република България. На земляческата среща са били изпълнени Че ДвайсеШПЪрви век Ще Пита 
За срещата са пристигнали и хора, които сега песни и хора, предимно от Босилеградския край. _ пгтлвил м/ ги ю.лпплД 
живеят във Враца, Козлодуй, София, Хасково и Взето е и решение в бъдеще такива срещи да се истииил ли си пътен ЗНаК.

организират на всеки 3 години. П.Л.Р. (От ”С паспорта на живота , 19^други български градове.
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Царибродчани и пиротчани в 
миналото (1)____ Андрей Тошев

Краеведско изследване на Босилеградско (5)

От Ресен през 

Босилеград за Д. ЛюбатаЬрм-шт
голгота

От с. Горно Уйно продължаваме 
все по песъчливата долина, качва
ме се по източния 
Ресенските ридове и излизаме на се- 
дловината Джео (около 880 м.). Тук 
има три осамотени сгради - Ресен- 
ски ханечта. От тая седловииа, про
сечена от множество малки сухо- 
речия и почти винаги провевана от 
силни ветрове, се вижда много доб
ре Уйнското суходол ие, което се 
простира на ю.-изток. На ю. се из
дига височината Попов рид, покри
та с дребна дъбова горица, на с. е 
ридът Райкеловици, с.-западно от 
него Младжев рид, а на з.-досущ го
лият Логовички рид. По-красива е 
гледката от седловината към с.-за- 
пад, дето ред възвишения образу
ват в долината полукръг, в чието 
подножие е Босилеград. Щом пре
валихме седловината, оставихме 
зад себе си немалкото пръснато се
ло Ресен и влезохме в друго тесно 
суходолие Сушица, което начева от 
изток, извива после към север и 
най-сетне се простира направо към 
запад, за да излезе на р. Драгови
щица до с. Радичевци. И туй сухо
долие, което държи час и половина, 
има характера на Уйнското: същи
те сипеи, разедени от пороищата и 
обагрени черно от незрели каменни 
въглища. По сухите ридове забеля
зваме глано АШит ратси1аЩт Ь. и 
Са1атт1Ьа $иауео1епз Зт. Пътят от 
Ресен за Радичевци тук-там пресича 
доста добра и едра дъбова гора, 
състоеща главно от (^иегсиз аи$1паса 
\УШ<1 (цер) и по-малко 0. сопГеНаКп. 
(благун), немилостиво изкастрена 
за листници и бръсте. Изобщо 
подобно вандалско опустошение на 
гори се среща всъде кажи в Боси
леградско. Брадвата на българина 
и зъбите на козата му, по думите на 
Вазова, са дали и на този край своя 
неизличим печат на грозота и за- 
пустенне. Ала освен грозотата, опу
стошението на горите в този край 
има и други по-важни последствия: 
на много места тука вече се забе
лязва, че във време на проливни 
дъждове почвата не само се рони, а 
се свлича изцяло, заедно с големи 
грамудаци в долините, като засипва 
по този начин градини, ливади, 
пътища и пр. Според уместната бе
лежка, що срещаме в поменатия ве
че министерски доклад за състоя
нието на горското дело у нас, ако

работите в тая покрайнина вървят 
така още 30 годин, цело Босилег
радско ще се обърне в голи сипеи и 
урви. Впрочем, аз и сега имах слу
чай да видя, че грамадни простран
ства представят истински степи. 
Ако не за друго, то поне като чисто 
охранителни, би трябало да се за
пазят тукашните гори, защото при 
техната липса няма що да спира вси
чки ония води, които в времена 
дъждовни се свличат от тая планин
ска област и стремително нахлуват 
към най-плодородните места на 
Кюстендилска околия, дето причи
няват големи загуби особнено на се
лата Горановци, Ямборено, Пери- 
вол, Стенско и др. По същата при
чина и дребната растителност тук е 
съвсем оскъдна. При с. Радичевци 
минуваме по дървен мост на десния 
брег на ръката и по терен от ре- 
центни образувания продължаваме 
пътя си през с. Райчиловци за Бо
силеград (650 м.), разположен в 
плодородна и запазена от северни и 
западни ветрове котловина. Тук се 
не бавих много, а заминах за с. Дол
на Любата (около 830 м.), дето цел
та ми бе да остана по-дълго време.

Вървим по тесната долина на р. 
Драговищица право на запад, докле 
дойдем до местността Градището - 
гол каменист рид, заобиколен от 
Божичка река, що иде откъм с.-за- 
пад и тук се меша с Любатска, та 
двете заедно образуват Драговищи
ца. От Градище вече продължаваме 
на запад по Любатската река през 
землището на с. Глошка, което 
държи до местността Обе реки. На 
това место Църношката река, иде
ща откъм върха Църноок, налево 
от нас, се влива в Любатската. На 
половината път, между Градище и 
тая местност, на десния недостъпен 
почти отвесен каменист брег на ре
ката се идзига висока скала, наре
чена Вунен камък. Тук сме вече в 
землището на с. Долна Любата, 
пръснато .далеч по двата брега на 
реката, дето пристигаме за около 
три часа от Босилеград. Долината 
на Любатската река е може би една 
от най-очарователните в Краище
то. Южните и северните нейни урви 
на много места са почти недости- 
жими. Нейде те представят ронливи 
сипеи, ала повече се залесени.

- Следва -

Подготвил: С.К.С.

склон на

Близките съседни градове Пирот и Цариброд - Ди
митровград, в своята история и съдбата на населението 
си имат много общи неща. Дори и тогава, когато ис
торическите превратности са ги тласкали в различни 
посоки, техните връзки и взаимни отношения не са 
прекъсвани.

До 1878 год. двата града са в състава на Турската 
империя. От турско робство се освобождават по едно и 
също време - декември 1877 год. До 1879 год., до 
прокарването на границата между Сърбия и България, 
Пирот и Цариброд са под сръбска власт, а след това 
Пирот остава в състава на Сърбия, а Цариброд 
България. По време на Сръбско-българската война, 
ноември-декември 1885 год., най-напред Цариброд за 
кратко е под сръбска, а след това Пирот под българска 
окупация, но след войната Пирот си остава в състава 
на Сърбия, а Цариброд на България. През Първата 
световна война от 1915 до 1918 год. двата града отново 
са под властта на една държава - България, а когато 
след войната, съгласно Ньойския мирен договор, 
между Сърбия и Бълграия се очертава нова граница, 
двата града се намират в състава на Кралството СХС, 
респективно Югославия. По време на Втората 
световна война, от април 1941 до септември 1944 год., 
Пирот и Цариброд са в състава на България, а след 
това отново в състава на Югославия. Така, освен 5 века 
под Турско, Пирот и Цариброд са и 86 години след 
освобождението в една държава - 79 години в Сърбия, 
съответно в Югославия и 7 години в България, а 39 
години от едната и другата страна на границата - 
Пирот в Югославия, а Цариброд в България.

Годините след освобожденито от турско робство, 
особено онези двадесетина години след Сръбс
ко-българската война в края на 1885 год., за Пирот са 
години на незапомнени страдания за пиротчани и 
всеобщ упадък на града и околията му. Този период в 
историята на Пирот дълги години бил премълчаван - 
тези страници от неговата история оставали бели - 
неизписани. Това мълчание и тези бели страници 
преди две години до голяма степен наруши и попълни 
пиротчанинът Витомир Живков1гч с книгата "Пирот- 
ската голгота”, в която с писмени документи, исто
рически факти и лични обсервации осветлява този пе
риод. Ще се окаже, че събитията в Пирот през тези 
години, макар че нямат нищо общо с Цариброд, който 
е в друга държава, имат големи реперкусии и тук, 
особено в неговия стопански и политически живот.

Макар че в посочената книга като пиротска голгота 
са означени годините 1885 и 1886, Пиротски окърг си 
спечелва лоша слава, неговата голгота фактически 
започва веднага след навлизането на сръбските войски 
в Пирот на 16 декември 1877 год. Голяма маса 
ротчани, оглавявана от пиротския владика Евстатий, 
тържествено посреща генерал Хорватович 
му, като владиакта се обръща към генерала с думите: 
”Ние, пиротските българи, благодарим на сръбското 
оръжие, което днес ни освободи от петвековното 
робство." Разгневен, генералът го пресича: "Сега не е 
време да се разправяме кой какво е, на царя е царското, 
а на Бога - божието”. Веднага се обърнал назад, качил 
се на коня си и напуснал тържественото посрещане. 
Същия ден последвали още няколко ексцесии и 
недоразумения.

През следващите дни и месеци до Берлинския конг- 
: (юни-юли 1878 год) междунационалните стълкно

вения между пиротчани и новата сръбска власт все 
повече се изострили. Под влияние на пиротския вла
дика Евстратий, когото Българската екзархия назна- 

на тази длъжност 1872 год., останалите свеще
ници, учители и чиновници, които също били доведени 
предимно от София, Пловдив и други български 
градове или пък били пиротчани, които се школували 
в тези градове, по-голяма част от пиротското насе
ление се определяло като българи и настоявало Пирот 
да бъде в държава, в която живеят и останалите 
българи. Пиротските чорбаджии пък си имали и друга 
сметка. Те знаели, че доколко границата между Сър
бия и България бъде поставена източно от Пирот, тя 
ще пресече търговските им пътища към София, Солун 
и Цариград, по които през тези години се изнасяли 
40-50 хиляди гоени овни и още много други селско
стопански, занаятчийски и промишлени стоки. Затова 
и те се декларирали като българи, разчитайки, че 
Берлинският конгрес при определяне на границата ще 
има предвид етническата принадлежност на населе
нието.

Така пиротчани, които за себе си знаели, че са 
православни християни, шопи и торлаци, които за 
нации - сърби, българи, руси едва ли са знаели нещо, 
сега се определяли като българи, а сръбската власт ги 
провъзгласила за ”бугараши”, което значело, че имат 
неприятелско отношение към тази нова власт и нова

е в

държава. Затова повечето от свещениците, включи
телно и владиката Евстратий, учители, чиновници и 
други били изгонени, други сами избягали в България, 
а трети били арествувани.

Гонения и преследвения е имало и от другата страна 
на границата. От Трън. Годеч и околните села идвали 
семейства и се заселвали в Пирот, а трънчани особено 
масово се заселвали в Лесковско и Добрич.

Пиротски окръг бил провъзгласен за антирежимен 
и антидържавен и по една друга причина. По време на 
изборите, провеждани от 1880 до 1884 год., пиротчани 
масово се определяли за Радикалната партия на Ни
кола Пашич, която била в опозиция, а нейните лидери 
и активисти били преследвани. Самият Пашич с много 
свои привърженици избягал през 1883 год. в България, 
откъдето се заканвал на крал Милан, че ще вдигне 
бунт в Сърбия и ще свали неговото правителство. По
неже като политически емигранти радикалите де
йствали от България, те били провъзгласени за ”бу- 
гараши”, та така пиротчани, като техни привърже
ници и по тази линия получили прозвището ”буга- 
раши” и били подложени на различни репресии от ме
стната власт, която била съставена от верни на режима 
хора от Шумадия и друга места от вътрешността на 
Сърбия.

Едномесечната окупация на Пиротско - от 15 ное
мври до 15 декември 1885 год. по време на Сръб
ско-българската война и дните след нея, са върха на 
пиротската голгота. Пиротчани, които 7 години са ре
пресирани от сръбската власт като ”бугараши” сега,

ш от ”сво-през този едномесечен период, са репресира! 
ите” - българските окупационни войски. Плячкосва- 
ния, изнасилване, побои и убийства имало навред из
окръга.

На 15 декември 1885 год. крал Милан въвежда из
вънредно положение в Сърбия. За комисар на Пи
ротски окръг назначава майор Светозар Магдаленич. 
За Пиротски окръг настъпва така нареченото ”Маг- 
даленичево време”, време на най-сурова разплата с 
пиротчани, отмъщение и за времето на владика Ев
статий и побългаряването на пиротчани, и за тяхната 
привързаност към Радикалната партия на Никола Па
шич, и за колаборацията на някои пиротски чорбад
жии с българската окупационна власт.

На 15 декември 1885 год. българските войски на
пускат Пирот и веднага навлизат сръбската жандар
мерия и войска. Започват да "прочистват” Пирот от 
някои закъснели при оттеглянето български войници 
и от заподозрени за колаборация пиротчани. Сфор
миран е извънреден съд. Този и следащите дни 
брой пиротчани са избити. В някои взривени къщи 
загиват цели семейства. При голям студ, сняг и кал, 
дълги колони пиротчани, най-много жени, деца и стар
ци, поемат мъчителното си пътешествие към Чачак и 
Ужице, където са изгнани, понеже някой от семе
йството е сътрудничил с окупатора. Точният брой 
избитите, осъдените и прогонени пиротчани никога ие 
е установен. Смята се, че той е около 800 души, което 
значи, че всеки десети от около 8000 жители па Пирот 
е бил непосредствена жертва на Магдаленич, а 
редствено са засегнати около половината тогавашни 
жители на Пирот.

Извънредното положение в Пиротски окръг било в 
сила до 10 юни 1887 год., но за този окръг то фак- 
тически продължило десетина и повече години след 
официалното му премахване, чак до 1903 год., когато 
положението в окръга започва да се подобрява.

Магдаленич си останал дълги години като най-го- 
пиротско страшилище. "Ако не слушаш че 

дойде Магдаленич”, плашели майките децата си.
Подготвил: Венко Димитров

пи-

и свитата

ВСИЧКО ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ!!!

Озджта радостта и 

щйстшта си е читател!#®!
ай

1
5 4шрее Вестник "Братство” предла

га страниците си за лични по- 
■ желания и честитки па читате

лите.

брак
- нов автобомил
- апартамент
- нова къща
- семейни празници...
И всичко друго, което Ви пра- | 
ви наистина щастливи и. Ви ] 
предоставя удоволствие!

Споделете щастието и радо-' \ 
стта си с читателите ни! Така ■ 
всички ще станем едно голямо, ; 
сплотено и наистина щастливо 
семейство!

Всичко това срещу скромни,

голям

Шчила
Какво може да честитите на 

най-милите си чрез страниците 
на вестника?

Нашият отговор е - абсолют- 
: но всичко, което заслужава да се 

честити;
V раждане на дете
- рожден ден
- тръгване на училище
- успешно завършен клас
- завършено основно или средно 
образование
- пълнолетство

: - кандидат-студентски изпит очакват.
- дипломиране Телефони: в Ниш -
-магистриране 018/ 46-845; 018/ 352 - 751;
-докториране в Димитровград: 010/362-926

ЦШЙй ? !

на

че пос- Щ

пари!
В редакцията и в коренспо- 

дснствата ни в общините Ви
лямото

и
В следващия брой: 
Пиротизация на Цариброд



9 май Й(Ш

........................: 26 кръг от първенството на НФЗ____________

обект^-ресторант ”парк’\ I Димитровградчани опечелиха
за срок от една година. ; * х

Началната цена е 100 : Д0ПОИТО
ФК "Балкански" - ФК "Лужница" 2 : 0

Димитровград, 5 април 2003 г. СЦ "Парк”, зрители - окото 300. Глаин 
рефер: С^ша Ристич от Пирот (8). Голмайстори: Владимир Пейчев в 13 „ 
Чурич в 90 минута. Жълти картони: Глигориевич от Балкански , а Боич 
и Златанович от "Лужница . „ п ...

: тния съюз, прие решение Право па участие в тър-; Играч на въпреки изключи-
: за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ па: га имат всички юридиче-; „а мТча димитро^грачани „ре.

1. Акациеви дървета ски и частни лица. Търгът . ™л' °халвуг0Л _ голмайстор бе Владимир Пейчев. През първата част на 
■ (осем броя), намиращи се е обявен на осведомитсл-; Р.а домакините не реализираха 2-3 голови положения.
Ив Спортния център ”Па- пото табло в сградата па I Ппса второто полувреме гостите имаха превес в играта, но не успиха да 
• рк”. Началната цена е Общинската скупщина, в : ^дадат сериозни шансове. В последната минута.на мача "Т,а'1
I 5 000 динара. Търгът ще се Спортния съюз, в локал- | „а

: В СЦ , ,ПаРгК, "а :,рТС МСДИ“ И “Ъ“ ВиСТ"ИК • В следващия кръг димитровградският отбор гостува на "Фиаз” в Про-
: 16.05. 2003 г. 01 11 часа. Братство . . купле Мачът ще се играе тази неделя.

ОбяваМиналата седмица в 
Димитровград______ .
Удавила се баба 1 Управителният

■ на Спортния съюз в Дими- (сто) евро, съответно в ди-
■ тровград на заседанието нари за един месец. Тър-
■ сн от 07.04.2003 г. и въз гът ще се проведе в СЦ
■ основа на чл.21, ст.Ю и чл. ”Парк” на 16.05.2003 г. от 
• 49 и 50 па Статута па Спор- 12 часа.

съвет

В средата на миналата седмица в Ни- 
удави 89-годишиата баба Розашава се

Симова от Димитровград, родена в с. 
Драговита. Трупът на старицата бе из
ваден от реката кран Двумостието.

Никакви следи на насилие не са за
белязани по тялото на жената. Тя изчез- :
нала в сряда сутринта, а я намерили в 
реката към 19 часа следващия ден.

Бабата имала здравословни пробле- 
I ;ми. По думите на близките й, напоследък 

тя постоянно говорела, че иска да се за
върне в с. Скръвеница, къдсто преди де
сетилетия се е омъжила. Стигнала обаче Секретар на Спортния съюз 

Ружица Алексова, с.р.
: Джунич първи в 

Панагюрище
Б.Д.само до реката. ' Накова - на 

Европейското
Шестима атлети от АК "Железничар от 

Димитровградската Димитровград участваха на 3 май в мемориа- 
шахматистка Анита На- ^ "Борис Мулешков” в гр. Панагюрище, ко- 
кова участва на проведе- йт0 дв организиран от местния отбор "Обо- 
ното неотдавна в град .. с кодто "Железничар” има сключен
Араиджеловац ДъР*^в- договор за сътрудничество.

На проведеното неотдавна редовно годишно съб- успех., и в състезанието за купата, младата Анита На- тпърюжво за млада Уча,ствали са около триста състезатели отгайжг«!
желович, Анатолн Пецев и Зоран Иванов. кват само 38 хиляди. Според някои преценки, за шахмат тя “ Р Марко Йоцев спечели 5 място

Избран бе и нов Надзорен съвет, в чийто състав осъществяване на всички запланувани дейности на о място с з, з точки в категорията за юноши на 800 метра Не-
бяха включени: Иван Наков (председател па съвета), ШК "Цариброд” ще са необходими 475 хиляди динара! звI резултат и да над Петрович бе седми. Александра Петрова,
Ивица Марков и Бора Андрич (членове). Председател Накрая бяха връчени барелефи, дипломи и благо- можност да учас I Саня Георгиева „ Роберт Маркулев се кла
на скупщината продължава да бъде Младен Найденов. дарствени писма на спомоществователите на клуба. Р ето ше «. пповеде сираха от 10-15 място.

Заключено бе, че миналата година е най-успе- филиална Делта-банка вПирот.ГТП Балкан , ИО во което ще се р д Съгласно договора за сътрудничество, ня-
шната в историята на клуба. Мъжкият състав на клуба на ОС в Димитровград, Риба-център от Белград. Д Р по уско- колко лекоатлети на "Оборище” най-вероят-
е заел 4 място в Сръбска дивизия, а женският състав е д с " ' I*? п но ще участват на митинга по скокове в Дими-
бил пети във Втора съюзна дивизия. Регистрирани са Накова зае 9

МЯСТО.

Годишно събрание на ШК "Цариброд1;

Изключително успешна година

тровград.
Д.С.

X ръ сгг о е л о. л 'А ц г\/54
■* Съставил: Драган Петров

45. Вид шапка, която предпазва от наранявания 
на главата. 46. Модел руски фотоапарати. 
Отвесно: 1. Планински склон. 2. Една от ло- 

Водорабно: 1. Град в България. 6. Панделка, кор- тариите в Сърбия. 3. Който се занимава с ико- 
дела. 11. Кост (син.). 12. Седмата нота. 13. Част от номика. 4. Езеро в Източна Турция. 5. Френско 
електромотор. 15. Другото название на Света модно списание. 6. Писано и печатано худо- 
гора. 16. Вид такса при внос и износ. 18. Външна жествено словесно творчество. 7. Народна 
обвивка на дърво. 19. Мярка за тегло. 20. Една от република (съкр.). 8. Електричество. 9. Марка 

Слънчевата система. 22. Модел ски. 10. Драгомир (гал.). 12. Мъжка рожба. 14. 
руски бойни самолети. 23. Кражба, грабеж. 24. Противоположно на копия. 16. Голямо жела- 
Робство, потисничество. 26. Подправка в някои ние. .17. Които произнасят реч; говорители. 20. 
ястия. 28. Вид спортни обувки. 31. Баскетболен Средство за почистване на тенждери и пр. 21. 
отбор от Солун. 33. Най— големите морски Щат в САЩ. 26. Похлупак. 27. Руско женско 
бозайници. 34. Автознак за Ниш. 36. Място за име. 29. Столицата на Италия. 30. Дума, с която 
кацане и излитане на самолети. 38. Река в Австрия обикновено се отрича. 32. Кутия с 10 кутии 
и Словения. 40. Уред, с който се хващат теле- цигари. 35. Безсмислено упорство. 37. Женско 
визионни и радиовълни. 42. 17 и 9 буква. 43. име. 39. Нишка фабрика. 41. Първенец (син.). 
Планина в България. 44. Модел руски вертолети. 43. Втората нота.

шит-
римитепланетите на

Една от важните задачи, които 
човешкото общество се стреми Редица подправки се използват 

като консерванти.
Подправките повишават усво- 

яемостта на белтъците, мазнини
те и въглехидратите в организма,

да разреши, е осигуряване на пъл
ноценна, изобилна и разнообраз
на храна. Този въпрос е твърде 
сложен, тъй като зависи от ред 
фактори - икономически, обще- поРаДи което те са важна състав- 

природни ка на хРаната за възрастните зд- 
При това всеки народ, всяка от- Рави хоРа- На децата и старците 
делна класова формация, всеки не ^ива Да се поднасят храни с 

специфи- 0СТРИ подправки (хрян, горчица, 
люти чушки, джинджифил, оцет)

ствено-политически,
>. 1 2

човек предявяват свои 
чии изисквания за качеството, ко-

или такива, които при по-продъл-личеството, вкуса, начина на при
готвяне на храната. Ето защо за жителна употреба предизвикват

странични, нежелателни явления 
(например седефче, пелин и др.)-

5
рационалното изхранване на на
селението са необходими знания 
из областта на голям брой науки. Някои подправки (сол) имат го 
Пълноценната храна трябва да лям0 значение за правилното

протичане на важни процеси в ор
ганизма. Други се използват като 
лечебни средства. Например 
кимионът, ментата, резенето за
силват секреторните функции на

■ доставя не само градивни вещест
ва, енергия, витамини, минерални 
и други вещества, но и да прите
жава приятен вкус, мирис и вид,

! :

защото с храненето човек не само 
задоволява своите билогични по- чеРния ДР°б и задстомашната

жлеза; чесънът, лукът, карамфи*
■ЙГ53ПТГ 35 - = • • $ требности, но и изпитва приятни 

усещания. Поради това в храната лът- хрянът действат антисепти-
количества; чубри*32 - - чно в малки 

цата, копърът, анасонът са добри 
и колики;

се поставят разни видове подпра
вки..V1—!--4— шш*г 1. Е■ Подправките са растителни и сРеДства против газове 
животински суровини, химични канелата е кръвоспиращо и аНТ11 
продукти, получени от тях (вани- бактериално средство; шафран* 
лин, ментол и др.), неорганични и има тонизиращо действие; инди* 
органични съединения, които се йското орехче се прилага за ст* 
срещат в природата (сол) или се мУлиРане на организма; копър* 
получават по синтетичен път и девесилът действат благопри ^ 
(захарин). Те трябва да придават тно на сърцето и кръвоносни*

съдове; магданозът, керевиз**

40 ; 41

....Ля_
44

. . 5 .Етйч. К 1 "

Решение на кръстословицата153 - Водоравно:______________ _________________НИ. 26. Колан. 28. Пъдар. 31. Медик. 33. Рената.35.
1. Парти. 6. Болид. П. Тон. 12. Устав. 15. Море. 16. ?.6' 37. Накит. 39. Тибет. 40. Тим. 42. Ротор. 44. 
Етап. 18. Коняк. 20. Вар. 21. Котор. 23. Катар. 25. ^ 47' Локали' 49' Ел • 51- Логика. 52.

на храната приятен мирис, вкус, а 
някои и добър външен вид (цвят). ДР- са диуретрщи и т.н.



.... ТмаЕГгВШ 1

25 кръг от първенството на НФЗ 26 кръг на НФЗ
Тъжен помен
На 8 май 2003 г. се навършиха 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашата мила майка, тъща, 
свекърва, баба и прабаба
ЕВДОКИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА - 
Троянка Йовшина 
от Димитровград

Мила майко, останахме без твоето голямо 
сърце, в което имаше разбиране за всички нас.
Благодарим ти за подкрепата и любовта, която 
всеотдайно ни даряваше. С гордост, почит и 
любов ще те носим в сърцата си.

Твоите ойечалени деца: Любка, Лиляна, Георги, Ангел, Любомир и 
Слободан, внуци, Правнуци и останали роднини

ьсичко решено повз в °тиДОха саМ0 и
■ ■ ^ футболисти (едва се събраха и тол-

първото полувремеФК "Желюша" - ФК "Раднички" (Трупаме) 3 :1(3 : 2) „ТрГс %%
Димитровград, 27 април 2003 г. СЦ "Парк”, зрители - около 200 игра, катастрофа...

18?.Вг^113?си?ра"5?НЧИЧ01Алексинац(8)-ГолмайстоРи:Митовв7и в следващия кръг "Желюша” 
1» и угавров в «за Желюша , а Любич в 23 и Вукадинович в 41 минута г°стува в Малошище. Мачът е нас- 
за гаднички. Жълти картони: Глигоров и Ташков от "Желюша” а Рочеи за неделя.
Джорждевич, Толич и Любич от "Раднички” ’

Желюшани спечелиха три важни точки'в дербито на отборите от ПчИНСКЯ футболна
"евпогпл^^катргппмчнл3 п^,еТеВаИЪТ ^итов Донесе в 7 и 18 минута с два ДИВИЗИЯ - 15 КРЪГ еврогола категори шо превъзходство в резултата на домакините ---------------------------- —-------------
мЗГ "а желюша™те °ба'>с получи два "евтини" гола имението на 
Митов бе анулирано. В края на първото полувреме Ставров 
домакините напред с хубав удар от около 20 метра.

През второто полувреме желюшани се защитаваха успешно 
резултатът остана 3 :2 в тяхна полза. у

"Младост" - "Желюша" 8 : 0

Три точки от 
» Сувойница

пак изведе

Тъжен помен
На 6 май 2003 година се навърши ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия скъп и непре- 
жалим баща и дядо 
МИХАИЛ НИКОЛОВ ДОНЧЕВ 
роден в с. Верзар, живял в Димитровград

Неговия скъп и незабравим образ пазим 
дълбоко в сърцата си и времето не може да 
заличи спомените ни за любещото му роди
телско сърце. Неговата мъдрост и доброта са 
нашият вечен пътеводител в живота.

Поклон пред светлата му памет!
Ош ойечаленише семейства Николови, 
Еленкови и Исшашкови

В рамките на 15 кръг от състеза- 
Пчинска футболна дивизия 

босилеградската ’ Младост” спече
ли с 2:1 срещу "Младост” в Суво-

ФК "фрад" (Алексинац) - ФК "Балкански" 1 :1 (0:1,
Алексинац, 27 април 2003 г. Игрището на "Напредък”, зрители - около пРез Челия мач "зелените” бяха

100. Главен рефер - Братислав Алимпиевич от Ниш (7). Голмайстори: по-добрият отбор. Освен отбеляза- 
Стеванович в 60 за ”Фрад”, а Гюров в 36 от дузпа за "Балкански”. Жълти ните Две попадения, те не използ- 
картони: Стеванович, Илич, Станкович, Богданович, Лазич, Толд и ваха безброй голови положения 
Стоянович от ”Фрад”, а Гюров, Глигориевич и Стоянов от "Балкански”. пРеД вратата на домакините, а прпу- 

Балкански не успя да победи един от най-слабите отбори в 
дивизията. Единствената точка за димитровграчдани е равностойна на 
поражение. На домакините пък тази точка едва ли ще им помогне да тата минута, когато домакините се 
оцелеят в дивизията. възползваха от една груба грешка

Резултата откри нападателят на "Балкански” Гюров в 36 минута с ||а защитата на босилеградчани. 
дузпа. Иванов имаше стопроцентов шанс, който не реализира. Младост набързо успя да изравни 
Наказанието последва в 60 минута, когато Стеванович разтърси мрежата ЧР®3 централния си нападател Ми
на димитровградчани. хайло Иойич.

Тимът на ’ Балкански” игра немотивирано. Съдзаде се впечатление, че 
димитровградчаните са се отказали от борбата за първото място.

нията в
Наравно като поражение

снаха и да вкарат гол от дузпа. 
Резултатът бе открит още в тре-

На 16 май 2003 год. се навършват 40 дни 
от смъртта на нашия скъп и непрежалим 
СИЛВЕСТЪР ВЕЛИЧКОВ - ЦИЛЕ 
майор-пилот от Димитровград

Панихидата ще бъде отслужена на 16 
май от 11 часа на димитровградските гро
бища. Каним роднини, съседи и приятели 
да присъстват.

Още не ни се вярва, че ни напусна зави
наги. За нас няма утеха - оставаме с мъката 
и болката си за теб. С много обич и тъга 
свеждаме глави пред светлата ти памет!

Във втората част на играта на
тискът на босилеградските футбо
листи ставаше все по-силен. От ед
на добре организирана атака капи
танът на 'Младост” Блажа Вои- 
нович с точен удар от десетина мет
ра прониза вратата на домакините и 
сложи точка на този интересен мач.

Окръжно ученическо състезание по малък 
футбол___________________________________

Димитровградските _________
гимназисти най-добри в "Младост" -

"Полет" 3:1

16 кръг

Ош ойечаленише: съйруга Ясминка, 
дъщеря Андриана, син Марко, майка 
Василка, брат Любомир, снаха Николина, брашаниии Марина и 
Весна и многобройни роднини

окръга
В края на миналия месец в Костич, Бранислав Иванов, Васил С отлична игра и три попадения във 

Пирот бе проведено окръжно уче- Аднреев, Боян Кръстев, Миодраг вратата на гостите през второто полув- 
ническо състезание по малък фут- Георгиев, Ненад Георгиев, Марко реме босилеградска "Младост” успя да

спечели мача срещу "Полет” от вран- 
В категорията на основните учи- ското село Въртогош.

През първата част на играта го-

бол. Участваха ученици от основ- Чурчич и Ивица Спасов, 
ните и средните училища в Пирот,
Димитровград и Бела паланка. лища най-добър бе отборът на

В категорията на средните учи- Пирот пред Димитровград и Бела стите водеха с 1:0. В 50 минута, след 
лища димитровградските гимназис- паланка. Резултатите бяха следни- един пробив в наказателното поле 
ти заеха първо място пред връст- те: Пирот - Димитровград 6:1, на Полет , нападателят на Мла- 
ниците си от Бела паланка и Пирот. Димитровград-Бела паланка 5 :0и дост Мирослав Георгиев бе спънат 
Ето и резултатите: Димитровград- Пирот-Бела паланка 1:1. и реферът отсъди дузпа. Точен от
Пирот4:2; Бела паланка-Пирот2: Отборът на ОУ ”Моша Пияде” бялата точка бе Владица Маиасиев.
1; Димитровград - Бела паланка 4 :0. игра в следния състав: Ненад Мил- В 63 минута най-добрият актьор на 

Съставът на димитровградската чев, Йордан Георгиев, Бранислав мача Мирослав Георгиев засече с 
гимназия беше следният: Боян Ан- Басов, Нилола Димитров, Слобо- глава центрирането на Спаско Пе- 

Владимир Стойчев, Милош дан Младенов, Стефан Йорданов, нев и изведе отбора си напред в ре- 
Саша Андонов, Дарко Соколов,Да- зултата. Същият футболист десе- 
рко Станимиров и Данило Джор- типа минути преди края на мача с 
ждевич. техничеи удар от двадесетина мет

ри вкара топката зад гърба на гос- 
тинския вратар и оформи край!
3:1 в полза на ''зелените”. П.Л.Р.

Тъжен помен
На 10 май 2003 година се навършват 10 ГО

ДИНИ от смъртта на 
СПАСЕН ВЕЛИЧКОВ 
учител от Димитровград

Нека неговите ученици, които е учел в Ка
меница, Лукавица, Трънски Одоровци, Пога- 
ново и малчуганите от детската градина, както 
и всички, които го познаваха, да си спомнят за 
него.
Ойечалени: съйруга Василка, син Любомир, 
снахи Нина и Ясминка, внучки Марина, Весна 
и Андрияна и внук Марко

Щ\тт 
- -~

V
донов,

I
ФК "Младост" 
организира 
първомайски турнир 
по малък футбол

Д.с. ште
Тъжен помен
Осведомяваме роднини и приятели, че на 10 

май 2003 г. (събота) в 10 часа на гробището в 
Димитровград ще дадем панихида по повод 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил и 
непрежалим
МОМЧИЛО АИДРЕЕВИЧ— МОНЯ 
висш библиотекар от Димитровград

Времето минава, по болката и тъгата за теб 
вечно остават.
Ойечалени: съйруга Милена, син Станимир, 
дъщеря Милица,снаха Весна, зеш Влашко, 
внуци Миша и Саша, сестра Оливера и 
останали роднини.

Тъжен помен
На 10 май 2003 год. се на

вършват СЕДЕМ ГОДИНИ от 
смъртта на

Тъжен помен
На 4 май се навършиха ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на 
скъпия ни съпруг, баща, дядо, 
свекър и тъст

Победител е 
” Краин дол”

Отборът на "Краин дол” спече
ли първомайския турнир по малък 
футбол, тъй като във финала, след 
изпълнение па дузпи, спечели сре
щу "Кей” с 4:3, В редовното време 
мачът приключи с равен резултат -
1:1.

Третото място си поделиха от
борът на "Градска” и тимът на ту
кашното ОВР.

Освен споменатите тимове, на 
турнира участваха и отборите на 
”Дуга , ”357”, "Райчиловци’ и ”Бе-

За най-добър футболист на със
тезанието бе провъзгласен Мирос
лав Георгиев от "Краин дол”, 
най-добър голмайстор с 5 гола е Ва
сил Захариев от отбора на ОВР, а 
най-добър вратар е Дарко Спири
донов от тимът на "Градска”.

Измина една година от смъртта на нашата 
мила и иепрежалима майка, свекърва и баба 
ЖУЛИЕТА ВЕЛЧЕВА

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на 10 май 2003 год. от 
14 часа на Новите гробища в Ниш.

Добрите хора никога не умират, защото 
след себе си оставят светла диря и честен 
път, по който да вървим. Почивай в мир!
Ош синовете й Йордан и Васко и техните 
семейства

СТЕВАН БОЙКОВ 
от Д. ЛюбатаЗОРА ВЕСКОВ 

от с. Гуленовци
Ще го помним с обич и приз

нателност.
Ойечалени: съйруга Стоянка, 
син Иван, снаха Вера, дъщеря 
Брана, зе(й Миодраг, внуци и 
Правнуци.

Да си спомним с обич за доб
рия човек!

Поклон пред светлата му па
мет!

СемейсШво Бойкови
П.Л.Р.



9 май 2003

Борчлийе
Што да 

не могу! Знам 
и яда 
узимам 
кредити, ама 
не даваю?”

”А на

”Па ти кига си толкова итра и 
полити- 

ли колко че ни 
- пита

некико изкьияТамън
около Коледу и Нову годин и он
ия по-манечкьи празници около 
ньи, оно еве пак ми се струпаше 
наглаву: Великден, Първий май, 
Джурджовден. Айде иди съга Ма- 
нчо, пак се борчи при комшийе, 
приятелье, познати... А да не йе 
това заборчуванье, я не знам кико

се разбираш у държавне 
кье, пресметну 
требе около празниците?” 
гьу.

Колко две^гри твойе пензи- 
йкье!” -одреза она. министрите

”Па не йе същото: две или три? даваю ли?”
Точно колко?” "Даваю! Не гледаш ли на теЛ&-

"Сакат ли да знайеш колко?” визиюту ка се върну от некуде. 
„X м , • „ Вале се дека толкова паре че им
Па що те питуйем... даду на заем, кредит или незнам кво

”Равно четри и половина! - дош ”
”Брееей!...”
”Брей не брей, народ се досети 

кико че изплива...’
”Кико?”
"Па с борчове! Тува на рецку, 

рабуш, по-натам на 40 од-

би минули празниците.
”Айде, айде, иди се заборчи, 

йсдно нема да ти йе севте, а друго 
квс държаве су се заборчиле до 
гушу, па не пропадоше, нити че 
пропадиу”, рече ми бабата йедно 
ютро.

"Кико не су пропадлс? - изока я. 
-Пукоше кико свинскьи мсйур ка 
почну да га ритаю децата.Баш тся 
държаве-борчлийе награбусишс... 

”Не се завутуй! - среза ме баба- 
-Може йедно управлснийс да йе 

пукло ама веднък се найде друго!”
"Найде се ама кожата да му йе 

яка. Докига развърну това што су 
узимали, има зор да виде!”

”Нийе зор че видимо, а голем
ците пак че се нагребу, па после и 
да падну - нема да им йе жал!”

отсече.
"Па оточка рече две-три, а са 

четри и половина. Куде па измис
ли и половинкуту?”

”Това що ти кажем - верно йе. там на 
Я ти реко три, ама кока на тебе па ложено... 
ти се дочуло две. Е, четри и по- "Е са видим, бабо, дека си ди- 
ловина су! Йедну я вечимка сам бидус боса! Па нали све това требе 
заборчила, требе йош за три да се да ^ и ^ се плати „
купи, а половинкуту ти че оста- „с кво и от куде?” 
йиш с приятелье у Гациното . Че нови борчове, пай че се заима
се сречаш с приятелье и познати, отука-отам... 
а я нали си те знам, че гьи дърпеш ”Па докига тека?” 
за рукав къмто "Гациното”... ”Е млого ме питуйеш...Я не

"Брей ква си, могла би и минис- съм Ванга, па да знам кво че стайе 
тар по винансийе да будеш!”

- Завршио сам све школе у 
мойе село, а овде сам дошао да 
тражим посао за работу!

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

га.

Зло и добро
Посао за 
работа

Грапчанин отишъл на гости 
при зета си в с. Гоин дол. Вместо 
зета, на портата го посрещнало - 
голямо и зло куче. След като едва 
се отбранил от кучето, тъстът

по-натам!”

През седемдесетте години на 
миналия век един нашенец оти
шъл в Белград да търси работа. Моля, й райе I ^-'ашчгн

рата и полека-лека настроението " Лт1 ■ _ -__________ ^
тие, го завел при кадровика в Му се подобрило. Накрая и запял: Въпрос 
предприятието си. Кадровикът

влязъл сърдит в гостната стая, 
където гощавката била в пълен 

Брат му, който работел в едно разгар Наредил се и той на соф- 
белградско строително предприя-

- Е мой зете, е мой зете, кучето От утре ние, българите в Сър
бия, ще си имаме Национален 
съвет. Въпрос е обаче кога ще си 

Цветко Иванов имаме национален късмет.

[•Гипопитал нашенеца какво учили- 
ще е завършил и каква работа ис- мой зете] старо и добро! 
ка, а той, за да покаже, че знае и 
сръбски, гордо отговорил:

ти големо и зло, ама па виното ти,
Представителите на зодия Овен 
имат големи възможности да проя- 

учат фи- 
връщаемост за труда си 
здмица. Общуването ще 
да осъществите връзка 
ни за вас хора.

През тази седмица предтавителите 
на зодия Везни няма да се предста- 

аботното си мя-ЗЯдарб 
нансова въз 

ез тази се 
помогне 

с много важ

ите си и да полвят о на ролестящ
ОбикноЕ

вят
По-подходящо название

Под въздействието на асими
лацията от нашето малцинство се 
"излюпиха” сърби от български 
произход, "българи’* със сръбски 
фамилни имена, югославяни и 
други "нации”. Затова Национал
ният съвет на малцинството тряб
ва да се нарича Многонационален 
съвет на българското малцинст
во в СЧГ.
Ключ

С оглед на горепосочените фа
кти, за избирането на Национал
ния съвет трябва да бъде изгот
вен междуиационален ключ. Така 
ще бъде избегнато пагубното за 
нас разделение на "патриоти” и 
"предатели”.
Тревога

Тревожи ме фактът, че Нацио
налният ни съвет се избира въз 
основа на Закона за национални
те и етнически общности. Защото 
от гласуването му до днес този за
кон споделя съдбата на мъжката 
цица: не пречи, но и не служи за 
нищо!

вено имате успех с по- 
т нсто.вечето хора, но този ггь така.

пр
ви

яма да е

1.1 :<«]«] II та

За Скорпионите тази седми
ца ще е трудна в любовта, особено 
за родените около десето число на 
месец ноември. Семейните пробле- 

продължават да ви тревожат, 
но засега са измествани от загри
жеността ви за финансовите загу
би или нереализираните печалби.

През тази седмица Телците ще са 
влюбени, което има всички шансо
ве да стане взаимно. Продължава
те да имате финансови проблеми, 
което като че ли ви съз, 
зен психологичен диско

Щшш тивач Курелото
ости, не трезнеше се

ми

№% дава серио- 
мфорт.ЩХе затваряше уста: 

"Левски на бесилката загина 
монархията се натрапи 
на нашата гърбила.

1=1||'КПЮН т а
Щ

а, гу-аздщВД] Тази седмица Стрелците ще имат 
възможност да получат подкр 
за финансовите си проекти. Внима
вайте да не се забъркате в неза
конни сделки, защото е възможно 
да имате юридически проблеми.

Имате проблеми с любимия си чо
век, който не ви подкрепя в нещата, 
които ви вълнуват. Може да става 
въпрос за тайни занимания или 
нещо, което би ви засегнало, ако го 
узнаете.

епаСлед това революции 
па ура-ура! Па кура, 
па мрък, па благ!" т

"Ц
:

'

Козирозите отново ще са претрупа
ни с работа и ангажименти, затова 
ако сте запланували почивката си 
за сега, вероятно ще ви притесня
ват през цялото време или просто 
ще се провали. От друга страна ще 
можете да се насладите на хобито

За Раците седмицата ще бъде мно
го добра за изявите им. Ще ви прие
мат добре навсякъде, но има опас
ност от действия срещу вас на хора 
•от работната ви среда с негативно 
отношение, за което не сте пред
полагали. си.

33 тк. г.
Водолеите ще работят много през 
тази седмица, особено представи
телите на артистични професии. 
Процесът на създаване ще ви носи 
много радост и удовлетворе 
вероятно ще имате проблем 
бимите си хора.

За представителите на зодия Лъв 
периодът е характерен с проблеми, 
свързани с общуването. Не е жела
телно да осъществявате контакти с 
хора, които са важни за кариерата

ение, но 
и с лю-

*Всеки не харесва живота, 
който живее, и никой не живее 
живота, който харесва.

*По-богати сме на преживява
ния когато слизаме, отколкото 
когато възхождаме.

*Споделените мисли не облек
чават несподелените чувства.

ви.

ШШ
Девите имат сериозни проблеми^ 
свързани с кариерата им. Финанси
те им са в плачевно състояние, а 
ангажиментите не са такива, как- 
вито бихте искали да са. Лошото е, 
че общуването също не е най-доб
рото, което проявявате и на работ
ното място, и вкъщи.

Стара любов, която ви е била ви
наги в сърцето, дава знак за себе си 
отново. От вас зависи дали ще има
те смелост да я приемете или пак 
ще я загубите. Ако се занимавате с 
артистична работа, тази седмица 
ще е много ползотворна за вас.Новица Младенов
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