
Вестник на българите в Сърбия пят брой излезе на 15 юни 1959 г.

апш.

Царибродските художници през 2003-а

(На стр. 10^1)

Бойко Ламбовски:

НАЙ-ВИСОКОСНАТА ГОДИНА
От столетия е така - всяка четвърта календарна година е високосна. Високосната година има 266, а 

не 265 дни. Повече едно столетие, от обновяването на древногръцките игри, високосните години са и 
олимпийски. Такава ще бъде и Новата - 2004 година.

За всички, но не и за гражданите на Сърбия!!!
Няма никакво съмнение, че в Сърбия Новата 2004-та година няма да започне както обикновено - в 

нощта между 31 декември и 1 януари, а цели три дни по-рано - между 28 и 29 декември. И ще бъде

(На стр. 9/12)

най-високосната - с общо 269 дни!
Досещате се защо - тая нощ мнозина няма да спят, за да узнаят поне предварителните резултати от 

преждевременните парламентарни избори в Сърбия. Не Господ Бог, а изборните резултати ще 
определят бъдещето ни, както през Новата 2004-та, така и през няколкото следващи години. Не ще и 
съмнение, че след 28 декември нищо няма да бъде така, както дотогава.

Опциите?
Откровено - за вкуса на всеки! Общо двадесет! Та нали 19 кандидатски листи ни се предлагат - от 

ултра левите до радикално десните! Двадесетата - нито една - винаги е открита.
Без самозалъгваие - тя е и най-лошата. Защо да предоставим някой друг да решава за съдбата ни? 

I Тима нс смс способни сами да го направим? И три дни преди началото сами да решим каква ще ни
бъде Новата 2004-та година! В. БогоевДа ни е честита!

Я ПодаръкV

•честитка:
КалендарI Л1 за 2004 г.У * -*

-
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Новини от БългарияГадиЧ и Кърт в Париж

Разговори за 

„Партньорството"
Без обща 

позиция за АЕЦ I 

” Козлодуй” ^
Министърът на отб

раната на Сърбия н Чер
на гора Борис Тадич и 
началникът на Гене
ралния щаб на армията 
на СЧГ генерал Бранко 
Кърга разговаряха в по
неделник в Париж с ви
сокопоставени френски 
представители за засил
ване на военното сът
рудничество между две
те страни и за подкре
пата на Франция за при
съединяването на Сър- Борис Тадич с френската министърка Мишел Алио Мари
бия и Черна гора към 
“Партньорство за мир”.

Тадич и генерал Кър- на Франция генерал-по- във Франция, 
га бяха на еднодневно лковник Анри Бентеже 
посещение във Франция беше разговаряно за ря и с високопоставени 
по покана на френския двустранното 
министър на отбраната сътрудничество, обмя- ството на външните ра- 
Мишел Алио Мари.

На срещата с начал- можностите за обучение варящи за политически- 
ника на Обединения ге- на офицери от армията те въпроси и сигурност- 
нерален щаб на армията на Сърбия и Черна гора та.

% ■.има общаНай-вероятно няма да 
позиция на премиера, президента и шефа 

Това стана ясно от из-
н

на парламента. 
названията па президента Георги Първа- ЙЦК 

парламентарния шеф Огнян Гер- 
джиков. Професорът разкри пред журна- ИЙЙ 
листи, че има разминавания между ирези- р*® 

не са били

Ш '
мои и на А.;'

дента и премиера, които 
изчистени на експертно ниво. По-късно 

потвърди и президентът Първанов, 
който заяви, че му предстои среща с рСшението на Народното събрание, защо- 
премиера за АЕЦ преди празниците. И т0 ДруГ е ПОдХодът на Народното съб- 
Първанов, и Грджиков са на мнение, че рание> То казва, че може и 2004-та година 
3-и и 4-и блок на АЕЦ “Козлодуй” не

- V . . '*»Л. **”**”'

това

да се затворят реакторите, стига да сме 
трябва да се затварят преди България да членка „а и партньорската проверка 
стане член на Европейския съюз. Такава е да показва> че нашите реактори не са 
позицията на Парламента. Президентът безопасни, 
бе категоричен, че няма да направи ком- Президентът смята, че това малко се 
промие. Той припомни, че е имало пред- П0Дценява 0т правителството. Според 
варително съгласие по трите основни Първанов, правителството трябва да го- 
точки, които предлага да съдържа общата ВОрИ пред Европейския съюз за финан- 
позиция.

Позицията на президента Първанов по 
този въпрос е, че трябва да се спазва 
формулировката на българския парла
мент за двата блока на атомната централа.

- 2006-а година не е залегнала в

Борис Тадич разгова-

военно служители на Министер- сови компенсации не само във връзка със 
затварянето на 3-ти и 4-ти блок, но във 
връзка и с икономическото развитие на 
България.

на опит и въз- боти на Франция, отго-ната

Меглена Кунева за 
преговорния процес за 
членство в ЕС

Българската делегация се 
завърна от Ирак_________Фирми от СЧГ 

ще строят ТЕЦ и 
болница в Ирак?

Според министър Питич доброто сът
рудничество между Сърбия и Черна гора 
и САЩ би трябвало да допринесе за учас
тието на сръбски фирми във възстановя
ването на Ирак. По думите на Питич въз
можно е Сърбия и Черна гора в сътруд- 

Има вероятност сръбски фирми да уча- ничество с Бехтел да участва в проекти в
Ирак. Според министъра за икономичес-

Дарение на 
стойност над 
40 000 евро

2004 година е 

решаваща
стват в следвоенното възстановяване на 
Ирак. Това заяви сръбският министър по ки отношения с чужбина сръбски фирми 
международните икоомически отношения са получили предложения за участие в 
Горан Питич.

Новата година ще е решаваща за пре
говорния процес за членството на Бъл
гария в ЕС, заяви министърът по евро
пейските въпроси Меглена Кунева пред 
БНР. Тя предупреди, че неблагоприятни

Завърши посещението на българската 
делегация, водена от заместник-минис
търа на отбраната Илко Димитров и на
чалника на Главния щаб на Сухопътните 
войски на Българската армия генерал 

сценарии за по-късно присъединяване на Златан Стойков, в Ирак.
България и Румъния не са извън по-

изграждането на термоелектроцентрала 
и една болница в Ирак.

Предизборно: Валтер Швимер призова сръбските 
граждани да гласуват ___ Делегацията посети българския пехо

тен батальон в Кербала и се запозна с из-лезрението на страните-членки и тези 
сценарии ще продължат да ни притискат. 
Страните имат законен интерес да защи
тават своята част, включително с поли
тически доводи, посочи тя като подчерта, 
че “все още успяваме да парираме подо
бни сценарии”.

През март България ще започне мо
ниторинг за изпълнението на ангажимен
тите по всички преговорни глави, съобщи 
министър Кунева, като уточни, че пър
вият мониторинг е на глава “Правосъдие 
и вътрешни работи”.

Министрите Паси и Кунева участваха 
организираната от Атлантическия клуб 
кръгла маса за равносметка на постигна- 

от България по време на последния 
Европейски съвет в Брюксел.

Изборите са шанс за народа пълнението на възложените задачи. За
местник-министър Димитров и генерал 
Стойков връчиха дарение от медицински 
консумативи на стойност над 40 хиляди 
евро на кмета на Кербала д-р Акрам 
ал-Ясери.

Градоначалникът даде изключително 
висока оценка на работата на български
те военни, като подчерта тяхната заслуга 
за опазването на реда в града. Подобна 
оценка на българската мисия даде и 
началникът на многонационалния конти
нгент под полско командване генерал 
Анджей Тичкевич. Той отбеляза, че ни
вото на носене на службата от българс
ките военнослужещи е изключително 
високо.

Генералният секретар на Съвета на Ев- мократично бъдеще на Сърбия, 
ропа Валтер Швимер призова сръбските 
граждани да гласуват на предстоящите Европа предупреди сръбските граждани, 
преждевременни парламентарни избори в че ако не гласуват за бъдещето на ст- 
страната. Според Швимер парламентар- раната си, то някой друг ще направи това 
ните избори в Сърбия са шанс за сръбския вместо тях и то не по начин, по какъвто те 
народ сам да определи европейското и де- биха искали.

Генералният секретар на Съвета на

Хърватия
Хърватският премиер Иво 

Санадер представи новото 
правителство, което след 
одобрението в парламента 
ще започне да работи ведна
га след новогодишните праз
ници.

в

тото

На Панира на туризма в Лондон

Българските курорти - 

световен хит!
Мш® Сшщ
шммвфф® пщр,

«яйДп»Т™5РИТаНСКИ тУР°пеРатор „Томсон“ обяви България за 
наи-перспективната туристическа страна през 2004 година

оопепатпп°в2 И по'лечелившо признание в туризма от това, когато един голям ту- 
лаганите пт не™ ™ иякон КУР0РТ или Д°РИ Цяла страна в самия връх на листата на пред- 
пповепения «™!.7РИСрЧесИ дестинации. Именно такова признание получи България на 
пеоатоп “Теме™,”388* Свет08ев панаиР на туризма в Лондон: водещият британски туро- 

РЛ™Р *°мо°н я обяв'1 за най-перспективната туристическа страна през 2004 година! 
тяптшя 1 т-н.Л0™ 8 класалията на “Томсон” е целият регион на Карибите, трета е Пор- 

У 1 Т Дкнят остров Санторини е четвърти. На петата и шестата позиция са Флорида
накр°аРя Се,;СоИрКл0ени^^Сщ,т Жш, въвФрГц ^ КаНаРСКИТе 0СТр0В"' МаДРВД' Ср” ЛаНКа " 

Годишната заработка на България от туризма възлиза на 1,3 милиарда долара. Пла-
нинският туризъм осигурява около 15% от тази сума.

Новите-стари партньори: Шекс, Рачан, Месич и Санадер

Иво Санадер е носител на мандата "РеДсеДател беше избран Владимир
Шекс, промени някои закони, за да 

’ направи възможен броя от 14 минис
три в Правителството.

Шекс беше предложен от Хърватс
ката демократична общност на Иво 
Санадер, която спечели парламентар
ните избори в Хърватия.

на новото хърватско правителство, 
което има подкрепата на още 14 де
путати от по-малките партии.

Кабинетът на Санадер ще се със
тои от 14, вместо досегашните 19- ми
нистри. На първото си заседания но
вият парламент на Хърватия, за чийто
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На предсрочните 
парламентарни 
избори в Сърбия -19 
кандидатски листи

^-^Пдниалния^тьд за борба с организираната престъпност в Белград< Предсрочни
V

Започна процесът за 

убийството на Джинджич*|а За 250 

места -4250 При изключително строги мер
ки за сигурност в понеделник в Спе
циалния съд за борба с организи
раната престъпност в Белград за
почна процесът срещу участниците 
в заговора за убийството на сръб
ския премиер Зоран Джинджич.

В съдебната зала присъстваха 21 
от обвиняемите, докато останалите 
15, които са в бягство, ще бъдат 
съдени в тяхно отсъствие.

Първият, който трабва да 
прави пред съда е бившият замес-

кандидати
С номер едно е кандидатската листа “Г 17 плюс - Миролюб 

Лабус , на второ място в общата избирателна листа е “Сръбска 
радикална партия - д-р Воислав Шешел”, а след това е канди
датската листа на “Демократична партия на Сърбия - Воислав 
Кощуница”.

Следват “Демократична алтернатива - Небойша Чович”, “Де
мократична партия - Борис Тадич“, “Сръбското движение за 
обновление - Нова Сърбия - Вук Драшковнч - Велимир Илич” и 
“Отпор”.

На осмо място е коалицията “За народно единство”, проф. 
Борислав Пелевич и Мариян Ристнчевич (Партия на сръбското 
единство, Народна селска партия, Народна партия, Нашият дом 
Сърбия и Сръбска партия). Следва “Социалистическата

се из-

Небойша Чович
Надявам се да 
няма
„НеДОСегаеМИ Майката на
Председателят на ДА Небойша ДЖИНДЖИЧ:
Чович заяви, че очаква процесът
за убийството на сръбския пре- С^ПкМНРНМР К 
миер Зоран Джинджич да бъде ^ 01тЖП^О*1\^ Н
открит до края и че няма да има пгЬшша ттипто 
„недосегаеми". Обществеността иШНЦжшЛПД 1 
трябва да знае толкова, колкото 
няма да навреди на В0ЮСИЯ
разследването, каза Чович на На з^очнаяии в началото на 
пресконференция.

сия, която управляващата коалиция 
ДОСпартия

на Сърбия - Слободан Милошевич”, след това е листата на “Са- 
Сърбия - д-р Владан Батич” (Демохристиянска пар

тия на Сърбия, Демократична партия “Отечество”, Демокра
тично движение на румънците в Сърбия. Селска партия и 
Сръбска правда).

Коалицията “Отбрана и правда - Вук Обрадович и Боривое 
Борович” (Социалдемокрация, Народна партия “Правда”, Партия 
на работници и пенсионери - СРП и Социалдемократична партия 
на зелените) е на единадесето място на общата избирателна листа, 
а след нея е коалицията “Заедно за толерантност - Чанак, Каса, 
Ляич”.

представи, съществуват зна
чителни съмнения. Допълнително 
напрежение носи и фактът, че 
процесът започна една седмица 
преди предсрочните парламентар
ни избори в Сърбия.

Съдът в Белград отхвърли мол
бата на адвокатите на обвиняемите 
за убийството на премиера Джинд
жич за смяна на прокурора и на не
говия помощник, мотивирана с 
постигнато “незаконно споразуме
ние” с един от обвиняемите. Съдът 
отхвърли молбата като “неоснова
телна”. Според защитата двамата 
съдии са обещали на един от об
виняемите по делото Душан Кръс- 
манович намаляване на присъдата, 
в случай “че повтори казаното от 
него по време на разпита”. Адво
катите па Кръсманович все още не 
са разкрили съдържанието на

мостоятелна

седмицата процес за убийството 
на Зоран Джинджич присъства и

тник на коменданта на Единицата майката на убития сръбски пре- 
за специални операции Звездаи Йо- миер Мила Джинджич. Та каза, 
ванович, който е обвинен, че е
произвел изстрела, който е убил отделяне на процеса за 
Джинджич. убийството на Джинджич от

Главният заподозрян за органи- останалите процеси срещу

че подкрепя предложението за

Следват “Либералите на Сърбия - Душан Михайлович”, “Ре
форматори - социалдемократична партия на Войводина - Сърбия, 
Миодраг - Миле Исаков”, “Социалистическа народна партия - 
Народен блок - генерал Небойша Павкович”, “Стопанските сили 
на Сърбия и диаспората - Бранко Драгаш”, “Лабуристи на Сърбия 
- Драган Милованович”, “Съюзът на сърбите от Войводина - 
Душан Салатич” и “Югославска левица - ЮЛ”. Републиканската 
избирателна комисия е приела листата на ЮЛ след обжалване.

зацията на атентата срещу премие- земунския клан, пише 
ра, Милорад Лукович Легия, също е новосадският вестник 
в бягство „Дневник“.

Председателят на съдебния със- Според вестника Мила 
тав Марко Кляевич обясни в поне- Джинджич не е напълно убедена 
делник, че първото заседание на в официалната версия за 
процеса срещу обвиняемите за убийството на Зоран Джинджич. 
убийството на премиера Джинджич 
е приключило, след като адвокати- Йован Приич, на неговите замес- вич поиска делото за убийството на 
те на обвиняемите подали искане за тници и целия съдебен състав. премиера да се разглежда отделно

Процесът се очаква с напреже- от останалите 14 дела за убийства и

показанията му.
Адвокатът ма Звезда» Йовано-

М. Т.

отстраняваме на специалния проку
рор за организираната престъпност ние, защото към официалната вер- други престъпления.

Съдът в Пирот се произнесе по делото 
"Милева срещу Иванов" ___________ Вене Велинов - носител на 

годишната награда на ТАНЮГ15 месеца затвор за 

Небойша Иванов „Журналистиката е 

отговорна работа”
За подстрекаваме на междунационална, религиозна и расова ом

раза и нетърпимост Окръжният съд в Пирот осъди димитровград- 
чанина Небойша Иванов на 15 месеца затвор.

Преди две години в сградата на Общинския съд в Димитровград 
Иванов е нарекъл пред свидетели Зорица Милев, журналистка от 
Радиотелевизионния център “Цариброд , “сърбомаика и я зап- 

”в нейния Ниш и нейната Сърбия .

Доаеиът сред журналистически труженици сред 
малцинството * Вене Велинов, бе удостоен с го
дишната награда на държавната агенция Ташог но 
повод 60-годишииния юбилей на агенцията. Наградата 
“Велибор Попович” му беше връчена “за изключи
телен принос в журналистиката, по специално за ин
формиране за събитията в България”.

Велинов е хорареи сътрудник в Ташог от 1994 г.
Престижната награда му е присъдена за ннфор- 

мирието за събитията, които представляват интерес за националната телевизия, по-точно в популярния ТВ 
машата страна и допринасят за взаимното сътруд- Журнал за българската народност, 
ничество и разбирателство между България и Сърбия. Междувременно, Велинов сътрудничи

Велинов заяви, че наградата от най-старата Агеи- ка*> “ВечерИе новости", “Борба”, “Експрес политика”, 
ция на балканите, чиито майстори на публичното сло- радн0 Белград и в други вестници в страната, 
во са допринесли за журналистичпата професия не в момента Велинов е на трудовата борса като тех- 
само в нашата страна, но и извън нея му прави чест. „ологически излишен работник и изчаква да изминат 
Присъждайки наградата на журналист от българското още дце Г0ДИШ1, за да се пенсионира, 
малцинство, Ташог потвърди, че уважава мултие- да Пр0феСнята си казва, тя осмисля живота му. В 
тичността на нашето общество, подчерта той. иея той намира пълно удовлетворение, независимо че

Вене Велинов е журналист почти 4 десетилетия. ЖурНалнсТиката изисква изключително трудна и от- 
“Братство , където говорпа работа. П.Л.Р.

лашвал, че ще я прогони
Основният свидетел на обвинението е била председателкката 

Българския хелзинкски комитет в Димитровград Зденка Тодорова.
По искане на Иванов делото в Пирот се разглеждаше на 

български език. Той е предложил петима свидетели, двама от които 
са сърби, които са потвърдили, че тези думи не са точни и не са 
изречени към Милева.

Тъй като това е първостепенна присъда, Иванов 
закоиия срок, ще я обжалва до втора съдебна инстанция.

Небойша Иванов е председател на УС на КИЦ “Цариброд и 
заместник-председател на ГС на СДБЮ. Той коментира присъдата 
като политическа атака срещу него лично и заплаха за вси ши^кои

на

с “Полити-

оповести, че в

Първите си стъпки направи в 
работи около 15 години. Продължил кариератаас крият, че са българи.

Димитровград Днес в Димитровград ще се проведе послед
ното за тази година заседание на Общинската 
скупщина.

В дневния ред са включени само 
точки: приемане на решение за ребаланс на 
бюджета на общината, отчет за работата на 
детската градина за 2002/2003 г. и приемане на 

ГО ТШНЯТЯ плана за 2003/2004 г., както и освобождаване от
^ * ** длъжност на досегашния секретар на Общинс

кото управление и назначаване ма нов сек-

Днес в Босилеград Последна 
сесия заЗаседание на ОС няколкоза комуналното уреждане и

на ос

2003 година, както и предложението за временно коикурс за герб и знаме на община Босилеград, 
финансиране на бюджетните потребности па П.Л.Р
Общината за периода от януари до март 2004 годи 

В дневния ред на заседанието са включени и

на ОС ретар.
А.Т.на.
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011шг 11Ши 1Предсрочни
пШамекшУ Димитровград8 кандидати от 

Босилеград
РИ, сннм 7 кандидати▼Т V ШГ

Лиляна Велкова от листата на щипи, по-точно минаване на гра- 
Либералитс на Сърбия - Душан ницата в двете посоки само с 
Михайлович. Родена на 17. 07. лични карти.
1964 г в Димитровград. Дипло- Д-р Иван Милков от листата 
„иран инженер по неорганична на Г17 плюс, роден през 1958 г„ 
химия, работи в ГИД. Член е на лекар-специалист по физикална 
партията от сформиране на Об- медицина.
щинската организация и член на Донка Банович от ДСС, роде- 
Главния съвет на партията. на през 1963 г., преподавател по

Ако бъде избрана за народен английски език в димитровград- 
представител, тя ще има 4 въп
роса: 1. Внос на стари до десет Окръжния отбор и член на Глав- 
години автомобили с 13% лихва; ния съвет на ДСС.
2. Връщане на т.нар. "жилищен М-р Драган Колев, роден през 
динар” на всички граждани, кои- 1958 г., от листа на СПС, дипло- 
то въз основа на законопредпи- миран политолог, предсеател на

00 на СПС

ловното училище. Ако бъде из
бран, Александров твърди, че ще 
се застъпва за икономическия 
просперитет па нашия край, да се 
спре миграцията на населението, 
безработицата да бъде намалена, 
цените
продукти да бъдат контроли
рани, да се открият цехове за 
производство на екологична хра
на; ще се застъпва и за безплатно 
образование, както и за това гра
ничният пункт Рибарци да полу
чи международен статут и про
чее.

Пред парламентарните избо- лен инспектор в общинското уп- 
ри в Сърбия в Босилеград е на- равлепие, е кандидат за народен 
лице истинска предизборна трес- представител от листата па коа

лицията “За народно единство”. 
Родей с на 09.03.1956 година. За-

ка, понеже шест политически
партии или коалиции са включи
ли в своите листи кандидати от вършил с полувисшо медицинско 
тази община. Най-много са училище. На избирателите обс- 
включените в листата на коали- щава, че ако влезе в парламента, 
цията “Заедно за толерантност” - ще се бори за икономическия 
3, а по един босилеградчаиин има просперитет на общината: пътят 
в листите на коалицията “За на- от Сурдулица до Босилеград да 
родно единство”, както и в тези бъде отново асфалтиран, гра
ка СПС, ДСС, СРС и ДА. личният пункт на Рибарци да ста

на селскостопанските
ската гимназия, председател на

Кандидати от коалицията не международен, парите за зах
ранването на Власинскитс хидро-

- Йовица Костов - председател централи от водите на Драгови- 
на ГС на ДСБЮ. Дипломиран ин- щица да получава Босилсград- 
женер, в момента безработен, ска, а не Сурдулишка община.

- Кандидат от листата на ДСС
- Арсо Тодоров - адвокат. Ро- е Владимир Захариев - предсе

дател на ОС и председател на ОО
- Пене Димитров - гимназии- на ДСС в Босилеград, както и 

лен учител по български език и член на ГС на ДСС. Роден е на 
литература, в момента работи в 05.10.1962 година. Ще се стреми 
основното училище. Роден е на стопанските предприятия в Бо- 
17.01.1954 година. Председател е силеград отново да започнат да 
на Матицата на българите в Сър- работят, дълговете им спрямо 
бия.

санията са отделяли за жили-
“Заедно за толерантност” са: Кирил Младенов от листатащния фонд, но никога не са по

лучили жилище, нито пък са пол- на Сръбската радикална партия, 
звали кредити по тази линия, роден през 1943 г., пенсионер, 
Държавата да превърне тези председател на 00 на СРП. 
средства в обществен дълг към Александра Симова от коали- 
гражданите и да ги върне така, ция “Отбрана и правда , родена 

връща дълга от валутните през 1981 г., икономист, 
спестявания в “Дафимент” банка Зоран Николов от листата на 

Йезда Васильевич; 3. ДХСС, роден на 7 май 1967 г. в

- Иван Богословов - пенсионер 
от Босилеград, е кандидат от лис
тата на СРС. Роден е на 08.04.1940 
година. Подпредседател е на 00 
па СРС в Босилеград. Ако бъде 
избран в парламента, ще работи 
за по-доброто бъдеще на съг
ражданите си. Особено ще нас
тоява за това в Босилеград да се 
построи басейн за младите.

- Единствената жена сред кан
дидатите от нашата община е На- 
да Стойнева - кандидат от лис
тата на Демократичната алтер
натива. Родена е на 01.01.1965 го
дина. Журналиска е в Радио Бо
силеград. Ако стане народен 
представител, тя ще работи за 
приемането и прилагането на за
кони в съзвучие с европейските 
стандарти във всички области на 
живота. Ще полага усилия и за 
подобряването на икономичес
кото положение в общината.

Роден е на 24.06.1963 година

ден е на 25.02.1957 година.
както

или при
Строеж на станции и подстанции Димитровград, със средно обра- 
по трасето на бъдещия газопро- зование, член на ГО на ДХСС. 
вод, който трябва да мине през 
територията на общината; 4. за което ще настоява, е интен- 
Двойно гражданство на всички зивиране на стопанството, 
граждани в крайграничните об-

Ако бъде избран, основното,
държавата да бъдат репрогра- 

Кандидатите от коалицията мирани в срок от 5 до 10 години 
“Заедно за толерантност” каз- или пък да бъдат трансформи- 
ват, че ако бъдат избрани в пар- рани в държавни акции. Той под- 
ламента, ще работят за проспе- черта, че ще постави и въпросите 
ритета на българите в Сърбия за нова телефонна дигитална 
във всички области. Особено ще централа, за въвеждаме на тер- 
се застъпват за икономическото минал на граничния пункт Рибар- 
раззптие на общините Босиле- ци, както и за откриването на це- 
град и Димитровград, с което да хове за производство на еколо- 
се създадат условия за по-добър гично чиста храна.

- В листата на СПС е включен

В Бабушнишка община

Над 13 хиляди 

избиратели и 6 кандидати
живот на населението в тях.

- Драган Анастасов - комуна- Тоше Александров-педагог в ос- В Бабушнишка община на предстоящите парламентарни избори 
ще могат да гласуват 13 106 избиратели. И на тези, както и на 
президентските избори, ще има 48 избирателни пункта, 6 от които са 
в Бабушница. Представителите на нашето малцинство ще гласуват 
на 6 места - в селата Звонци (там ще гласуват и жителите на с. Берин 
извор). Пресека, Нашушковнца, Ракита, Вучи дел и Ясенов дел.

В листите на

П.Л.Р.

Кандидат-депутати от 

Сурдулишка община
строителен инжинер, Драган Ра- 
денкович, частник, Деян Стамен- 
кович, електромонтьор / 
чките трима от листата „За на
родно единство” проф. Борислав 
Пелевич и Марян Рнстичевнч/, 
Слободан Половин, дипломиран 
строителен инжинер /СПС- Сло
бодии Мнлошевич/, Смиля Ис
кренов, дипломиран икономист / 
Самостоятелна Сърбия- д-р Вла- 
дан Батич/, Дияна Попович, селс
костопански техник /Отбрана и 
правда-Вук Обрадович и Бори- 
вое Борович/, Момчнло Богдано
вци, строителен инжинер и Мн- 
хайло Радоичич, студент /Либе
рали на Сърбия- Душан Ми
хайлови*!/.

вси-
партиите и коалициите, които ще участват в 

изборната надпревара, са включени имената на 6 жители на 
общината - Златко Алексич (СПС), Драгослав Йоцич (ДСС), 
Предраг Живкович (СРС), Зоран Лепоич (ДХСС), Ранко Янкович 
(Отпор) н Драгослав Манич (ПССД - Бранко Драгаш).

В изборните листи на полити- слав Кощуница/, Слободан Анд- 
ческите партии и коалиции са вк- желкович, дипломирам юрист 
лючени и 13 кандидат-депутати /ДА- Небойша Чович/, Горан Фи- 
от Сурдулишка община. Това са: липович, преподавател в средно 
Татяна Станишева, дипломиран училище/ДС-Борис ТадичДДра- 
икономист /Г 17 плюс- Миролюб гаи Йович, частник /СПО-НС- 
Лабус/, Милутин Пешич, админи- Вук Драшкович- Велимир Илич/, 
стративен работник /ДСС- Вой- Миролюб Николич, дипломиран

Б.Д.

Други нашенци

Йордан Велчев е кандидат - 
депутат на Г 17 плюс

Представяме накратко още родом от димитровградското се- 
двама от нашенците, които са в ло Петърлаш, специалист по ме- 
кандидатските листи на партиите дицина на труда и магистър по 
и коалиции за парламента. Йор- биологическите науки, директор 
дан Велчев е по потекло от Ди- на Здравния дом в гр. Варварин, 
митровградско, но живее в гр. - Ако стана депутат в репуб- 
Ниш и е директор на Нишка бан- ликанския парламент, аз ще се 
ка А. Д. Той казва, че в парла- застъпвам за реализирането на 
ментът на Сърбия като депутат, 
икономист и банкер ще се 
тъпва за

В.Б.

В чужда 
„квартира"!
Председателят на Регионал
ния отбор на Нова Сърбия в 
Ниш Деян Райчич изяви, че 
„черните овце" - Либералите 
на Сърбия през нощта между 
миналия петък и събота 
насилствено са се настанили 
в просториите на Нова 
Сърбия в Босилеград.
Както пише в. „Блиц" те 
предварително изхврлили 
компютър, факс маса с 12 
столици.
-Преди разследването, 
органите на вътрешните 
работи косултирали 
Белград, казал Райчич.

програмата на Г17 плюс, всъ
щност за въстановяване на ин- 

икономическото разви- дустиалното производство, за 
Югоизточна Сърбия, пре- икономическо развитие на нераз- 

ди всичко на крайграничните витие краища, за различните об- 
обЩини, в които живеят българи, ществени групи в държавата,

които са застрашени по някакъв 
начин. Не съм забравил родния 
си край и ще настоявам и за 
неговото развитие, преди всичко 
за скотовъдството, за което има
ме добри условия в Димитровг
радско и Босилеградско, но и за 
популационна политика, с която 

на се-

зас-

тие на

И д-р Васил 
Андонов е в 
листата на Г 
17плюс

да се осигури съживяване 
лата с малко население 
кадидат - депутатът Андонов.

По телефона се свързахме с 
примариус д-р Васил Андонов,

- каза
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Подготовки за Представяне на „Заедно за толерантност" в Димитровградпарламентарните
избори

Малките и националните
партии са реалност

В Босилеград - 8 961 

избиратели
Според избирателните 

съци, в нашата община право да 
гласуват ще имат 8 961 граждани, 
т. е. с 14 по-малко в сравнение с 
президентските избори, които се 
проведоха на 16 ноември тази го
дина. Избирателите, чиито имена 
все още не са включени в спи
съците, могат да направат справ
ки в Общинския съд в Босилег
рад най-късно до 24 часа на 25 
декември 2003 година, т.е. 48 часа 
преди началото на изборите.

В Босилеград броят на гра
жданите, които имат право да 
гласуват, в действителност е мно
го по-малък от броя на включе
ните в избирателните списъци, 
понеже в тях фигурират имената 
на отдавно преселили се хора, 
които не са си уредили докумен
тите, както и на хора, които 
живеят в други общини или пък 
зад граница.

И на тези избори ще се гласува 
в 34 избирателни пункта. Най-

на избирателните 
включени и представители на 
политическите партии, които са 
предоставили списъци със 
ната на свои членове.

Представителите на

спи- комисии са
В рамките на предизбиратела- 

нта си кампания на 19 декември 
Димитровград се представи коа
лицията “Заедно за толерантност 
- Ляич, Каса, Чанак”.

Представителите на коалиция 
та Расим Ляич и д-р Ангел Йо 
сифов най-напред посетиха с 
Звонци, където говориха пред хо 
рата в залата на основното учи 
лище..

Говорейки пред гражданите на 
Димитровград,

в
име-

повечето
политически партии и коалиции 

Босилеград, изразявайки своя
та неудовлетвореност от рабо
тата

в

на общинската работната 
група, миналата седмица са 
изпратили писмо до Републикан
ската избирателна комисия, с 
което искат помощ за осигурява
не на еднакви условия за всички

Расим Ляич
между другото изтъкна, че след 
като е обиколил цяла Сърбия, 
той се е уверил, че Димитровград 
безспорно е най-бедният район, 
който наистина заслужава внима
ние. “Предстоящите избори тряб
ва да означават съществена про-  ------------ ,̂._____—______________
мяна, тъй като изборите от 2000 и- Костов- Й. Маркович, Р. Ляич и А. Йосифов пред димитровградчани 
година бяха срещу режима на Ми- 
лошевич, но нищо не се промени 
съществено. Ако бяха реализи
рани всички необходими полити
чески, икономически и социални

партии и коалиции.
В писмото те посочват, че в 

постоянния състав на избирател
ните комисии в избирателните 
пунктове не са равноправно зас
тъпени всички представители на 
политически партии и коалиции, 
които участват в изборите. В 
писмото се казва, в постоянния 
състав на избирателните коми
сии са включени предимно пред
ставители от ДСС и СПС, поне
же членовете на работната група 
са от редовете на тези две партии.

Писмото е подписано от пред
ставители на коалицията “За на
родно единство”, ДС, ДА, коали
цията “Заедно за толерантност”, 
ЛС и Г 17 плюс.

партии, на които са им необхо- са готови категорично да изка-
дими вашите гласове, но ден след жат своята национална принад- 
изборите ще бъдете забравени лежност и да се борят за нея. 
така, както и след изборите през Очевидно е, че българското 

победените политически струк- 2000 година. Затова вие трябва да малцинство все още се намира в 
тури отново да се връщат на го-

много гласоподаватели са запи
сани в изб промени, нямаше да стане такаирателните
“Босилеград 2” - 829 и в ”Райчи- 
ловци под пътя” - 730, а най-мал
ко в “Бресница” - 89 и “Ресен” - 91 
избиратели.

Въз основа на решението на 
Републиканската избирателна 
комисия, вместо Общинска изби-

секции

гласувате за своите приятели от задънена улица. Коалицията 
ляма врата на политическата сце- коалицията ”Заедно за толеран- “Заедно за толерантност” е го- 
на. Много, е важно за политиче- тност”, защото в тази листа има и това да помогне на българското 
ската стабилност на страната най-много представители на бъл- малцинство да преодолее тази 
малцинствата да бъдат предста- гарСКОто малцинство. Малцинст- криза, изтъкна Йелена Марко- 
вени в парламента и там да ре- вата вече не искат да бъдат само вич и подчерта, че самото нейноПЛ.Р. шават въпроси, засягащи мал- дСКор на големите политически присъствие в коалицията озна- 
цинствата. В тези избори малцин- парХИИ . каза Ляич. чава, че тя не е само коалиция на
ствата

рателна комисия изборите в об-
.щината ще ръководи тричленно 

работно тяло, в състав Лиляна 
Анакиева* Станиша Зиновиев и 
Анани Ангелов.

- Сформиран е постояният 
състав на избирателните коми
сии за всички избирателни пунк
тове и документите са предоста
вени на РИК, заяви Снежана 
Стоилкович - секретар на ОС и 
добави, че както и нй преди
шните избори, комисиите вклю
чват по 6 души - председател, два
ма членове и заместници на 
председателя и на членовете. Тя 
подчерта, че в постоянния състав

Месечник на 
човешките права 
Януари ^
8 януари е 
Межународе 
н ден на 
грамотността

имат няколко възмо- Що се отнася до възможности- малцинствени партии, но и на 
да бойкотират изборите, те коалицията да “прескочи” цен- добронамерени хора, които ис- 

но в този случай се помага на екс- за от 5 % за влизане в парламента, кат да помогнат. Нашата коали- 
тремните поитически партии и тод изтъкна, че почти е сигурно, ция също така ще се застъпва за 
им се дава възможност да побе-

жности:

че това ще се случи и коалицията вашите малцинствени права, а 
дят и на тези избори. Следващата не само че ще влезне в парламен- това пряко е свързано и с иконо- 
възможност е да гласувате за та> но и ще бъде партньор в мическото ви положение. Зато- 
някои маргинални политически бъдещето правителство, 
партии, но това също са напразно Йелена Маркович изтъкна, че те и да гласувате за самите вас, 
дадени гласове, понеже такива “въз основа на видяното и чутото т.е, за коалицията “Заедно за то- 
партии едва ли ще минат изби- в Босилеград, Звонци и Димит- лсрантиост” - беше казано в Ди- 
ратслния ценз за влизане в пар- р0Вград става ясно, че в тези ра- митровград. 
ламента. Можете да дадете своя йони все 0ще има страх сред хо- 
глас и на големите политически

ва е необходимо да се определи-

А.Т.
рата и поради това те все още не

В амбулаторията в Звонци
Новогодишно послание на 
кмета на Босилеград 
Владимир Захариев ___

ДСБЮ дари 

ултразвуков апарат
коалицията “Заедно за толерант
ност” Расим Ляич и д-р Ангел 
Йосифов посетиха Звонци в рам
ките на предизборната компа
ния. Председателят на ОО на 
ДСБЮ д-р Йосифов използва 
случая да дари на звончанци и 
наслението от Звоиския край ул
тразвуков апарат на стойност 
6000 евро. Апаратът бе дарение 
за ДСБЮ от Асоциацията на 
българските общини за малък и 
среден бизнес, а ДСБЮ го подари 
на с. Звонци. Що се отнася до то
ва кой ще работи с ултразвуко
вия апарат, д-р Йосифов пое ан- 
гажимента в определени дни в 

? Звонци да идва той или някой 
I друг лекар от Здравния център в 
9$ Пирот.
Щ На опасенията, че апаратът 
^ може да бъде преместен в Бабу- 
^ шпица или в Пирот, Йосифов

Година за 

стопанско 

развитие
:

и Коледни празнициПо случай предстоящите Новогодишни 
Владимир Захариев - председател на ОС - отправи празнично 

до гражданите на общината, в което се казва.
всичките 37 местни общности в общината

•. *Г.1Г

послание

от страна на бъдещия парламент и да постигнем по-добри ре
зултати. Очаквам през 2004 година съживяване на стопанската 
дейност в общината, откриване на терминал на грани У 
“Рибарки”, подсигуряване на нова дигитална телефонна^цент
рала и асфалтиране на някои босилеградски улици, 
договори за реализацията на тези проекти. ..пи

Честита Новата година и Рождество Христово на всички 
съграждани с пожелания за крепко здраве, щастие и много, 
много любов! Вярвайте в себе си, но и в своите приятелки и 
оказвайте доверие!

. "Н ’

ч т, * щ« Ш 4
V.

■-

обеща на звончани, че това ще 
Още при сформирането на осигури един ултразвуков апарат бъде регламетнирано с договор и 

организация на ДСБЮ за амбулаторията в селото. като дарение на селото няма да
в с Звонци, ОО на ДСБЮ от Ди- На Никулден (св. Никола) да- може да се мести на друго място, 
митровград обеща, че ще се по- депото обещание бе изпълнено, 
старае колкото може по-скоро да

местната

А.Т.На този ден предствителите на
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Новогодишна пресконференция в ДИН - НишВ автосервиза на „Застава" в Сурдулица

Предлагат повече предимства ЦцтеГ0аЩ1Я В СВеТОВНИЯ
* Вършат ремонт и технически прегледи на автомобили, продават резервни части, масла, Г “
спортно и ловно оръжие... Услугите и стоките могат да се платят на осем вноски. Продават и д.гигант и нови инвестициивозила

Ръководството и работниците в сервиза постоянноАвтомобилният сервиз в Сурдулнца, който цели 25 
години работи в рамките на крагуевския завод за ав- се стремят да разширяват дейността си и да задо- 
томобилн “Застава", постоянно разширява дейността воляват нуждите на широк кръг клиенти. Затова тук 
си и привлича вниманието на обществеността. Няко- вършат технически прегледи па превозни средства, 
гашната обикновена работилница сега е съвременен продават резервни части за автомобили, масла, 
сервиз с около 60 работници и съвременни апарати и спортно и ловно оръжие...
инструменти. Така той стана най-силната организация Петрович подчертава, че услугите, които оказват 
в този отрасъл от Ниш до македонската граница. майсторите в автосервиза, са не само качествени, но и

- Благодарение на сръчните майстори, конто твърде бързи. Тук гарантират, че всяка тяхна услуга е 
работят в автосервиза, и на съвременните ни апарати и качествена, 
инструменти, ние поддържаме и ремонтираме не само 
леки и товарни автомобили, конто произвежда заво- продаваме, са приемливи. Не само че цените са по-ни- 
дът “Застава" и руският завод “Лада", но н автомобили ски, отколкото в други автомобилни сервизи в

и за

- И цените за услугите пи, и па стоките, които

републиката, но и сумите, както за услугите, така 
стоките, могат да се издължат на осем месечни вноски. 
Това е още един момент в работата ни, който не само 
задържа досегашните пи клиенти, но привлича вни
манието и на други, подчертава Петрович и пояснява, 
че тук идват хора не само от общините на Пчииски, но 
все повече и от Яблаиишки окръг.

През последните години сурдулишкият автосервиз 
привлича вниманието и с това, че продава автомобили. 
“Продаваме всички леки и товарни коли, които произ- 

от други производители”, казва директорът на авто- вежда нашият автомобилен завод "Застава”, както и 
сервиза Александър Петрович. Той пояснява, че тук леки коли от програмата на “Лада”. Напоследък 
винаги разполагат с резервни части за возилата на хората повече купуват коли, като теглят банкови 
“Застава” и на “Лада”, както и за автомобили от някои кредити. Срокът за доставката на колите е различен, 
други производители. - Ако в момента нямаме За някои возила е до една седмица, за други- до два 
необходимите части, поръчваме ги от други места, месеца. Например за “Юго” с мотор на “Пежо” трябва 
Разбира се, при условие че не са фалшиви, понеже и по да се изчака от един до два месеца, 
този и начин привличаме вниманието на сегашните и 
бъдещите си клиенти.

В състава на сурдулишкия автосервиз работи и 
ремонтната работилница във Враня, а след Новата 
2004 година се очаква той да разшири дейността 
си в Лесковац и Владичин хан.- Налице са всички 
условия да открием автосервиза във Владичин 
хан през първите седмици на новата година, 
оповести Петрович.

В.Б. Новият генерален директор на ДИН Еугенио Сидоли (в средата)

Работниците на „Напредък” в Босилеград са пред дилемата дали 
фирмата да бъде приватизирана или да фалира

приватизация. Благодарение на 
това на 15 декември ДИН е е 
върнал на Нишка банка стария 
дълг от 10 млн. евро, което ще бъде 
силен тласък за стопанството в тази 
част на Сърбия. Проведени са и 
градивни разговори с кмета на град 
Ниш Горан Чирич за подкрепата, 
която ДИН може да окаже за реа
лизацията на проекти, изготвени от 
местното управление, които в най- 
скоро време ще бъдат осъще
ствени, каза Сидоли.
54 млн долара нови 
нвестиции

„Филип Морис" 
закупи нови акции на 
ДИНМнозина изчакват цели са държавна, а другата част 

представляват обществена собстве
ност. За тази цел ние се обърнахме 
към тукашната геодезична служба, 
където ни казаха, че ще извършат 
отделянето на имуществото ни през

Обществено предприятие “Нап- < ; януари следващата година. Според
редък” в Босиелград, което се за- Управителният съвет на неофициални данни, в момента
пнмаваше със селскостопанска ^Напредък продължи мандата “Напредък” разполага с над 20 на
дейност, години наред се намира в Сегашния и.д. директор с 6 сто от всички недвижими имоти на 
изключително тежко положение, месеца. На същото заседание територията на Босилеградска
Банковата сметка на фирмата е досегашният председател на УС община.
блокирана, работниците не са полу- Иван Атанасов си подаде Някои от работниците поискаха
"анали заплати през последните две оставка, а на този пост бе избран във фирмата им да започне фалит-
— Васко Александров, досегашен ^

член на съвета.

Тютюневият гигант „Филип 
Морис“ закупи дял от още 7,7% 
от цигарената фабрика ДИН в 
Ниш. За общо 500 000 акции 
фирмата е платила 45,2 милиона 
евро, каза генералният директор 
Еугенио Сидоли.
След като закупи мажоритарен 
дял през август, компанията 
вече притежава 74,22% от 
нишката цигарена фабрика.

решения отстрани

Компанията “РЪШр Мопз” е зап- 
Всички новоназначени ръково- ланувала 54 млн долара инвестиции 

дители на цигарената фабрика за модернизирането на цеха за 
ДИН в Ниш вече са се настанили в правене и опаковка на цигарите в 
този град и изцяло са ангажирани с ДИН, след което ще започне 
интегрирането на фирмата в производството на известните 
глобалната организация на “РЬШр марки на този гигант, включително 
Моп$ 1тетасюпаГ, . заяви на и на “Марлборо”.

През Новата година ще започне

години, като за същото време не са 
плащани и вноските им за социална, 
здравна и пенсионна осигуровка. В

на процедура но по-голяма част от 
тях явно не са наясно какво точно 
искат в момента. Казват, че са пред 

момента дълговете на фирмата начините за решаване на трудното дилема и си задават въпроса: “Как- 
възлизат на около 4 600 000 динара, положение. ви щети ще имаме 0т фалита, а как-

Сега работниците трябва да ре- * ^ Агенцията ни казаха отново от привтизацията?* 
шат дали фирмата да фалира или да Да изготвим и да им предоставим Скупщината на “Напредък” 
бъде приватизирана. всички необхдоими документи, Прие решение, според което и.д. ди-

Агенцията за приватизация бе каза пРеД работниците на заседа- ректорът и шефът на счетоводств- 
включила “Напредък” в списъка за нието Добринка Стоичкова, и.д. ди- то в предприятието трябва да анга- 
приватизация, но понеже предприя- ректор на Напредък . Необходи- жират юрист, който на следващото 
тието не предостави необходимите мо е най-напред да се отделят нед- 
документи, процесът е спрян. Ми- вижимите имоти, с които фирмата 
налата седмица се проведе заседа- разполага на теритрорията на об- 
ние на Скупщината на предприя- Щината, понеже част от ливадите, 
тието, на което бяха разисквани горите, пасбищата и другите пар-

предновогодишната среща с жур
налистите генералният директор на реконструкцията на старата 
ДИН Еугенио Сидоли. Той историческа сграда на ДИН в Ниш, 
подчерта, че и след 1 октомври за което РМ1 ще отпусне над 3 
ДИН отчита високи произ- милиона долара, каза генералният 
водственн резултати и са изпъл- директор на фабриката в Ниш 

всички задължения от социа- Еугенио Сидоли. 
лната програма, поети с договора за

заседание, което трябва да проведе 
до петнадесетина дни, да разясни и 
да запознае работниците с всички 
евентуални последици от реше
нията, които приемат.

нени

В.С.Б.

•лж|аВедин
"АДИ магазин в

- 4 * име ДимитР°вгРад
Бабушнишкият цех на ,,Тигър" според плановиците

Половината от работниците 

са уволнени
II ■- I

1 Ц . Всяка
стока 

3 струва 69 
■ динара

До края на годината броят на работниците ще бъде сведен до 218 * 
През следващата година цехът планира да произведе 6 
вътрешни гуми.

Бабушнишкият цех трудов стаж. - Беше много трудно, 
на “Тигър” през тази го- бяхме принудени да извършим 
дина изпълни акцион- то, както вече казах, става дума за оцеляването 
ния план, който ръко- фабриката, подчерта Божилович. 
водството на холдинга
му възложи в началото собствени средства са модернизирали

Както машини. Това е гаранция, че през следващия пе- 
изтъкна директорът на цеха Драган Божилович, риод производителността на труда би трябвало 
планът на практика е бил насоАец към създаването значително да се повиши.
на условия за оцеляване на-Щеха, - Става дума за Холдингът “Тигър” вече е определил задачата 
изключително болезнен процес. До края на тази на бабушнишкия цех за следващата година. Според 
година ще намалим броя на работниците на 218. плановиците те трябва да произведат 6 милиона 
Това практически означава, че по време на вътрешни гуми. Божилович оповестява, че ако до 
реализацията на плана броят на работещите в на- края на първото полугодие произведат 3 милиона 
шия цех ще бъде намален двойно, каза директорът, гуми, цехът ще оправдае доверието 

Работниците, които е трябвало да напуснат допълнителни поръчки.
“Тигър”, са получили по 100 евро за всяка година

‘милиона
у1

но ние просто
този процес, защо-

1*°Ра,та май са свикнали да купуват дреболийките на
по-евтинщ казТв°аВСЛиЯнишаВ ЯнГчко™” ВИЖДаТ’ 46 ТУК Те С3

Димитровградчанинът Синиша Яначков откри преди няколко месеца
ня-чиямирН“А?’аВп 3X3 димитРовгРЗДска улица “Балканска” със специфично 
название 69 . Всички стоки в магазина струват 69 динара.
„ магазина си Яначков предлага различни стоки: шампоани, чаши, 
™ве’четки за боядисване... Изборът наистина е “шарен”: - Хората май 

п^ли да купуват дреболийките на битака. Когато дойдат при мен, 
д‘ Т’ Че 9^ок**те» които довчера са купували на битака, тук са 

Гипип!*!!11’ сп°Деля Яначков. Продавам фотографии, поставени в рамка.
^1 6 Х0Рата да КУПЯТ фотографиите само заради рамката 

други места самите рамки са по-скъпи.
Синиша Яначков

на
Драган Божилович Бабушнишките каучукови работници със

няколко
на годината.

, защото на

„ казва, че продажбата в неговия магазин върви
наи-добре в навечерието на празниците. - Хората идват в магазина н 
за всяка стока плащат 69 динара.

и ще получи

Б.Д.
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■ -

V.'

■К*,Ш!&Ьг€лг^*. 25 декември'2ЩЗ 7

Репортаж Божица - ^Л21^>_кдето не може да изчезне

Мълчи Божица и пази споме-
ляни, ние смените си. Мълчи и Божишката като планина,
която издържа ударите на вре-река и не може да се обади на :Т;: мето и си остава вечна и постоя-ветровете, които идват от Вла-
нна”.сина и отсрещните баири. 06-

В основното училище имаръща глава на завоите, които
малко деца -едва 20. Директорътправи и продължава да прахосва
на училището Любен Михайловвремето си. Студ е притиснал
казва, че в първи клас учат самовърховете, които, обрулени от Храмът "Св. Никола" е сред най-старите в целия крайдве деца. И догодина ще има самоветровете не могат да запазят
две първолачета. Има ли по- 
голяма трагедия?!

- Много пъти наранявахме се
лото си, хора на тълпи се пре
селваха, но не можахме да го за
личим. Въпреки че останахме 
малко, ние сме като храсталак 
край вода - колкото и да искаш 
да го унищожиш и го сечеш, той 
пак пуска ластари, казва Славча 
Рангелов, който сега е на 82 
години и когото заварихме в ком
панията на Михайло Миладинов 
и Драган Николов. - Е, моето ми-

първия си сняг. От време на вре
ме слънцето успява да надникне 
между облаците и тогава се ви
ждат орлите, които като че ли от 
височините искат да предупре
дят, че те командват на тези си
нори. ь ,

Цо разпръснатите махали са 
се бел нали къщи. Дружат с вет
ровете, които се милват поме
жду си и издигат крилете на оне
зи, същите грабливи птици, кои- внли бащините си огнища. Но, 
то зорко наблюдават да им не какт0 казват по-възрастните се-

Драган Рангелов:
Тежко е. трябва ни помощ

промъкне нещо незабелязано.
Слизат и изгладнели вълци,
като че ли селяните им дължат
нещо.
Много къщи са без хора

Много от къщите са празни, И черквата "Св. Петър и Павел" се нуждае от реставрация
стопаните им се преселили във

Ввътрешността. чувства по домовете. Преди шест 
години прокарахме телефонна 
мрежа в центъра на селото и сега 
към 40 домакинства имат теле
фонна връзка със света. Е, връз
ките не са добри, особено през 
уикендите, но сме безсилни да се 
справим с телефонистите.

-Не всичко е мед и мляко. 
Пътищата от центъра на селото 
към махалите, освен към Злата
нова, са в лошо състояние, лекар 
идва само във вторник и петък, 
така че през останалите дни чо
век не смее да се разболее, за 
младите хора, които останахме 
тук, няма перспектива... разказ
ват Миладинов и Николов.
Обединяват ги и черквите

Божичани може и да са на раз
лични мнения по даден въпрос, 
може да се спорят, дори да нару
шават добрия тон, но когато ста
ва дума за общия интерес на се
лото, за поддържане на неговите 
ценности, те са единни. Сега ги 
обединяват черквите. Черквата 
“Свети Никола” е сред най-ста
рите храмове в целия край. Миле 
Велкович, архитект към Завода 
за защита на паметниците в Ниш, 
казва, че съществуват сведения, 
според които тя е изградена в 
1608 година. Иконостасът е 
характерен за времето на турс
кото владичество. Преди някол
ко години божичани са събрали 
пари и са ремонтирали най-засе
гнатите части на храма. Но за да 
не пропадне, а да остане като ве
чен културно-исторически па
метник, трябва да продължи рес
таврирането и спасяването му.

Велкович казва, че се налага 
да бъде ремонтирана и черквата 
“Свети Петър и Павел”, построе
на през 1895 година. Нейната 
конструкцията, пояснява той, е 
добра, но покривът трябва спе
шно да се подмени. -Започнахме

махалите акция за възстановяването на 
двете черкви и се надявам, че с 
дарения на хората, особено на 
по-заможните преселили се бо
жичани или на техни потомци, да 
изпълним тази задача, казва Ран
гелов.

Когато става дума за възста
новяването на храмовете, божи
чани отправят поглед най-напред 
към бизнесмена Новица Тончев, 
който има в селото цех за обра
ботка на дървесина. Те предпо
лагат, че той не само ще обедини 
спомоществователите, но и ще 
даде по-голяма сума пари. - За 
реставрирането на черквите ще 
помогнем всички, включително 
и Заводът за защита на памет
ници от Ниш и Вранската епар
хия. Убеден съм, че през пролет
та на идната година те ще бъдат 
като нови, казва Новица Тончев.

В кафенето разбрахме, че бо
жичани очакват от Тончев да да
де по-голям принос за развитието 
на селото. Те смятат, че освен 
сегашния цех, той “има сили да 
построи още един- два”. В селото 
казват, че имали хубава пръст за 
производство на керемиди. 
Преди няколко десетилетия тук 
съществувал такъв цех. -Защо 
това предимство не се използва и 
по-младите хора да си намерят 
работа тук?- питат се хората в 
селото. Те са убедени са, че ще се 
завърнат и някои от преселилите 
се в градовете божичани.

Докато орлите продължават 
да си играят по ширините, тъм
ните декемврийски облаци нати
скат баирите. Ветровит* продъл
жават да се бият, реката още 
мълчи. Дружината в кафенето 
приключва разговорите за това 
как божичани не успели да зали
чат селото си и за планове за 
подобряване на бита на хората 
край границата.

Младжина и Тувенджиина по
чти няма хора. В тях сега жи
веят времето и спомените на
миналото. Но божичани не за
личиха селото си! Наистина
рязката миграция, която спо
летя селото преди няколко де
сетилетия, а сетне и “бялата I
чума” оставиха дълбока следа.
Никой не се излага на риска да
каже колко хора са се пресели-
ли, колко поколения са забра- центърът на Божица

на, но се ядосвам , че останахме
малко, че няма деца. Преди по
ловин век в селото ни живееха
над 2650 жители. Сега в около 
220 домакинства има едва около
450 души. Повечето от тях са в
напреднала възраст, но мигра
цията спря, така че се надявам се
лото ни да оцелее, казва старе
цът.
Съвремието се чувства в
домовете

Божичани казват, че снабдя
ването в трите магазина горе-до-
лу е добро. В центъра на селото
има и кръчма. А кръчмата на
Слободан, както му викат съсе
ляните “Пицан”, е известна и 
по-надалеч. Тук селяните /а и не 
само те/ могат да се почерпят и

Миладинов, Николов и Сл. Рангелов

да обсъдят селски и други въп
роси, разговарят за политиката, 
някога псуват ръководителите 
си... В тази кръчма са се родили 
много идеи как да се подобри 
животът на хората в селото, тук 
са “решени” много важни дър
жавни въпроси...

Кметът ма Божица Драган 
Рангелов пояснява, че през тази 
година са асфалтирали центъра 
на селото, построили са игрище 
за баскетбол, почистили са и са 
прокарали около 60 км 
ски пътища. -Не казвам, че ни е 
леко, но съвременният живот се

41

±1

махлен-

Васко Божилов
Цехът за обработка на дърво
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Наш гост - Слав Едрев, филмов деец от София

лание за досег до красотата
изяви, гой започва да рисува графити.

в контрапункт с атмо-
- Общото ми впечатление от фестивала е, че това напират за да се 

наистина е един празник. Събираха се повече от 200 деца. Графитите са прекрасни и са 
прев ьзбудепи, които явно сферата, в която живее.

Другите филми са анимационни, а знаем, че анима
цията се прави много трудно. Тези филми са за различни

които са емоционално
удоволствие от достига си със седмото

изкуство, което е трудно изкуство и на всичко отгоре _
самите те нравят филми. Общото ми впечатление е, че проблеми, но са създадени с много обич, с много красота 
голяма е радостта па децата, когато сами се видят на и до голяма степен с професионализъм.

изпитват

екран или са създали онова, което е в техните души и в Вие сте пр0ду1(ент и рекисьор 
техните мисли. Филмите са искрсии, занимават сс с А тпколек. Ад използваме мом*

директор на 
I да Ви помолим да

, но и
Артколек. Аа използваме момента и

детските проблеми, които ги вълнуват, направени са какете нещо за колека? 
много честно, с много обич и цялата атмосфера, която с 
създадена, показва, чс това ие с само един момент, а това Министерството на просветата и Министерство на кул

турата. Той е със статут на двегодишно професионално 
образование, което дава възможност в новите пазарни 

деца имат отношение към седмото изкуство, което условия на всеки млад човек (и не само на млад), който
дори е с едно више образование, бързо да промени про
фесията си, да научи да вземе занаята си, защото в осно
вата на изкуството е занаятът. При нас се обучават мла-

-Артколежът в София е създаден по настояване на

е процес.
За този фестивал с работено няколко месеца, тези

естествено с много хубаво.
Значи ли това, чс и организацията па фестивала е 
добра?

- За моя голяма изненада организацията на фестивала Ди хора в три направления: кино и телевизия, анимация и 
е много добра! Казвам за моя изненада, защото трудно се фотография. Най-важното е, че ние сме професионален 
организират деца. Радостното е това, че млади хора ор- колеж, където теорията и практиката е почти 50:50 и 
ганизират фестивал за деца, естествено, със съдействи- много се работи. Второто хубаво нещо е, че имаме много 
ето на общината и на други институции. Много хубаво е техника, която е професионална и нашите колежани ра- 
това, че този фестивал има перспектива. Младите хора се ботят в професионална среда. Третото е, че препода- 
докосват до едно сложно изкуство, което събужда във 
тях желание за досег до красотата, досег до изкуството, сериозни педагози и всичко това дава един много добър 
амбиции да създават хубави неща, а не да си губят вре- резултат. Ние си позволяваме да изпращаме колежаните 
мето с не съвсем квалитетна работа.

Между другото град Ниш е известен и с филмовия 
фестивал, посветен на актьорите в родния филм. Но 
предн няколко дни тука за пръв път се проведе 
Международен детски филмов фестивал, организиран от 
неправителствена организация “Детска дъга”. Член на 
журито беше и Слав Едрев от София, режисьор, 
продуцент и директор на Артколеж по екранни изкуства, 
който посети нашата издателска къща и даде интервю за 
в. “Братство”.

- На детския филмов фестивал дойдох по покана на 
първия секретар на българското посолство в Белград г-н 
Стоян Станкулов. Ние донесохме от нашия колеж пет 
филма - един професионален анимационен, който 
миналата година спечели наградата на филмовите дейци 
в България и с делегация от един преподавател и от две 
^еца участвахме във фестивала - каза Едрев.
Какво е мнението Ви за филмите, които гледахте на 
фестивала?

вателите ни са действащи в момента творци и много

на стаж в професионална медия един месец, което се 
оказа също много ефективно. Ние имаме и собственоЗа един от българските филми вече казахте, но с какви 

проблеми се занимават другите филми от България?
- Ние, за да могат да бъдат разбрани филмите, 

донесохме една импресия, която е много красива, за едно 
момче, което живее в един не съвсем красив град, 
заобиколен от неестетични сгради и атмосфера, но той 
носи в душата си красота и понеже душата и талантът

телевизионно магазинно предаване, което всеки месец 
излиза по телевизия “Седем дни” и младите хора съз
нават много неща от самата професия.

Ние сме и колектив, който е много ефективен - около 
60 до 75 процента от завършилите при нас колежани се 
реализират в професията.

М. Тодоров

Млади таланти: Перица Николич След седем безуспешни конкурса в 
димитровградската гимназияИМузиката е моят живот' Снежана Симеонова 

- и. д. директорПерица Николич е сред малкото босилеградски 
деца, които се занимават с музика. Започнал да 
свири на акордеон, когато е бил на осем години.

Перица наследява таланта от баща си, който свири 
същия инструмент. Момчето получава първоначално 
подарък от родителите си йоника и тогава проявява първата 
си склонност към музиката. Затова решават да му купят и

1 След седем неуспешни конкурса за директор, 
гимназията „Кирил и Методий" в Димитровград 
от средата на декември има нов, но пак 
временен ръководител.
Министърът на образованието и спорта на 
Сърбия д-р Гашо Кнежевич назначи за 
изпълняващ длъжността директор на 
гимназията Снежана Симеонова, 
преподавателка по български език. Според 
решението на министъра, тя ще изпълнява тази 
длъжност шест месеца. Засега никой не иска да 
прогнозира дали след това ще бъде избран 
директор на училището.

на
като ’ Ш*-

акордеон.
Сега е ученик в осми •т ■I

клас и усилено се подготвя за 
кандидатстване в средно музикално училище.

- Музиката е нещо възвишено! Смятам, че не може да се 
разчита само на таланта. Нужни са знания, упражнения и

През 2002 година талантливият босилеградски 
акордеонист е участвал на фестивала „Първа хармоника 
на Югославия" в Соко баня. Със изявите си е спечелил 
симпатиите на журито и се е класирал на финала сред 
десеттте най-добри пионери - акордеонисти в тогавашна 
Югославия. Той е редовен участник в културни 
мероприятия, организирани от тукашния Център за 
култура. През това лято е участвал и на Международния 
фестивал в Китен, България, заедно с първия танцов 
състав на Центъра.

отричане от много неща. В днешно време трябва да имаш 
необходимото образование, за да можеш да работиш и да се 
усъвършенстваш. След като завърша основното училище, 
смятам да продължа образованието си в музикално училище 
в Ниш или Лесковац. Желанието ми е един ден сериозно да се 
занимавам с музика. Тя за мене не е хоби, а всъщност нещо 
много повече - начин на живот.

Перица ще използва предстоящата зимна ваканция за 
подготовки за кандидатския изпит. Той ще посещава частни 
уроци и консултации при преподаватели в Лесковац. Според 
него децата от градовете във вътрешнеотта на Сърбия имат 
по-големи възможносит за обучение и успех.

Талантливият акордеонист успешно съчетава ученето и 
всекидневните упражнения на акордеона. През работните 
дни се упражнява по три часа, а през уикенда и повече. Старае 
се винаги добре да организира времето си така, че след като 
си научи уроците да може да отдели достатъчно време и за 
голямата си любов - акордеона. Казва, че му остава и 
свободно време, което използва за спортуване с приятелите

- В бъдеще искам да получа добро музикално образование 
музика^казваПерицд ММ ТаЛаНТа си и да се за,,11мав‘™ само с А.Т.

Донация от Кралство Норвегия
свърже с отоплителната система на Културния център, 

получената сума е по-малка от необходимата, така 
че е избран по-икономичният11 250 евро за детската 

градина
по

вариант, т.е. парното 
отопление да бъде свързано с училището. След 
свързването на отоплението на детската градина ще й 

договора в Белград между останат пари, които ще бъдат използвани за 
Мариан Берг Холанд, консул на Кралство Норвегия в УРежДането и обновяването на детската площадка и за 
СЧГ, и Владимир Захариев, председателя на ОС Бо- кУпвансто на различни игрички на малчуганите, 
силеград, босилеградската детска градина получи до- “Донорите изискват проектът да бъде изпълнен 
нация на стойност 11 250 евро. най-късно до 1 февруари следващата година. Ако

Парите ще бъдат използвани за свързване на пар- всичк0 се извърши навреме, те ще продължат да от- 
иото отопление на градината с парното на основното пУскат помощи на нашата община”, казва Владимир 
училище, което е включено към Културния център. Захариев и пояснява, че е получил уверенията за по- 
Целта на проекта е намаляване на разходите на дет- мо1ц ПРИ закУпването на нафта, с което ще бъде решен 
ската градина и подобряване на отоплението. Първо- проблемът е отопляването на трите ведомства, 
начално идеята е била детската градина директно да се

След подписването на

С.Н.
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с българския поет Бойко Ламбовск 
съзидателния труд човешки и за настоящето и бъдещето на книгата, 

и на родната реч омайна

ЧОВЕКЪТ НИКОГА НЯМА ДА 

ПРЕСТАНЕ ДА МИСЛИ И ДА ТВОРИ
собственото му място между 
народи и езици. Затова към 
трябва да има и някаква държавна и обще
ствена грижа, за да не остава напълно в 
сферата на свободните либерални търгов
ски отношения и на пазарно-либералния 
подход. Има области, които могат много 
бързо да загубят своите специалисти

останалите 
нея винаги

картина, която отговаря на реалността, и 
която, в крайна сметка, дава не фалшиво 
самочувствие на тия народи, а им дава 
едно истинско самочувствие на зряла на
ция, която може да държи юздите на 
своята историческа съдба в ръцете си. Аз 
съм убеден, че дори тези писатели стават 
все повече, стават по-интересни и стават и 
по-любими на публиката. Това означава, 
че аз съм оптимист за цялата историческа 
съдба на тоя регион на Балканите.
Мястото на балканските народи е 
в Европа

иас, ми се вижда смешновата и не дава 
резултат. То е все едно един винар, който 
на основата на това, че тук се е пиело вино 
преди две хиляди и петстотин години тряб
ва да каже: “Аз няма какво да уча от 
френския винар, защото тогава там вар
вари са ходили!” Оказа се, че има какво. 
Нека нашите винари да използват техния 
опит, защото от това нашето вино няма да 
загуби, а ще стане по-хубаво. Същото е 
във всяка друга област и срещата на стара 
и нова Европа, която ние олицетворяваме 
и в двете неща, трябва да стане по един 
естествен и хармоничен начин. Фактът, че 
човек ще каже аз съм сърбин, аз съм бъл
гарин, аз съм грък, аз съм румънец, аз съм 
македонец... ще го направи спокойно и с 
чувството за реално присъствие в тоя жи
вот и с реална преценка за своите добри 
страни и на своите слабости, а няма да го 
казва с манталитета на тинейджър, който 
тепърва трябва да завоюва своето място 
между себеподобните и е склонен да се 
мята в чести кризи или от прекалено само
чувствие, или пък поради липса на такова 
самочувствие и на идентичност. И това 
време много бързо настъпва, даже наши
те деца са вече носители на новите цен
ности. Отчасти и ние сме им внушили, но и 
те самите, черпейки информации от цял 
свят по глобалната мрежа, в някакво от
ношение имат повече мъдрост от нас. В 
тях ми е надеждата.
В крак с новото

* Като споменахте глобалната мрежа за 
електронна комуникация, иска ми се да 
Ви попитам виждате ли определена 
опасност за книгата, която да идва от 
електроникапиг и по-спеицално от 
компютъра?

- В крайна сметка те представляват 
опасност за книгата като предмет-носи
тел на информацията. Значи, книгата 
като предмет, съставен от корици и кни
жно тяло вътре с различни видове текст, 
може да се чувства застрашена. Но за 
творчеството като такова - не, защото 
исторически погледнато креативният дух, 
съзидателният дух на човека винаги е на
мирал форми, в които да се изрази. Въп
реки че бъдещото развитие на книгата 
постепенно ще бъде стеснявано като 
предмет, но от това мито ще изчезне пое
зията, пито литературата като вид изкуст
во... Дали тя ще бъде върху един книжен 
носител или върху компакт диск, или в 
някаква нова форма, която ние сега дори и 
не подозираме че ще се появи, от това 
човекът няма да престане да мисли и няма 
да престане да твори. Позитивно е да се 
върви в крак с новото и да се намира начин 
па осъществяване на творческите потен
ции, използвайки новите форми, които 
времето предлага, отколкото да мрънка
ме и да се вайкаме, че ееей, ето, вече 
хората не ходят толкова на театър, или не 
четат толкова книги. Така е - времето се 
развива и то галопира. Ние трябва да го 
следваме, защото иначе ще паднем от 
коня.
Е, затова не съм толкова 
оптимист

Г-н Аамбобски, с какви впечатления си 
отивате от Ниш, където заедно с 
македонския писател Александър Прокопиев и 
Зоран Чирич от Ниш открихте юбилейния 
40-и Международен панаир на книгата и 
графиката?

- Бях впечатлен от големия брой по
сетители на панаира в град Ниш. От това, 
което през двудневния си престой видях, 
панаирът беше организиран много добре. 
Видях, че издателствата и от Белград, 
Ниш, и от други градове в Сърбия, 
от представилите се тук няколко други ст
рани, следят съвременните тенденции на 
световното книгоиздаване, както като по
лиграфическо оформление на своите кни
ги, така и като бърза реакция на най-но
вото и не само на най-продаването, но и 
най-значимото, създадено от съвремен
ните световни писатели. Не липсваха как-

и да
се депрофесеионализират, ако този под
ход бъде прилаган хаотично и ако дър
жавата и институциите, които са призвани 
да изпълняват нейната политика в област
та на книгата и литературата се дръпнат 
встрани.

Ще ви дам един пример: Сериозни нау
чни изследвания, които понякога отнемат 
дори двадесет и повече години работа на 
един колектив или на отделен учен, които 
не могат да разчитат на голям тираж, без 
подкрепа те просто не могат да бъдат 
осъществени. Литературната критика, 
преводът на поезия също много бързо 
биха изгубили своите майстори - профе
сионалисти ако няма институции, които 
поддържат не хаотично, не еднократно, а 
в течение на много години това дело .

и от 
както и * Не е ли това най-значимият багаж, с 

който балканските народи и страни 
могат да се приоби$ят към голямото 
семейство на европейските народи?

- Те без такъв багаж няма да влезнат. 
Значи, ако го няма тоя багаж няма да са 
достойни. Но те го имат и мястото им е 
там. Влизането на Балканите в голямото 
семейство на европейските народи, кол- 
кото и парадоксално да прозвучи, то, раз
бира се, ще доведе до някаква частична 
загуба на това, което ние наричаме нацио
нален суверенитет, но в крайна сметка, то 
ще усили самочувствието и патриотизма 
на същите тези народи. Това означа, че и 
българинът, и сърбинът, и македонецът 
ще бъдат по-горди със своята страна, със 
своята история, с която ще влязат в 
Европа. Макар че това изглежда на пръв 
поглед парадоксално, аз съм убеден в то
ва, че те ще имат по-голямо самочувствие 
в тоя момент, когато се измерват като ра
вен с равен с народите, с които сега сме 
свикнали да се гледаме или с някаква

то модни, така и значими имена от светов
ната класика.

Идеята, панаирът да бъде открит от 
представители на писателските среди от 
България, от Македония и от Ниш е една 
добра идея и според мен доста оригинална, 
защото не бива да се забравя, че все пак 
основният създател на книгата е тоя, 
който я пише. Това е нещо, което изда
телите много често са склонни да забра
вят поради факта, че голяма част от 
дейността им е търговска. Но книгата 
преди всичко е интелектуален продукт. 
Освен от писателя, който я създава, в нея 
влагат творчески труд и художникът, 
който я оформя, и редакторът, а нашето 
време е малко склонно да подценява 
точно този интелектуален продукт - 
книгата. Така че да се даде правото за от
криването на панаира на писателите е ед
на добря идея.

Аз не съм виждал предишните панаири 
в град Ниш, но това, което разбрах от ко
леги е, че общо взето като организация, 
като число на представените издателства, 
този панаир върви по възходяща линия, 
успява да привлече по-голям брой изда
телства и си мисля, че една такава мани
фестация с 40-годишна традиция в ника
къв случай не трябва да губи своите сте
реотипи, защото това е едно значимо 
събитие както за издателите в региона, 
така и за читателската публика - усещаше 
се една празничност.
* Колко в сегашните условия на 
шбалната електронна мрежа такива 
мероприятия допринасят за 
популяризирането на книгата

- Безусловно допринасят. Разбира се, 
това е една комплектна проява, която се 
нуждае както от добра организация, така 
и от финансиране и от миогото връзки с 
медиите. Радва ме, че и вестник “Брат
ство”, както и другите медии в Ниш, му 
отделят нужното внимание. Това е много 
важно, за да стигне до по-голям брой зри
тели, слушатели и читатели. Книгата е та
кова нещо, което се нуждае от внимателна 
подкрепа, защото за разлика от повечето 
зони на чистата търговия, книгата е 
по-сложен продукт. Тя е както обект на 
търговските и бизнес интереси, така също 
и изключително значим фактор не просто 
за възпитанието на един народ, а за 
неговата идентичност, за определяне на

Ниш умее да цени продуктите на 
своята духовност

От тая гледна точка аз виждам, че и на 
този панаир в Ниш има лостове за уп
ражняване на едно благотворно влияние 
от страна на държавните органи, от ст
рана на общинските власти, което мене 
лично ме радва. Ниш умее високо да цени 
продуктите на своята духовност. Второ, 
всеки предпочита за комшии просветени 
хора, а не хора, които затъват в туземиа 
търговия и кинкалерия ирония, предизвикана от комплекси или 

отдолу-нагоре, поради икономическото 
неравновесие помежду ни. Тогава тука ще 
настъпи едно много по-хармонично съв
местно съществуване и Б а каните ще 
станат може би едно от най-красивите и 
най-привлекателните места на Европа. 
Сега не знам дали ние с вас ще сме живи и 
здрави до това време, по съм сигурен, че 
машите деца ще го дочакат.
Кой се е люлеел в „Люлката на 
Европа”?

* На откриването на панаира говорихте 
за различните тонове на които 
отделните хора от Балканите описват 
действителността. Какво точно имахте 
предвид?

- Имах предвид писателите, които ин
терпретират посвоему балканското мис
лене. Първичното балканско мислене и 
някои негови интерпретатори са склонни 
да залитат между две крайности. Едната 
крайност е помпане на етническото его и 
аз наричам това “патриотарство” - Ние 
сме най-добрите, най-великите, най-умни
те, най-гостоприемните.... Това е единият 

помпане, което е фалшиво и което 
неизбежно има и обратната страна - уни
зителният тон: - Тука е най-зле, нищо не 
става от нас, ние не можем да си оправи 

пътища, нито фабрики, не ги бива 
не ги бива нашите

* На откриването на панаира в Ниш вие 
казахте, че регионът „ЕвроОалканй' 
трябва да допринесе най-сетне да се 
срещнат старата и новата Европа. При 
това имахте ли предвид често 
повтаряната фраза, че Балканите са 
люлката па европейската цивилизация?

вид

- Нямам предвид, че географски някъде 
има стара, а някъде да има нова. Имам 
предвид, че ще се срещнат старата и нова 
Европа у нас самите. Разбира се, можем да 
приемем и историческата истина, че през 
древна Гърция, сетне през Византия, 
сиреч през нашите земи, от Изтока към 
Европа преминават много значими до 
днес стойности на древните цивилизации.

Но това също може да доведе до ня
какъв изкуствен патос, защото Балканите 
са люлката, но дали точни ние сме се лю
леели в тази люлка тогава. Ние не можем 
да пренебрегнем и един период от някол
ко столетия турско владичество, който на
нася огромни поражения 
Формирането на новите нации на Балка
ните е процес, който черпи от своята древ
ност, но това прекъсване не е минало безс
ледно. Ползата от това да напомняме на 
Европа, че цивилиацията е минала през

нито
нашите политици, 
църковници ... Между тези две плоскости, 

които е много склонен да се отдава сна
първичната сила на своята емоционално- 
ст балканския дух, те намират и своите 
изразители сред писателските среди 
еднакво вредни. И двете неща са незрели и 
са белег на все още прохождаща нацио- 

култура, които, когато заведат 
по-широки маси, нс дават резултат. Като 

безусловно най-добрите 
представители на писателските среди и в 
България, и в Сърбия, и в Македония, и в 

Гърция са хора мъдри. Те

?
и са

пална

стари нации,

Румъния, и в 
нито са склонни да изпадат в евтиния 
патос на самовъзвеличаването, пито в 
едно непрекъснато хленчене. Те прони
кват дълбоко в душевността на своя народ 
и говорят с обективен тон, с цялата ши
рока палитра на своя творчески патгарел. 
Те са призвани и могат да дадат една

па Балканите.
* Глобалната комуникация налага и 
глобален език. Има ли опасности 
малките народи да загубят езика си?

(На 12 стр.)
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Царибродските художници през 2003-а
Венко Димитров

Ако не бяха двете прояви през декември, 2003 година щеше да бъде съвсем конкурс за откуп на
първо, с новото, поредно постижение на Перица Донков в началото на месеца, когатс, негово платно^спече^и ьмградск ^ ^ 
художествено произведение,' и второ, колективната изложба на царибодските живописци в р

посолството на СЧГ в България За разлика отпреди 8 години, 
страна и Общинската скупщина в когато трите зали на Национал- 
Димитровград. ния исторически музей в София

И сега, както и преди 8 години, не бяха достатъчни да поберат 
пред софиянци се представиха посетителите, дошли на открива- 
двадссетина царибродски автори нсто на първата изложба на ца- 

50 произведения. Со- рибродските живописци, този 
фийските почитатели на-изобра- път броят им беше сравнително 
зително изкуство за първи път скромен. Очевидно софиянци не 
видяха творбите на Елица Дон- бяха добре осведомени за това 
кова-Ашанин, Димитър Илиев, събитие. Уверени сме обаче, че 
Миряна Денкова, Душан Томов, до 19 януари следващата година, 
Бранислав Бошкович, Ирена докогато е открита изложбата, 
Илиева и Мича Митич. мнозина столичани ще разберат

Ако се знае, че броят на ди- и ще могат да се любуват на 
митровградските майстори на майсторството на сънародници- 
изобразителното изкуство некол- те си от Димитровградско. Може 
кократно надвишава числото 20, само да се съжалява за това, че са 
тогава идва въпросът: защо и пропуснали да чуят прекрасната

200 000 динара за - *
“МапсШо" • \ -

Диптихът “МашШю“ на Перн- 
ца Донков, в който 'гой използва 
техниката пигмент на платно, с 
размери 280 х 200 см, спечели таз
годишния конкурс на белград
ското правителство за изкупува
не на художествени произведе
ния. За него са платени 200 000 
динара, най-голяма сума, дадена 
досега за една картина. По-висо
ка цена (300 000 динара) са по
лучили три скулптури.

Петчленното жури, включва
що най-известни имена в изобра-

с над

зителното изкуство, начело с де
кана на Факултета по изобрази
телно изкуство в Белград проф. 
д-р Анджелия Бойович съобщи, 
че на конкурса са участвали 378 
автори с 1085 творби. Единстве
ният критерий за това кое про
изведение заслужава да бъде ку
пено и на колко да бъде оценено, Краят увенчава делото 
е била художествената му сто
йност. Въз основа на този кри
терий комисията е предложила 
за изкупуване 32 производения от 
31 автора.

Думите на проф Бойович по- 
твръждават, че като живописец 
Перица Донков се е изкачил на 
най-високия връх в живописта в 
Сърбия. Това е огромно призна
ние не само за Перица Донков ка
то автор, но и за целия димитров
градски художествен кръг, за ца- 
рибродската художествена шко
ла изобщо.

След изложбата на изкупени
те произведения, открита на 20 
декември, диптихът “Мандилио” 
на Перица Донков ще украсява 
стените на стария дворец, седа-

гози път се представиха само два- музикална програма, изпълнена
десет автора?

Оправдания, разбира се, има. Сашо Басов, сляла се хармо- 
Преди всичко димитровградски- нично с настроението, лъхащо от

експонираните платна (и скулп
тури) на царибродските майсто
ри на изобразителното изкуство.

на откриването от Пепи Гигов и
Перица Донков: "МагкЛНо"

лището на Градската скупщина 
на Белград.

През годината - скромно
На 16 декември т.г. в прес

тижната Софийска градска худо
жествена галерия беше открита 
втората изложба на цариброд
ските живописци в столицата на 
България. Да припомним: първа
та се състоя през май на 1995 го
дина в Националния исторически 
музей в София. Нейни ини
циатори и организатори бяха из
дателската къща на българите в 
Сърбия “Братство” от Ниш и 
Културно-просветният център 
“Васил Алрилов” от София. Таз
годишната изложба се организи
ра от Центъра за култура в Ди
митровград и Софийската град
ска художествена галерия с ак
тивното съдейство на българско
то Министерство на културата,

Сведенията, излезли в медии
те и преди всичко в “Братство” за 
изложбите и пленерите в които 
са участвали димитровградските 
художници през отминаващата 
година сочат, че с изключение са
мо на неколцина, те, общо взето, 
не са били особено дейни.

През февруари 2003 г. Дими
тър Илиев имаше изложба на 
скулптури и рисунки в Пирот, а 
заеДно с Мичо Митич, Бранислав 
Бошкович и Бранко Николов 
през септември се представи в 
родния си Димитровград на из
ложбата на 30 
Югоизточна Сърбия. Освен това 
той участва и в три художествени 
пленера: “Войводина шуме” през 
април, “Вишеград 2003” през ав
густ и през ноември в пленера в 
Крагуевац "Мостовете на Балка
ните”.

художници от

те художници са пръс
нати в много различни 
градове в страната, а 
някои от тях живеят и 
творят в чужбина. От 
друга страна, организи
рането на една предста
вителна колективна из- 
ложба, при това в друга тРъгнала от Белград, където бе

ше експонирана през февруари, 
тази изложба мина през Гаджин 
хан (май) и през юни й се любу-

Експозицията “Иконата като 
вдъхновение” на Чедомир Илиев 
беше представена в три различни 
града в Сърбия през тая година.

държава, никак не е 
лесна работа - преми
наване на границата, 
застраховки... Въпреки ваха съгРажДаните му от Дими- 
това, експозицията в 
София дава оптимална

тровград.
Мичо Митич се представи 

през февруари в Димитровград 
със самостоятелна изложба, а

представа за постиже
нията и стремежите на

през август, също в Димитров-този голям и разноо-
художествен град'той организира “Художест- 

вена работилница”, в която уча-
бразен
кръг. Изложените 
българската
творби притежават ви- че'

в
стваха и десет деца от това град-столица

Доайенът на царибродскитесока художествена сто
йност и професионално ЖИВ0ПИСЦИ Слободан Сотиров 
майсторство и съще- също не бездейства. Макар че 
временно представят П0РаДи лични съображения отка- 
автори от различни за да Участва в колективната 
възрастови поколения изложба в Софийската градска 
с различни стилове, ко- хУД°жествена галерия, преди ед

ин месец в Нови Белград той на
прави самостоятелна изложба

- Ашанинна

лорит и техника.Автор: Чедомир Илиев



ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД

Работниците в автосервиза на автомобилния 
авод „ЗАСТАВА" в Сурдушца честитят на 

клиентите си, деловите си партньори и на 
гражданите

!

ЧЕСТИТИ като им
пожелават
много
здраве,
лично и
семейно
щастие

Нота гора а IКоледа
ОСНОВНИТЕ 
ПРИНЦИПИ ЗА 
УСПЕШНАТА 
АЕЙНОСТНА 
АВТОСЕРВИЗА СА: 
-качество на услугите 
- корегапност 
-точност 
-упоритост 
-любезност 
-прецизност 
-систематичност и 
-приемане на критики 
Услугите са 
качествени, бързи и 
евтини. На добър път! I..

НА ВСИЧКИ 
ТРАЖААПИ в 
ОБЩИНАТА

Частна Ц 
каблова 

телевизия 
Босилеград

Телефони за контакти: 
(017) 815-115; 816-915 

За продажба на 
автомобили:

Честити
Новата 2004 г. и 

Коледните 
празници

на своите абонати

0 Ш

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

На всички свои 
работници, 

делови партньори и 
съграждани

ЗАМОЗТЛША КАО^А 2А 
2НА0ЕУ1НЗКЕ I 2АМАТ8КЕ ЯАОСУ/Е

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

ь’а$ А Вар 
тУТ ;

| ;
1

17530 ЗийОУИСА; 2»ко З^кс^ба 7 
. <Ои Те1. 017/ 813 956; МоЬ. 063/ 201 530

Г: л г ж уШЙ :■

ЧЕСТИТИа

ПШЦЛп Рождество Христовоутж/иу/ и ||овата ГОдИнатНА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА 

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ПО-АОБЪР ЖИВОТ

ИВюГТЙггУ- ~ : Е

■

НА ВСИЧКИ ТРАЖААПИ И ИМ ПОЖЕЛАВА 
РААОСТ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

■



I ' . ■ IШ ' '''ЪРФЗГШШ]Детската градина 

в Димитровград
!Я • А.Д.МИЯ с . 4

! :|01М1ТК0УСКДМ

}ТЕ1Л:ЛХ: 010/62-577!
‘ 01КЕКТ0К: 63-169 | \ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ШИ МГ ЬУГЛРСКЕ МАИмие 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЬЪ.ТГАПКОТО малцинство 
"ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 

"Мвриил Тю»" ЛИ5
у- 4? ' ' '“ч *:ЙГ’,Г V

честити *
®Яв;: ж^.% мий,,

ЧЕСТИТИ | [I яй всички граждани, с 
пожелания за крепко 

здраве,2004 г. и Коледа
на децата, родителите 

и гражданите 
и им пожелава много 

радост и щастие

щастие и успехи 
честитина работниците си и 

гражданите в общината, 
пожелавайки, им здраве и 

успехи
вА

[ЕигоБаО/о )
"Услуга

Новата година и 

Рождество Христово

ПредузеЙе 
за промет 

робе,
маркетинг, 

експорт- 
импорт 

1 18000 Ниш Голубачка 19

Телефакс: 018/716-337, 
719-240

Босилеград

честити

ЛОВНО ДРУШТВО
В БОСИЛЕГРАД

СоколУУ
на съгражданите си и им 

пожелава здраве и лични и 
семейни успехи^Честити Новата година 

и Рождество Христово
Честити

от Босилеград 
Честити

впаихгл! 
01717*466 

Ьюп/ша. ИП0-6Я54-ПШ Угшф

$П •А«ГПГ 
ТгЦЦи 01V. 7* 064 и!на всички клиенти и делови 

партньори
.4= 6

у
на всички свои членове, 
техните семейства и на 

гражданите в общината като 
им пожелава много радост и 

успехи

IКлубът на пенсионерите 
в Босилеград

на гражданите, клиентите и 
деловите си партньори с 

пожелания за нови успехи.

С чорапите и с останалите 
наши изделия сте 

по-сигурни!

Със здраве да ги носите!

Рождество :
Л-.-Х.“ив® !

■!

0 6

"ИЗГРАДНЯ" - 

БОСИЛЕГРАД
на членовете си и на 

гражданите в общината 
Честити Рождество Христово 

и Новата 2004 г. и им 
пожелава лично и семейно 

щастие

"Сърбия шуме" 

Горско
стопанство - 

Враня
на всички граждани от 

общините
Босилеград и Сурдулица 

честити

честити

на всички граждани

2004 година и
м ■ в

Коледа

Г I

| ГИМНАЗИЯТА В 

; ДИМИТРОВГРАД ;
ЧЕСТИТИ

8

: ;I

I

■

2004 година и 

Коледа
■ На учениците, учителите и | 

гражданите в общината с | 
пожелание за добър успех, ;

!
■

Новата година и 

Коледа
I :I -

I
1

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ 
УСПЕХИ,

РАДОСТ И ЩАСТИЕ

:*
и им пожелава лично и 

семейно щастие и трудови 
успехи

;

ЗДщжж» уж
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щастие в Новата година А '• 1на своите 

клиенти и 

партньори и на 

всички граждани
ПОЖЕЛАВА

$
-

Ши весели л-

^=41®
131 4 -•7.

:
ЬьЯ1 1\Нзка Вапка

ВЛАСИНСКИТЕ
ВОДОЦЕНТРАЛИ
обещават, стабилно 
захранване с ток и 

честитят

а.с± N13

На нашите 
клиенти в страната 

честитим
Макш

АМ01МСВ И
■ : Т1№.»0

Рго)шрЦ* N14 

-2- ^I 2
У.,п|»^ 1и°иГц» Ж

XI 1г^%\
V

%Ш п :

!'

с&: { * на всички консуматори на 
електроенергия

Общинската 

скупщина в 

Сурдулица

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВО,ТРГОВША И УСЛУГИ Общинската 

скупщина в 

Бабущница
Честити

Новата 2004 г. и 

Рождество Христово

ИНТЕР ТРЕЦ1I

ШИНЖЕНЕРИНГвтшшшшшмт
99389- 70-242-285; 99389-2-287-652
Борис Стоичков - директор

ЧЕСТИТИ 
НА ГРАЖМНИТЕ В 

ОБЩИНАТА
, • ТО? 7

т

ш: : I
Мй

в у ь и
ЧЕСТИТИ на гражданите в общината с 

пожелание за много радост и 
успехи

_
■

твшилна деловите си 
партньори и на всички 

читатели на 
" Братство”

^авно лредузеЛе - Димитровград

Домът за стари 
хора и пенсионери 

в Димитровград
честити

Но ваша 2004 на работниците и 
-1гражданите 

честитигодина и 

Коледа
на своите клиенти и на 

гражданите в общината
,.я

2004 година и 

Коледните
празници

2004 година и 

Коледа
г



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
ЗА ОСИГУРАЛЕКОМПАНИМ ДУНАВ КОПАОНИК

ЦУНАВ ОСИГУРАМ 11000 Бвоград, Крала Пегра 28 
Тел.: 637-355, факс: 637-187 и 637-601, П.ф»х

о1Лсе@Кораол1кхо.уц *лм*жор«оп1к.со.уи
СР6ИМ И ЦРНА ГОРА : 135

ЗВАНИЧНО ОСИГУРАВА ОЛИМЛИ./СКИ ТИМ У АТИНИ 2004.

Главна филиала Ниш Неготии 019/542-058 
Ниш 018/335-860 
Чзчак 032/225-282 
Шабац 015 / 345-419 I

филфла: Бор 030/423460 Крзгу)евзц 034 336-174
Вошьо Ф 017/21-144 ВаЯеоо 014/222-018 Крз/ъево 036 22-222
Поедставништва: загодана 035/228-900 Коушсаац 037 39-108
Вагавам ОМ/724-910 Какинда 0230/21415 Младоаояач 011 /8231-333

Глапна

■на своите партньори и клиенти и на 
всички граждани на Димитровградска и 

Бабушнишка община
ЧЕСТИТИ

и Рождество Христово!
Здраве, успех и 

хубави снимки 

през

Новата 2004 

година!

IIIР «• VI

Приятелят 
си остава 
приятел!

1|11»

82 р.о. 17000 Угап/е
То!е,'оя. Угая/е (017) 21-121, 122 
Те!ех; ,6751 УК А1РА 
Те1едгат: А1РА Угагне 
Те!еЬх: 24-808 
Ройгпзй ‘ах 85

айдрют)Детската градина 

"Детска радост"
в Босилеград 

честити

.

УЙ|| РР МЕТАИМА 1М0УШЦА УКАМЕ $а р.о.

честити

Новата годна а 

Коледа
Рождество Христово 

Новата 2004 годинаШФ*

; на деловите си партньорина децата, родителите и 
гражданите

и им пожелава радост, 
здраве и успехи

и
на всички граждани в 

Пчински окръг

; ' ...... .... "" 1В ваякав .шттм.’
I ДИМИТРОВГРАД

*Г8РА\А\НЬАУУГОСТИТЕ/ЪСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЬЕ СА П.О. АП Димитровград, Балканска 86
Жиро рачун: 42802-601-7-341 кси СПП Димитровград 
Телефони: централа (010) 62-231. 61-188.63-166. 02-095 

тохннчка база 63*369 Телефакс.

Ул. Балканска бр. 41 Димитровград 
180,
010/63-574,

Фак

у.Цвнтрв1
Директор: 010/63-574,
Р.и. Градина: 61-410, 63-493, 61-411, 
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Фа 
Рест. "Гацино": 62-284

Телефони: ла 010/63-1 
Факс:

с: 61-137, 
кс: 83-370,

61*483
Мо1)ународна и укутраштъа шледици|а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Магацин - |авна царинска складишта - 63-179. честитичеститиЖиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

на гражданите, 
деловите партньори 

и клиентите си 
че стити

на работниците и
гражданите

2004 година и

2004 г. и Коледа 4М№

на деловите си 
партньори и 
гражданите с 
пожелания за 

многобройни успехи, 
лично и семейно 

щастие

,р?)пI
20041година 

■и|Коледа
:

; Ч\-78Ь:.'

пожелавайки им I 
I щастие и нови трудови ; 
1 победи \

\ .
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под названието “Пеперуди”. С 
нея маестро Сотиров оповести нователите и от най-дейните му 
две важни новини: връщането си графики ^яха ДеКеМВрИ негови
към някогашния си мотив, но то- Словакия, заедно^сТафики на 
ЗИ път с маслена техника, а не колегите му от Ниш 
акварел, и второ, че подготвя к н
третата си поредна монография, »ьРатство афирмира 
посветена изцяло на “Пеперуди- талантливите творци 
те”.. Не са малко изкуствоведите От основаването си преди 45 
у нас и в чужбина, които смятат години “Братство” последова- 
цикъла му “Пеперудите” за телно се стреми да афирмира 
най-успешната фаза в богатия му творчеството на българското на

ционално малцинство, в това чи
сло и на художниците. Седми
чникът прави истински летопис 
за дейността на живописците и 
скулпторите, а нито един брой на 
списание “Мост” не излиза без 
репродукции на нашите майсто
ри на палитрата. На неговите 
страници са представени творче
ските опуси и изявите на Методи 

кул- Петров, Слободан Сотиров, Пе- 
рица Донков, Никола Антов и

творчески опус.

Бунтовнкът Донков
Самостоятелната изложба 

“Фрески на деструкцията” на Пе- 
рица Донков в Белград, открита 
към края на 2002 година, постиг
на невиждан успех. Най-влиятел
ните медии в страната - Радио-те
левизия Сърбия и 
“Блиц” я провъзгласиха за 
турно събитие на годината в 
сръбската столица.

Представена във войводин- 
ския град Вършац, през септем
ври тя беше експонирана и в град

вестник

други.
Представянето на издателст

вото в Александровац и в Кру- 
шевац към средата на февруари

Скулптура на Димитър Илиев
Ирена Илиева -Хайрович: Акрилик на дърво

С толкова широкия спектър 
разено в публикациите на изда- на жудожественото си творче- 
телство “Братство”.
Стари и нови теми и 
дилеми

ство, Методи Петров повече от
всички други е заслужил галери
ята в родния му град да се назове 
с неговото име.

Актуален е и въпросът за цел- 
ската художествена галерия, ха- та и съдържанието на дейността 
рактерът и съдържанието на на Галерията и на спечелия вече 
нейната работа, профилът на международна слава пленер “По- 
пленера “Погановски манастир” гановски манастир”. Мнозинст- 
и някои други стари и нови вото от художниците смятат, че и 
дилеми вълнуваха царибродчани галерията, и пленерът, трябва да 
и царибродските художници и изтласкват на преден план ту

кашното съзидателство. Това оз- 
За името на галерията се гово- начава, че поне половината от

Названието на Димитровград-

през тази година.

Автор: Велча Велчев

През 2003 г. Градската гале-Ниш. И тук тя предизвика силни беше съпровождано от малки из- 
емоции. Те бяха в резултат не ложби, на които бяха представе- рия в Димитровград организира

ни Богдан Николов, Методи Кос- десетки изложби - колективни и 
тов, Небойша Милчев и други.

само на високата художествена 
стойност и на оригиналността на 
експонираните картини, но и на 
един съвсем неочакван и нео- 
бикновен жест на автора. В знак представиха на колективна из- народен художествен пленер 
на протест срещу отношението ложба в Пирот, а през ноември и “Погановски манастир 2003-а , в 
на градските управници в Ниш на традиционната годишна екс- който, освен от страната, 
към хората на изкуството Пе- позиция пред съгражданите си в участваха и няколко живописци 
рица Донков отказа да присъства Димитровград. от чужбина. Всичко това е от-
на откриването на собствената си 
изложба. Вместо това той изпра-

самостоятелни, а през август бе- 
През месец април Цариброд- ше организатор на традиционния 

самодейни художници се единадесети пореден между-ските

Автор: Веселин Денков

ри и спори още от откриването й експозициите в Галерията и поне 
през май 1995 година. Най-много половината от участниците в 
привърженици тогава (и сега) пленера трябва да са цариброд- 
има предложението тя да се ски художници. Кой, ако не га- 
назове с името на Методи Пет- лерията и пленерът трябва да 
ров, когото местните художници афирмират местните творци и 
и любители на изобразителното творците чието 
изкуство имат за “най-свой” и Царибродско. С оглед на броя на 
“най-царибродски”. Роден тук и художниците, родени или по про- 
прекарал
живота си, познат и уважаван от ма да е прекалено на всеки от тях 
всички като съгражданин и пре- да се падне само веднъж в десе- 
ди всичко като художник той е, тилетието да има правото на са- 
увековечил не само Цариброд, но мостоятелна изложба в местната 
и целия Царибродски край в сво- галерия или да участва

картини, стенописи, клю- меЗкдунарбдншгттенер "Погано- 
страции, карикатури. Освен това, веки манастир”. А за град, който 
Методи Петров е и “баща на ко- се гордее с епитета “град на худо- 
микса” не само в Сърбия и в Бъл- жниците”, това би било колкото 
гария, а може би и на Балканите естествено, толкова и необхо- 
изобщо.

ти отворено писмо, в което из
дигна могъщия си глас на бунт 
срещу недопустимото безразли
чие на градските управници 
условията, в които живеят и 
творят хората на изкуството в 
Ниш, особено след няколкото не- 
разследвани докрай ограбвания и 
опожарвания на 
Нишката крепост, при които за
винаги бяха изчезнали или 
пелени и десетки изключително 
ценни творби на Донков. Едва ли 
има художник в Ниш и в Сърбия, 
който по един или друг начин да 
не е подкрепил могъщия глас на 
бунтовника Донков.

През тази година Бранко Ни
колов имаше няколко прояви с 
дружеството “Нишки графиче-

кръг”, на което е един от ос- Душан Томов: Погановският манастир

към

потекло е от

ателиетата в най-голяма част от изход от Царибродско, никак ня-

изпе:

в
итс

димо.
ски
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мене без централизирана подкрепа на 
държавни и финансови институции, при
зовани да поддържат съществуването, 
опазването и развитието на малките ези
ци, не може да се разчита, че ще има раз
цвет на преводаческото дело.

ие би било чак толкова зле, ако не се от
ца степента па владеенето на

случайно се казва, че родината на един 
писател е езикът му, а не толкова тери
торията.
Дай Боже, повечко разум!

Следователно писателят е този, който 
най-много трябва да си пази езика 
раните, държавите, които да запазят свое
то присъствие на планетата по-дълго и 
своето разнообразие, те трябва да подк
репят писателското съзидание, защото 
творецът е страж, който стои па аванпо- 
ста, който стои па караул пред собствения 
си език н го обогатява. Това ми е голямото 
пожелание, по да си призная, аз ие гледам 
с огромен оптимизъм па това. Дай Боже 
да има повече разум, за да се запази това 
разнообразие, което всички признават, че 
е необходимо. Включително и доминира
щият английски език, който извършва 
една тотална експанзия в световен план и 
хората, идеолозите па тези страни, и те 
признават, че трябва да се запази разно
образието. Но, за съжаление, тенденция
та е стремителна. Мога да ви приведа и 
примера на сръбските издателства, които 
предпочитат да печат не на кирилица, а на 
латиница, защото могат да продават и в 
Хърватия. И поколенията в България, 
които сега са на 15-16 години, те, общу
вайки на Интернет, използват латиница, 
което в България никога не е имало. Това

(От 9 стр.)

- Това е много интересен въпрос, който 
ми задавате и аз не мога да бъда оптимист. 
За разлика от другите места, в които съм 
оптимист, в този случай не съм. Глоба
лизацията заплашва не само езика на мал
ките народи - тя заплашва и много други 
индивидуални стойности и характеризи
ращи черти на всеки стнос и на всеки на
род. Това е процес, който не може да бъде 
спиран. Той може само да бъде контро
лиран по някакъв начин. Част от антиг- 
лобалистичната идеология, която съще
ствува в съвременния свят, се базира вър
ху безконтролното разпространение на 
ценностите на един народ или на един език 
за сметка на другите. Уви, това е много 
труден процес. Ние виждаме, че големи 
народи с огромно самочувствие като фен- 
ския, и те се чувстват заплашени от про
цесите, които текат в съвременния свят. 
Аз затова не съм оптимист в едно далечно 
бъдеще. Единствената надежда е, че това 
бъдеще е делечно и че докато то дойде, 
могъщата жизненост и на малките, и на 
големите народи ще намери форми, в 
конто да запази най-идентичното от себе 
си и да съхрани в подходящи исторически 
форми това, което би лишило от духов
ност тяхното съществуване. В това отно
шение езикът е основен инструмент. Не

разяваше
българския език. Те пишат доста по-нег- 
рамотно на български, защото си общуват 
на един полуезик, който е пито английски, 
пито български. Това са тенденции, които 

ме бсзспокоят. Надявам се, че -Могат ли малките народи да извъдят 
нобелисти в литературата?

- Разбира се, че могат. Един унгарски 
език, който е малък и така тесен в своето 

създаде нобелиста Имре 
това е пак въпрос на

и ст- меи лично
те щс безспокоят все повече хора 
туции в държавите, министерствата на об
разованието и на просветата, па култура
та, хората в литературните институти и 
изобщо всички други, които знаят, че без 
български език няма да има огромна част 
от това, което ни отличава и което ни 
прави самите нас,
* Струва ли ви се, че глобализацията дава 
нови шансове на преводачеството?

и ипети-

развигие,
Ксртес, Но 
целенасочена държавна политика. Значи, 
Унгария инвестира немалки средства в 
поддържането на унгарската литература 
в чужбина. Това трябва да го направи и 
България, ако желае да присъства като 
равен с равен в европейското семейство. 
Една Франция, със своята богата култура 
и високо реноме в света, отделя огромни 
средства за да прави промоции на своите 
писатели в чужбина. В тая работа са анга-

- Безусловно открива, даже и институ
ционално. Дори в един Европейски съюз 
сега трябва да се превеждат много доку
менти па много различни езици и то на 
високо професионално ниво. От тая глед
на точка то забавя процесите за вземане 
на решения и ги оскъпява. Но аз не съм 
сигурен, че тук ще има толкова широки 
простори за художествения превод. Сери
озният превод на едно сериозно произве
дение отнема доста време, така че това 
пеможе да бъде въпрос на ентусиазъм. 
Още повече, когато става дума за по-мал
ките езици и по-малките народи. Според

жирани много министерства, включител
но и това на външните работи. Просто тя 
дава пари за това, което би се правило и 
без да ги дава, разбира се, в сравнително 
по-малък мащаб. Още повече това е за-
дз.лжително за по-малките страни, какви- 
то са нащите.

Интервюто взе Ванче Богоев

! Георги Мишев

Бъдни вечер на брега на Гола вода
*■» . л ,гшш тЯ1ттшшъ1тяЩ0ШШШ^^ - РвЗ/СдЗ | I

I
- Да, бе - казахме, - колко сме заст

реляни! Дядо ти е правил въжета, ти за 
това си Въжаров! Да не се сетим!

Доцентът даде на всеки по въженце, 
метър и половина, удобно за скачане на 
място - най-модната рецепта за отслаб
ване напоследък. Бояджиева, завършила 
кукловодство във ВИТИЗ, затропа с бо- 
тушки, полата от шотландско каре се лю
шна и се показа най-съблазнителния уча
стък от женското надколяно, което пре
дизвиква спазъм на мъжките сърца, 
подобен на прескачането през стъпало по 
стълбище. Мечкарова дръпна своя 

Мечкаров и взе да му показва па
норамата на водоема Гола вода.

Идеята да подскачаме с въже 
бе привлекателна, още повече, че 
Бояджиева бе категорична: “Ко
йто скача е момче!” Но ние 
познавахме възможностите си, 
ясни бяхме помежду си, както яс
на ни бе и самата Бояджиева, 
откакто бе във фирмата като 
законна съпруга на Бояджиев.

Загадъчно си оставаше място
то над коляното, мярнало се под 
шотландската материя. Похва
лихме шивачката на полата.

- Каква шивачка! Сама си я 
ших! - възрази Бояджиева.

- Не може да бъде!
- Моминското ми име е Шивачева. И 

английската тъй бях известна!
- Това изяснява нещата! - казахме и се 

отправихме към хола. Там вече гореше 
бъдникът в камината, на верига висеше 
бакърено котле и в него вреше кърва
вица. По-късно щеше да се окаже ошав, 
поради постите.

- Догодина, живот и здраве, ще сме 
моята барака - каза замечтано Керемида- 
ров. - Дано успем да стигнем до покрив...

- Керемидаров, както владееш техно
логиите от дядовото си време, да бе 
почнал ръчно производство! Ще залееш 
вилната зона с тухли и керемиди! - по
шегува се домакинът.

- Прав си, доценте! Иде ми да се хвърля

в езерото, от тази моя мудност! Или да 
увисна на гредореда с някое от твоите 
конопени изделия!

- Не! Не разрешавам! Моите изделия 
са за позитивни намерения!

- В къщата на Въжаров не говорете за 
въже! - отбеляза Бояджиев.

Взел вече думата, Бояджиев насочи 
разговора в посоката на нещо ведро, 
съзидателно и позитивно:

- Животът изглежда еднообразен, но 
това е измамна илюзия. В действителност 
е пъстър като небесна дъга, ако не звучи 
тривиално. Трепти пред очите ми като 
Северното сияние, познато от екрана...

- Не си го споделял досега, Бориславе!
- Борех се със себе си, дарлинг! Но 

винаги съм имал усещането, че нося в се
бе си палитра от нюанси на основните 
цветове. Прекрасен бояджия щеше да 
стане от мен, ако не бях се отдал на вир
туалните технологии... Може да не вяр
вате, но аз разлнчвам шейсет нюанса на 
зеленото. На жълтото и червеното... 
Погледнете насреща каните с питиетата; 
рубин, пурпур... До тях - виолет!

- Зелевата чорба! - включи се Въжа- 
рова, домакинята. - От червеното цвекло 
в бидона!

А лани бяхме на Бъдни вечер край 
I брега на Гола вода, във вилата на 
! Въжарови.

Коледа е семеен празник, ние сме едно 
| голямо семейство, резонно е, бе казал 
\ Кирил Коледарски, шефът; изстрелвайте 
I сс още по обяд, палете барбекютата, ве

черта да ви намеря край грейналата ка
мина: ясен-ли съм? Паркирахме на самия 
бряг на водоема, огледалото' му бе идеа
лно гладко, валеше несериозен сняг; от 
предишните валежи кипарисите в двора 
на доцента стояха достолепно натежали и

кавалера, карираната камбана се полю- 
шваше, кавалерът се носеше като върху И 
въздушна възглавница, докато се блъсна ^ 
в познато препятствие: Мечкарова.

Мечкарова държеше ушанка от кожа- !] 
та на див звяр.

- Смяна на кавалерите! - каза тя и като § 
сложи ушанката на Бояджиева, отведе Й 
мъжа си в своя пери,метър.

Не произлезе сблъсък, защото в съ
щата минута нахлуха халогенните фаро-

I
:

ве на джипа педжеро, чуха се стъпки в 
антрето и се появи самият Кирил Коле- у; 
дарски и в яке хилфигър, с писалка азаро | 
в горния джоб и ключодържател гучи на 
колана. Носеше галон шампанско.

Разляхме марковата напитка по чаши
те и първият тост бе отработеното лого 
на фирмата: “Един за всички! Всички за 
някъде!”

Всъщност, по-вярното бе “за никъде”: 
без Кирил К. всички отивахме на кино. 
Но К.К. държеше да бъдем позитивни, да 
не гледаме назад, а многопосочно - “наня
къде’; да разчитаме на себе си и да не 
вярваме в чувала на Дядо Коледа.

Ето защо той се бе

~Ру визитка-Ш
Писателят е роден през 1935 
г. Издал е близо 20 книги, 
сред които „Матриархат", 
„Вилна зона", „Дами канят“ и 
„Дунав мост". 'Автор на 
сценариите на едноименните 
филми. В младостта си 10 
години е работил като 
окръжен кореспондент. От 
1970 до 1990 г. е на работа в 
Киноцентър „Бояна". Депутат 
в Ьшш Велико Народно 
събрание. Лауреат на 
наградата „Петко Р. 
Славейков" за 2002 г.

.
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явил тази вечер
само с галон шампанско.

Бъдникът гореше в оранж и пурпур, Затова пък ние си носехме торби, па- 
ледът в чашите ни се топеше като дис- кети, стекове и кашони - 
танцията помежду ни; тръпнехме в очак- ръци за него, които му раздадохме, заед- 
ване да видим на прага Кирил Коледар- но с целувки и пожелания за личен успех 
ски, шефа, както малките чакат дядото и благополучие на ръководената 
от Лапландия. Коледарски от стария габ- фирма, 
ровски джинс Коледарови, предприемчи-

тържествени; над комина се кълбеше 
дим, стрехите капеха.

Доцент Въжаров бе на двора, голог
лав, по кожухче без ръкави, на врата си 
бе провесил кълбета от конопени влакна. 
Пространството около него също бе нас
новано от същите жици - от вилата до 
гаража и навеса за дърва; снегът лепнеше 
по тях и ги превръщаше във въжета.

- Това наистина са въжета! - каза той. - 
През свободното си време, представете 
си, аз суча въжета. От коноп. Действа 
страхотно разтоварващо.

Минахме под навеса, където имаше 
колело за пресукване, чекрък и дървен 
съд, чибур, за накисване на кълчищни 
повесма. Инвентарът бил автентничен от 
някогашната въжарска работилница на 
дядо му.

нашите пода-

в

от него

Часове по-късно, подир обилната, ма- 
вият мъж, на раменете на когото се кре- кар и постна бъдна вечеря, излязохме на 
пеше фирмата, нашето голямо семейст- нощна разходка край Гола вода. Снегът 
во, както и самите ние и нашите малки бе престанал, над света трептеше тиха 
семейства в частност. нощ, със звезден прах върху тъмносиньо-

Уредбата мина на денспрограма, Ме- то кадифе на небесния купол. Над езе- 
чкаров покани Бояджиева на бавен блус, рото се носеше тънка мъглнца, вследст- 
като й разкриваше в движение тайната на вие температурните инверсии; звездите 
укротяването на стръвниците, патент от се оглеждаха, падаха отражения на про- 
далечните му прадеди. Бояджиева бе впе- зорци и осветителни тела от близките ви- 
чатлена от хрумката, проста като всичко ли; светът изглеждаше и бляскав, и при- 
гениално: погъделичкай пъпа на мечката булено неясен, истински и огледално 
и тя ляга сама в обятията ти! Гласът на лъжлив, 
актрисата звучеше звънко в обятията на

в
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Здр^вс? мир и по-добър
Вера Стойкова, ученичка в IV гимназиа- за което говорят 

леи клас: Пожелавам през Новата година на Ивайло Стойнев 
всички хора здраве, късмет, повече пари и работник в “Изград 
много любов. Бих искала всички войни да ня" от Горна Лиснна' 
свършат и хората да живеят свободно, спо- Най-напред 
койно, във взаимно разбирателство и толе
рантност. Лично на себе си пожелавам през 
следващата година да се запиша във Факул
тета по екология в Ниш.

Стоян Александров, безработен от Боси
леград: Честитя Новата година 
сънародници. Очаквам през 2004 година жи
вотът да бъде по-до
бър, отколкото в пре
дишната - повече нови 
работни места за без
работните, икономи
чески
по-висок стандарт и 
стабилност в държава-

живот гч1|

година 
какви са техните

Руска Божилова, секретар на Червения 
кръст: 1еститя Новата година на всички гра
ждани и им пожелавам мир, здраве, късмет и 
спокойствие. Хората да се обичат и да бъдат 
по-хумапни. През 2004 година очаквам да се 
увеличи жизненият стандарт и да се открият 
нови предприятия и нови работни места.

Новина Станков

I
желая да Руска Божилова Лиляна Стойнева

дина и Босилеградска община да тръгне 
потекло от Плоча, напред, а животът в селата да се подобри.

Владимир Стоименов, учител в пенсия: 
През следващата година очаквам политичес
ката и икономическата ситуация в страната 
да се стабилизират, с което да се създадат 
условия за по-добър живот на всички. Кон
кретно в нашата община желая да започне 
производството в “Кобос”, “Бор” и другите 
предприятия. Честитя Новата година на 
всички читатели на “Братство”. На работе
щите в “Братство” пожелавам успех в рабо
тата им и дано пожелавам през следващата 
година да печатат повече книги, с което да се 
тачи и запазва езика и българската култура 
на нашето малцинство.

Лиляна Стойнева, домакиня от Радичев-
„ т ци: Много здраве, щастие, успех и берекет в

. . р целия свят. живеещ в Ниш: - На всички роднини, 2004-та година. Очаквам по-добри условия за
ичаквам през следва- приятели и колеги честитя Новата година и
щата година повече Владимир Стоименов им пожелавам крелко здраве, щастие и успех, община, а за безработните млади хора - нови
работа за строители- Очаквам решаване на политическата криза в работни места. Политиците по-малко да се
те и въобще проспе- Сърбия, която е пряко свързана с икономи- карат,- а повече да работят за по-добрия,

места за младите, които да се ангажират, ритет във всички стопански области. Надя- ческат.а. Дано страната ни по-интензивно'се живот на хората, 
а не да прекарват времето си в задимените вам се, че догодина ще се подобрят условията включва в европейските и световните ин- 
кафенета. Бих искал политиците да преста- за земеделците и животновъдите в Босилег- теграционни процеси. Надявам се, че ще се 
нат да ни дават само обещания за по-светло радско и те ще могат да продават своята открият нови фирми, които да осигурят ра- 
бъдеще, а да започнат и да реализират онова, продукци я на реални цени на пазара. бота на младите. Желая през следващата го-

по

на моите

Ивайло Стойнев

просперитет,

та.
Томислав Ковач, 

служител в Данъчното 
управление: Пожела-

Стоян Александров Вера Стойкова

вам на всички хора зд
раве, мир, късмет и ус
пех. Надявам се, че 
през Новата година ще 
се открият нови рабо
тни

селскостопанските производители в нашата
Томислав Ковач

П.Л.Р.

Анкета В навечерието на Нова годйнаикономическата обстановка в 
нашия град и в Сърбия като цяло. 
След като се поокопитим във. 
финансово отношение, всичко 
останало ще се оправи само по 
себе си.

Игри, песни и лотария
* В програмата ще се 

, включат», някогашните 
фолклористи от 
Лукавица, които отново 
ще се съберат след 
около 16 години

На 30 декември в 
крайградското селище 
Лукавица ще бъде изне
сена новогодишна прог
рама. организирана от 
местната общност. Ка- 

ктр заяви лукавчанинът Бобан Велев, в програмата ще се 
включат и някогашните членове на фолклорния 
бъл в Лукавица. Според Велев те радушно са •приели 
каната за участие и отново да се съберат"след! около 16 
години. ||'

Освен фолклорни, в програмата ще има и! Певчески, и ху
мористични изпълнения. Ще бъде организирана и новогодишна 
лотария. Програмата ще започне в 19 часа в Културния дом в 
Лукавица.

Какво 

очакват 

димитровгр 

адчани през 

2004 година

•.Милорад Алексов от с. Куса 
врана: Надявам се, че през 2004 г. 
ще има промени във всяко едно 
отношение. Дано на изборите пи
то една партия не получи толкова 
гласове, че да управлява сама. 
По-добре е да съществува някак
во равновесие между политичес
ките опции. Надявам се, че през 

Марин Миладинов, икономист в димитровградския новата година ще има повече толерантност и разбиране 
“Комуналац”: На всички граждани на Сърбия поже- между хората. Всички трябва да имаме право, така да се 
лавам през Новата 2004 година да не бъдат повече сви- каже, на едно парче от баницата. И не трябва да бъдем 
детели на различни политически разпри. Аз мисля, че много амбициозни, защото времената са тежки и го- 
във всички партии има добри и кадърни хора, които лемите амбиции трудно се реализират, 
могат да допринесат за развитието на нашето общество. Сатко Андреев, ръководител на клона на мла- 
Ако политиците от всяка една от тях престанат да се дежката кооперация в Димитровград, 
карат, Сърбия би била една от богатите страни в Ев- - Надявам се да ни бъде по-добре поне с два нюанса, 
ропа. През Новата 2004 г. очаквам да се приемат да- ако мога така да кажа. Бих искал и градът ни да прог- 
нъчни закони, които ще са в полза и на държавата, но и леда”, да няма политически стълкновения. От наи-отго

ворните хора очаквам да се грижат малко и за града, а

А
■л

г :мщМузиката е животМарин Миладинов

ансам-
по-

на гражданите. .
Славчо Алексов, пенсионер от с. Лукавица: Не бих не само за себе си. 

могъл да кажа, че през следващата година очаквам да се Саиш Митов, работник в спедиция:
случи нещо особено. Бих казал, че ни очаква една неиз- Бих искал през Новата година да виДя « 'о о , о е е 
весгност във всяко едно отношение. засмени и весели лица в нашия град. Здраве па всички!

Сашко Мишов, работещ в димитровградския КИЦ 
“Цариброд”: Очаквам най-сетне да се подобри

Б..Д.
А.Т. Б. Д.

Животновъдът Асен Иванов от Бистър 3------ !----- :----

Селянинът се нуждае от помощ
селото с необходимо да бъде ос-църква “Свети Фи- добитък, събиране па гъби и 

лип” и ремонт на махленските продажба па дърва. “Селянинът нова,.а селскостопанска банка, 
“ в момента само към трябва да полага огромни усилия, където селянинът да влага на
ел, а махала в селото няма нов за да направи домакинството и рите си „ откъдето да взима кре- 

Иванов се надява, че ако доходно, и рентабилно". Той и диги за развитие „а земеделието 
семейството му нямат регламен- и животновъдството.

Бъдещето на селата в Бо- 
силеградско Иванов вижда в 

па екологично

Асен Иванов от махала Ви
рове, Бистър, казва, че животът 
на селяните никак не е лесен. Се
лото е жертва на миграционните 
процеси и хората, останали да 
живеят тук, са изправени пред 
големи трудности и проблеми.

- Нуждаем се от по-добри 
пътища, водопроводна мрежа, а 
ни липсват и други неща за по
добри условия на живот. Необхо
димо е да създаваме предпостав
ки за пълноценно и пълноправно 
ползване на земята, подчертава 
той. Благодарение 
дайността на ръководството на 
местната общност, в Бистър през 
последните години бс извършена 
реконструкция и слектификация

на местната

път, но
времето е подходящо с помощта
на общинската Дирекция за стро- тирано работно време, 
ителни площи и пътища и този директор, но смятат, че ако си 
пооблем ще бъде решен. разпредлиш добре времето, мо- производството
РАсеп Ивнаов есред най-доб- же да свършиш доста работа и да чиста храна и организираното й 

селото Той от- имаш време и за почивка. изкупване и проджаба.
- Трябва да се създават малки

нямат

рите стопани в
глежда около 70 овце и 15 крави.

до 5000 евроМЗаПимотитеси каз- община е сериозен проблем и гично чиста храна и 
„а ш ги Палседил от родите- добавя,че търговците предлагат жности за продажба на място. С

’ си Ппез годините е купувал по-ниска цена от реалната или подобни проекти ще се създадат прсз „дната година, казва Ива- 
Г други имоти Средствата за пък търсят начини за отложено условия за откриване на работни 

Ртой и семейството му са плащане. «“та за младите и за спиране на

Иванов смята, че изкупването 
на добитъка в Босилеградска заводи за производство иаеколо-

възмо-
Дано част от това се сбъдне

на вссот-
иов.

София Николоиптова
подсигурявали от продажбата на Според него, за развитието на миграцията.



Приблизително три десетилетия гимназиалната
музика дейно участвува в културно-музикалния жи 
вот на Димитровград. Почти немислимо е провеж
дането на каквото и да било масово тържество без 
участието на духовия оркестър на музиката. Особе
но в тържествата по случай държавните празнини.

В димитровградската музика се „създадоха" ня
колко десетки музиканти, от конто някои заеха ви
соко място в музиката. Достатъчно е да споменем 
само името на Васил Гелев, член на Белградския 
симфоничен оркестър, и лауреат на ласкави меж
дународни признания.

Сегашното поколение музиканти също дейно 
участвува на тържествата, а неотдавна негови му
зикални изпълнения чухме и по вълните на Радио 
Ниш. Характерно за това поколение е, че е смесе
но, т.е. че е съставено от момчета и момичета. Пре
ди няколко години това бе немислимо, но днес все 
повече от ,,нежния" пол проявяват интерес към му
зиката.

Понастоящем гимназиалната музика усилено се 
стяга за „Майските тържества", които всъщност за
почнаха с посрещането и изпращането на Титовата 
щафета.

Безспорно всички успехи, които музиката е по
стигнала и постига като цяло, а и поотделил музи
канти, се дължат на преданността и грижите, които 
полага нейният дългогодишен ръководител Георги 
Шукарев.

На снимките: сегашното поколение музиканти.
5 О
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*Нацко Николов, 
90-годишен 
старец от с. 
Изатовци, 
намиращо се в 
областта Висок в 
Димитровградска 
община, е 
главният герой в 
новия
документално - 
игрален филм, 
който снима 
филмовият деец 
Владимир Мании

Вероятно не съществува човек на зем- филма за същите краища - “Висок и“Ко- „Кавал свири на поляна..." носии, а с ролята па младата Райна ус-
ното къл о, които не и се любувал на гато млъкнат звънците”. В новия си до- Дад0 Нацко ^ напет н и : пешно се справя Ана Станкович, студент-

ка в Юридическия факултет в Ниш.прелестите на Стара планина и на Висо- 
шкия край, разположен в полите й. За

кументално - игрален филм с работно заг
лавие “Само още момент” той прави 

съжаление тези краища сега са почти обе- крачка напред в творческото си развитие, 
злюдени, но едно време не е било така... Главният герой в този колоритен филм е 
Някога във височките села е кипял живот, 90-годишният дядо Нацко Николов 
младите са се събирали на събори и седен- ло Изатовци, който ясно си спомня за мла- 
ки, обичали са се и вземали, раждали са се дините си, за седенките и за първото •___ 
деца, по склоновете на Стара планина са либе. Камерата на Манич “улавя” живо- 
пасли многобройни стада... писните картини от Висок, коравото лице

на дядо Нацко,-самотния му живот в ста-

свирел на кавал, най-често когато бил сам
с добитъка в планината. Не минавали без Премиера - през първата 
него и тогавашните вечерни забави - половина на 2004 г. 
седенките. Момите работели женски ра
боти и пеели, а момците ги развличали с 
приказки и закачки. Нацко свирел на ка
вал и за някои това било само развлече
ние, но за момата Райна - истинско ув
лечение. Така се влюбили и...

- Съвсем естествено е да обичам много 
родния си край, който навестявам. Но 
като филмом деец искам да го представя 
по художествен начин, да привлека вни
манието на хората в Сърбия и чужбина, 
които не познават тези краища. Филмът е 
заснет, сега вече се монтира и публиката 
ще може да го гледа през първата поло
вина на следващата година - каза Манич за 
новогодишния брой на в. “Братство”.

Момнр Тодоров

от се-

Да останат спомени Тези седенки и закачки на младите са 
пресъздадени по художествен начин в иг
ралната част от филма на Манич. Ролите 
на Нацко и на другите момци и моми от 
Висок изпълняват самодейци от Култур
но-художественото дружество от Димит
ровград, облечени в автентични народни

рата селска къща, овцете и кравите, които 
Да запази на филмова лента за поколе- * ггглежда до ден-днешен. Той разказва как 

нията спомени от древните времена и то- -се запознал с жена си Райна, починала 
гавашните люде се е опитал филмовият 
деец и ентусиаст Владимир Манич, учител 
от Ниш, родом от с. Изатовци, който вече веях в Пирот, 
стана известен с двата си документални

преди шест години, за раждането на два
мата им сина и дъщерята, които сега жи-

Нашите села: Долна Ръжана (2) рата, а над тях са пасбищата. Ли
вади има и край реката, и по ри
довете. За разлика от Г. Ръжана 
тук житата узряват малко по-ра- 
но и не страдат толкова от мъгла. 
Реколтата обаче почти винаги 
била недостатъчна й се налагало 
селяните да купуват недостига
щото количество на пазара в Кю
стендил (до 1919 г.) и в Сурду- 
лица. Затова и долноръжанските 
мъже били принудени да отиват 
на печалба, обикновено от март 
до Петровден.

В книгата си “Кюстендилско 
краище” Й. Захариев посочва 
следните данни за имота и доби
тъка на долноръжанчани. Около 
1910 г. 33 собственици имали 
1326,5 дка ниви или средно по 40 
дка на домакинство, а повърхни-

*Според записките на Й. Захариев в началото на XX век 1-1 
Долна Ръжана имала 4 махали: 3 от лявата страна на реката 
и една от дясната.

Мишалкова махала с 5 дома- Следователно според него в Дол- 
кинства е в ъгъла, който обра- на Ръжана тогава имало 31 до- 
зуват река Мърсалица и Ръжан- макинства, а Р. Николич изброя- 
ска река. Две от домакинствата 
са по-настрана и носят името
Златковци (по името на прадядо- вото продължение, на Захариев 
то), а били дошли от Върла река. казали, че първата къща в село- 
Същинските Мишалковци били то била на Джоинци, но не се 
дошли от Божица, от рода Джи- знаело откъде са дошли те. Само
вини. Името си също носят от се знаело, че и тази къща, и ця- долна Ръжана е хубаво планинско село 
прадядото. ч ' лото землище на Д. Ръжана се

Гъзабийска или Гузобийска числили към Горна Лисина. Една рата (над Колина махала до Ми- вече посочихме в поредиците за пата на ливадите била 594 дка,
махала имала 12 къщи, а нейният част от това землище искали да шалкови и отсрещния'склон към други села, през 1879 г. Босиле- ДОкато овощни насаждения не се
основател пошъл от Топли дол, присвояттоплодолчани, но наме- Валози) и довел още заселници градско било сполетяно от неза- споменават. В периода от 1908 до
от гюла на Пешичавите “които рението им било осуетено от гор- 0т близките села. Така Долна помиен глад и затова държавата 19ц г. броят на домакинствата,
се занимавали соазбойничество” нолисинчани, които продали то- ръжана станала кесимиджийско (България) решнла да откупи от които отглеждали добитък, е 31,
и Ципи лпшпи пт Паланка (Ма- зи дял за малко пари на един тур- село още при основаването си.” турците земята в кесимиджийс- а само през 1910 г. е 33. В този пе-

\ чин Именно този турчин довел у[ Риста Николич казва, че ките села и да я даде на селяните, рИод най-много овце имало през
кедония). „ от паралово споменатия вече турчин насилствено завзел Д. а те да издължават дълга си към 19П г. - общо 673 глави. От 1909

оливам Никола (Ка- Никола и го заселил тук. “После Ръжана ("присилили па зор”) и държавата през идните години. д01911 г. в селото имало от 160 до
името на прадядо п ' турчииът полека-лека присвоил станал неин господар. Николич Изплащането обаче продължило по кози.
е, ола), дош и „еПр0дадената му част от ме- добавя, че от време на време тур- доста години, понеже дългът се р турСко време през Д. Ръжа-

наброявала 0 къщи. .■141,111,1 МГ „ чинът напускал Кюстендил и ид- увеличавал от лихвите. Така в на- На е минавал пътят .от Кюстен-
Махалага Мали Ишор Според официалните сведени вал да живее в селото, както пра- чалото на 1911 г. Долна Ръжана с ДШ1 за Враня, който ейзползван

чила името си по доляната. Ос от 19591 година Долна.Ръжана » на селата Му- дълг от 10 729 лева през 1885 г. д0 ОКоло1860 г. Въпреки че едно
подателите й дошли.от Парало- шалаПп« ^рода^ ^ и Дол|ш Ди_ имала даплаща още30231 лева, К1ЯСТ0 „ селото се нарича Гради
во. Имала 5 къщи. махала имала 13 домакинства, сина. макар че били платени 838 лева в ще „ долна ръжана не се забс-

. Гайдарска-5, Гузобийска-12, Освобождението от турците периода 1885-1910г. Но наскоро лязвах следи от старини, пито

яяг= яшкрг ==ЕгЕ
Г Лисина°Т записалНаЗахарисш |оф^алГдоСкуманти'аВаШН щаГпредишните^анъ./както мнрат по левия склон на клису-

ва 28.
Както вече споменахме в пър-

Освен споменатите махали, в
селото имало

- Следва -
Евтим Рангелов

Долноръжанските ниви се на-
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Бъднивечерен диптих. Еле, се- дивотиюту ял йела кво стигне, ял рексиятд “подразбира безап 
тиио СС с бабуту како за Божич нищо не ручала и станула жго- титис, отвръщсние към ядене, 
да съберемо ордиюту. На саму лява, пижава, прегърбена... да те волево нспринудигслпо гладу . 
Бъдшовечер - тека ни Лека по- увати стра ка гьу погледаш... Ма- не... Булимията, обратно, 
саветува - заказамо промоцию на рия Египетска е най-старата пно- грз.дки ще рече прекаден 
диптих! Диптих йс кньишка оди рексичарка забслежена у нашите (бул=говедо) апетит 
две странице или две табле койс крайища... жанс от храна, нез ^ ,
се преклапаю. На ньи може да се Лека ни научи нлочкьете да дство (полифагия)...
сваща напише, иацърта или за- озаглавнмо с две настрашничаве Бъднивечерен квиз. Да уд 
лени - молитве, помени, пссмс, думе - на първуту АНОРЕКСИЯ. ио-убедителпо за анорексиюту 
нконе.запискье... Нашият диптих на другуту БУЛИМИЯ. иарисувамо нужник зарасал у
йе от две дървено плочкье. На “Тези понятия - анорсксията и плевели и паучину.а за булимию- 

“Кой се булимията - добре се хващат за ту портрет на нащога укърляве- 
мъчн ще сполучи-тегли второ да Коледните празници и Нова Го- логгуцка, Боцка; он въздън скии- 
спечелиш!" По-доле залепнмо дина” - рече Лека - “защото тога- чи за бъркано и номию... Под ри- 
копию на ногановскуту фреску ва но отношение на храната хо- сункьете исписамо поговоркье, 
"Св Мария Египетска” - она йе рата проявяват крайности. Едни- гатапкье, домишляцийе - гледа-

мо да патъкмимо како некакав

,волски

на дигггихат, зелье,тиквеникат,вочкьете,оре- 
сите, баклавуту... Па кига по ве-

корнцуту написамо: сърце нарадуваше 
на сламуту и шумкьете около па- 
ралиюту, на ушарануту погачу и черу ударимо дудук, па ка ни 
свото йеденье. Заборавише ано- домиле и запоямо, па йедно орце 

булимиюту! Отвори “ДържсеЗемльоШоптегази! ...
Договоримо се от са натам док

рексиюту и
им се текъв апетит да редом 
очистише и скълцаният беллук с може на сваку Бъдньувечер без

покане да се събирамо на промо-

одма десно щом се улезне у нао- те едноничат и постят до изто- 
сат на манастирскуту църкву. На щение, другите лакомстват и старинскьи квиз...
" поТеИде“ийщ пГе се”покаялв Анексията "щвТоГг“^ “пр^м” ""„“алГщоТа бабу- ореси^у дийе и квизове...

“.а“::; »—«ч—*> >»— Ф-р Леко

При Захарови от Димитровград Нашенци, за които малко се знае

Музиката обогатява 

живота им л
Едва ли има семе

йство като това на За
харови от Димитров
град, в което на акор
деон свирят дядото 
Петър, синът Златко 
и внукът Жарко. Дя
до Петър, известен в 
Димитровград като 
“Пека 
шат”, преди години е 
бил музикант, без 
когото е било немис-

Когато на 29 януари 1945 година Цариброд- ДИровките на Со- 
ската гимназия започнала отново да работи, фия, 
след като почти цяла година (от февруари 1944 прекратява рабо- 
година) занятията в нея били прекъснати по- Тата си, а Пешко

операта

ради усложнената военно-политическа ситуа- се завръща в род- 
ция, новоназначеният директор Кирил Трайков,

други проблеми, бил Цариброд, 
изправен и пред проблема как да възстанови и 
укрепи ученическата музика. Създадена през 
декември 1943 година от тогавашната гимназиа- зикална дейност 
лна учителка по пеене Галина Нейкова, само като внеокообра- 
след няколко месеца нейната работа и съще
ствуване били пред провал. Ръководителката на 
музиката напуснала оркестъра и Цариброд и се 
завърнала в София. Учениците от София и 
други градове на България също напуснали

ния си дом в
освен множеството

където продъл-Армоника-
жава своята му-

зован, вече изя
вен музикант ци
гулар.

лимо всяко едно уве
селение, концерт или 
тържество, 
другото, той е учил да 
свирят и много млади 
акордеонисти.

Синът му Златко, който в момента е член на музикалния състав 
“Нощно вълшебство” в Димитровград, е получил първите си 
напътствия и любовта към акордеона от баща си. Членовете на 
състава са първите в града, които са записали компактдиск с инс
трументална музика и известното Царибродско хоро. Благодаре
ние на сътрудничеството с известните български акордеонисти 
Трайчо Синапов и Ибро Лолов, както и на Слободан Божилович 
от Бор, Златко вече надминава своя баща. Сега той обработва 
музикални мотиви от Димитровградско, които възнамерява да 
запише на втория компактдиск с групата си.

Понеже майсторството да се свири на акордеон върви по въз
ходяща линия в семейство Захарови, най-много надежди се въз
лагат на най-малкия Захаров - Жарко. Този десетгодишен акор- 
деонист тази година спечели трета награда в музикалната изява 
“Дни на акордеона” в гр. Смедерево. Той е ученик в четвърти клас, 
както и в началното музикално училище в Пирот в класа на Бобан 
Чирич. Жарко все още не е избрал бъдещета си професия, но след 
като завърши това музикално училище, въпреки че е на 12 години, 
той ще може да се запише в средно музикално училище.

Когато става дума за музиката в семейство Захарови, тук не 
отстъпва и внучката на Петър, четриринадесетгодишната Мар
тина. Тя е още в основното училище, но същевременно учи и в 
музикалното училище в Пирот. Свири на пиано и най-редовно 
участва във всички училищни и други културни изяви в града и 
вече е привлякла вниманието на съгражданите си.

Особено насърчение Жарко и Мартина получават от от своите 
родители. Помага им не само бащата Златко, но и майката Таня, 
лекар-педиатър в Здравния дом в Димитровград. Тя е не само глав
ният “критик”, но и вдъхновител за нови начинания и успехи на 
децата си.

Захарови казват, че имат една мечта: четиримата - Петър, Злат
ко, Жарко и Мартина - да изнесат свой концерт пред димитровг
радската публика. Пожелаваме им го от сърце!

Между

Като ръководител на духовия оркестър на Цариб- 
оркестъра и Цариброд и се завърнали по родската гимназия за твърде кратко време той успява да 
домовете си. Останали само шестима, между подбере, попълни и организира разнебитения млад 
които и софиянецът Димитър Димитров - оркестър. Създава стегнат ентусиазиран колектив от 
Гараджията, първата флигорна на оркестъра, 
който бил назначен от колегите си за негов

талантливи ученици - любители на музиката. Високооб
разован и вече с богат опит в работата на големи му
зикални състави, Станчев успява да създаде добри 
музиканти, установява систематичност и стойност в 
подготовките на оркестъра. Държи много на 
музикалното образование и полага големи усилия за 
културното издигане на музикантите, за тяхното общо

временен ръководител.
Но пр онова време в Цариброд се намирал и 

Петър Станчев. Царибродчани му викали 
Пешко. 15 години преди това той живял в 
София, така че царибродчани вече го били
позабравили. Не го бил забравил само дирек- поведение на улицата, в строя и на сцената, 
торът на гимназията Кирил Трайков, понеже и Заедн0 с директора на гимназията Кирил Трайков те
^ ИМ бИЛИ П0ЧТИ КиР,ш ТРаи*ов създават в Цариброд градски джазов оркестър, в който
произхождал от стар царибродски род, но бил освен тях били Илия Ица Попов - цигулар Георги-

г цадрТРоДв “:1лрг°б—::а нУеГ” *тГайдаров - ци™Спас ^авров “ Стоян/оца
София, където получил и музикално образо- ^^Ш*“Р“ ' »
вание - овладял цигулката. Тук се срещал и Тошев-Бинча 
дружал със съгражданина си Пешко, също 
цигулар. Затова сега Пешко се оказал

контрабас, и Марин 
- тъпани и барабани. Създава и един 

смесен хор от ученици и граждани, който изпълнява 
доста трудни музикални номера.

Макар че престоят му в Цариброд е сравнително 
кратък (1944-1946 год), Петър Станчев-Пешко оставя 
незаличими следи в музикалния и културния му живот.

През 1946 година отново напуска Цариброд и се

като
спасително решение и директорът го назначава 
за учител по пеене и ръководител на оркестъра.

Петър Василев Станчев - Пешко е роден през 
1910 год. в царибродската Йовшина
Произхожда от стария царибродски род Угля- п ,
певи Вятия ти» п.йптип н установявагв Пловдив, където е поканен да бъде

ниците и концертмайстор в пловдивския симфоничен оркестър.
Петър Станчев-Пешко, “Царибродският Паганини", в 

получава в Пловдив се утвърждава като музикант виртуоз, но и 
година отива в като внушителна човешка личност. Скромен, честен, 

човек с добра душа, физически силен и с висока спортна 
фигура, той пленява и със своята външност, и със своята

махала.

загинал при катастрофа в 1943 год. Начално и 
гимназиално образование Пешко 
Цариброд и Пирот. През 1929 
София, където постъпва в средно музикално 
училище, а сетне продължава във висшия курс, 
който завършва с пълно отличие и е първенец 
на випуска. Постъпва на работа в Софийската 
опера като концертмайстор цигулар 
оркестъра на операта. Поради създалите се неб
лагоприятни условия по време на бомбар-

душевност, и с музикалната си виртуозност.
Този славен царибродчанин остава в Пловдив до 

края на живота си. Умира в 1998 година на 88-годишна 
възраст.

към
Сретен Игов

Венко Димитров
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НИУ „Братство", Ниш, Кей „29 
декември"8,обявява
Публична покана

за събиране на оферти за следните общест
вени набавки с ниска стойност:

1. Печатане на вестник „Братство" на бъл
гарски език до края на к^ни 2004 година

2. Печатане на детското списание „Другар
че“ на български език до края на юни 2004 
година

3. Печатане на списание „Мост" на българ
ски език до края на юни 2004 година

Свои оферти могат да представят 
юридически лица, които изпълняват условия
та от чл. 45 от Закона за обществените 
бавки.

Конкурсната документация може да 
ме на посочения адрес, след внасянето на 500 
динара депозит за едно издание, всеки ра
ботен ден от 8 до 14 часа в срок от 15 дни след 
публикуването на поканата във вестник 
„Братство".

Крайният срок за приемане на офертите е 25 
дни след публикуването на поканата във вест
ник „Братство". Офертите, които пристигнат 
след този срок, няма да се разглеждат.

Офертите трябва да бъдат отделни за всяко 
издание и запечатани в плик, на който пише: 
„Оферта - не отваряй!"

За подродбни информации звънете на тел. 
018/352-751.

Офертите ще бъдат отворени публично след 
изтичането на посочения срок. В срок от 3 дни 
комисия ще избере най-добрата оферта.

2004ГгодКИ ЦЪрковен календар за 16 п Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил 
Видински и Свщмчк Дамаскин Габровски.

—17 с *Преп. Атноний Велики (Антоновден); празнува 
още Антония, Андон, Донка, Дончо, Доньо.

18 н Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение - на 
10-те прокажени. Св. Атанасий и Кирил 
Александр. Св. Йоаким Търновски 
(Атанасовден); празнува Атанас, Атанаска,
Начо, Таньо, Тинка, Наско , Тонка, Тоньо, Тотка, 
Тотьо.

Януари
ч.д.
1 ч Нова година. Обрезаиие Господне. Св. Василий 

Велики (Васильовден) (Блажи се); празнува 
Весела, Веселин, Веска, Вълко 

2 п Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим 
Аровски; празнува Силвия, Серафим (Блажи се)

Прор. Малхия. Мчк. Горди (Блажи се)
4 и Неделя пред Богоявление. Събор на 70 апли

Прпмчк Онуфрий Габровски. Преп. Теоктист- 
празнува Тихомир

5 п Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и
Аполинария (Велик водосвет. Строг пост). ^

6 в Богоявление (Йордановден), празнува още Йонко 24 с Преп' Ксения римлянка; празнува Ксения.
Йонка, Божан, Божана. Божил, Божидар Богдан 25 н Неделя 15 “еД Въздвижение - на Закхея. Св. 
Богдана, Богомил, Бончо (Велик водосвет). ' Григорий Богослов; празнува Григор, Григорина,

7 с Св. Йоан Кръстител (Ивановден), празнува още рРиша-
Ваньо, Ваня, Йоана, Йоан, Ивайло, Иво, Ивона 2® п Рреп' Ксен0Ф°нт и Дружината му 
Калоян, Жан, Жана, Яна (Разрешава се риба) ?! в * Пренас!ше М01дите на св. Йоан Златоуст.

8 ч Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги и 2° с- Лреп' Ефрем Сириец; празнува Ефрем.
Емилиян, Преп. Домника. 29 4 Прен- м01Чите на св. Игнатий Богоносец.

9 п. Св мчк Полиевкт 30 п * Св. Три светители. Св. Иполит, папа Римски.
10 с Св. Григорий Нисийски, Преп. Дометиан и Св благов-ЧаР Петър Български. Преп. Сергии

Маркиян Къпински. Мчк Димитрии Сливенски.
11 н Неделя след Богоявление. Преп. Теодосий Велики, 31 С Св’ БезсРаб-ьрници и чудотворци Кир и Йоан.

празнува Теодосий.
12 п Св. мчца Татиана. Св. Сава Сръбски, празнува

Татяна.

19 п Преп. Макарий Египетски. Св. Марк Ефески.
20 в * Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх

Търновски; празнува Евтим.
21 с * Преп. Максим изповедник. Мчк Неофит;

празнува Максим.
22 ч Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий. Свщмчк

Петър и мчк. Сионий Български.
23 п Свещмчк Петър и мчк Сионий Български.
23 п Свщмчк. Климент Анкирски. Св. мчк Агатангел.

Зс
ВСИЧКИ

на-

се взе-

Пояснение
През 1916 година тогавашният български цар 
Фердинанд внася католически елементи в 
църковния календар.
След II Ватикански събор през 1968 година 
Българската православна църква приема 
преправения Юлиански календар.

13 в Св. мчци Ермил и Стратоник
14 с Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина,

празнува Нина, Калчо.
15 ч Преп. Гаврил Лесновски, Прохор Пчински, Павел

Тивейски и Йоан Колибар.Комисия за реализиране на публичната покана

Новогодишнд|крьстословицд
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Най-красивото мимиче в специално организиран 
конкурс. 4. Инок, калугер. 7. Схема от задачи за проверка на зна
нията. 10. Породи (син.). 12. Река в Австрия и Германия. 13. Мека 
шапка без козирка. 14. Работна стая в учреждение. 16. Второто 
фамилно име на художничката Павлович. 18. Неподвижно морско 

•* животно. 19. Химически елемент, газ. 21. Орган на обонянието. 22. 
Ирландско ловно куче. 23. Името на актрисата Дерек. 24. Спортно 
облекло. 26. Танцово театрално изкуство. 27. Заострено дърво или 
прът. 28. Единица за време. 29. Обвита в дърво графитна пръчица, 
която служи за писане. 30. Подарък. 31. Името на актьора Пачино. 
32. Голям лист плътна дебела хартия. 33. Мъжки певчески глас. 35. 
Българска олимпийска шампионка по троен скок. 38. Българско 
мъжко име. 39. Порода испански овце с тънко и меко руно. 41. Това, 
към което някой се стреми. 42. Място за почивка (мн.ч.). 43. Сто
лицата на Йордания. 45. Река в Хърватия. 46. Съкратеното название 
на белградска телевизия. 47. Нощно питейно заведение. 48. Наряза- 

парчета зеленчуци. 49. Теодор (гальовно). 50. Мярка за земна 
площ. 51. Небесният простор при ясно време, който има син цвят. 
52. Размекната пръст. 53. Линия, която прави извивки една до друга. 
55. Малка пеперуда, чиито ларви живеят във вълнени изделия и ги 
прояждат. 58. Женско име. 59. Каруца (син.). 60. Строителен 
мент, подпора от камък, бетон и пр. (мн.ч.). 62. Див северноа
мерикански бик. 63. Съд за къпане. 64. Името на писателя Ман. 65. 
Третата йота. 66. Точно календарно време (мн.ч.) 67. Хърватски 
баскетболист. 68. Културно— информационен център (съкр;). 69. 
Световни спортни ип)и, които се провеждат по подобие на ан-

ни на

еле-

зв •
тичиите.
Отвесно: 2. Държава в Азия. 3. Известен баскетболист от Литва 
(Арвидас). 4. Марка бразилско кафе. 5. Метална свръзка. 6. Модел 
руски самолети. 7. Насилие, жестокост (син.). 8. Област в Гърция. 9. 
Произведение на Крум Велков. 11. Сгъстен със захар плодов сок. 13. 
Модел на „Опел”. 15. Френско модно списание. 16. Български рево
люционер и пост. 17. Кумир (син.). 19. Река в Сърбия. 20. Малък 
предмет с изрязани върху него опОзнавателни знаци за удосто
веряване на нещо. 22. Вид колбас. 25. Клонче от дърво за присаждане. 
26. Мъжко име. 27. Църковни закони. 29. Надебеляване на кожата по

на планетата Венера. 32. Опре-

45;■
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сш
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ръцете и краката. 30. Другото име
делен парцел земя. 33. Столицата на Албания. 34. Името на сръбския 
светец Сава преди да станс монах. 36. Средновековен аристократ 
воин. 37. Името на актрисата Улмански. 40. Марка унгарски ка
миони, 42. Велосипеди (син.). 42. Уред с кръгла форма. 44. Планета от 
Слънчевата система. 45. Дървени странични части на каруца и пр. 
46. Следа, диря (син.). 48. Звуков сигнален уред. 49. Столицата на 
Естония. 51. Дума, която има еднакво значение с друга дули. 52. 
Великан, гигант (син.). 54. Дворци, замъци (син.). 55. Строителни 

| работници. 56. Импсраторки. 57. Ехо, екот (син.). 59. Гранична река 
( между България и Сърбия. 61. Елипсовидно очертание. 62. Вид спорт. 

64. Мсстоименис за посочване на хора, предлгети или явления. 65. 
Отсъствие на война. 66. Първата нота. 67. Автознак за Кикинда. 68. 
Килограм (съкр.).
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Ш-.щ-щ Решение па кръстословицата 181 - Водоравно:
I 1 Караси. 6. Потоци. 11. Ебола. 12. Навик. 13. МБ. 15. Фаза. 16. Казан. 

17. Сар. 18. Та. 19. Морал, 20. Мила. 21. Ми. 22. Тенор. 23. Калин. 24. 
Парад. 25. Корони. 26. „Класик". 28. Мелез. 29. Атол. 30. Полгак. 31. Не. 

............. т—.1"1 32. Овес, 33. Роман. 34. Кчл. 35. Бар. 36. Корал. 37. Лили.
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Македония през XX векРиигслов е най-успешният треньор в

Шампионът по борба от Долна Лю
•Дълга и изключително успешна спортна кариера: шампион н аЮ г°с/\а ® ^ Г0Т те л н и в е зул тат и нав=‘гда.=гда1=^-'--"
днес останал верен на две семейни традиции

На раздяла с XX век спортното списание от Скопие 
“Скок организира представителен избор за спор тист и заминахте аас 
спортен треньор на века в Македония. Напълно заслу
жено ласкавата титла
Боян Рангелов, дългогодишен наставник на борците в
столичния клуб “Вардар”. По този хубав повод журна- разказвали, че пее имало 
листи на списанието и няколко телевизионни екипа се детските и младежките си години 
струпват пред фамилната къща на Рангелов в повия ква
ртал Радишани, за да направят репортажи за него. Но Боян Рангелов е роден през 1936 г. в босилеградското

соло Долна Любета, където е учил от I до VIII клас, а след 
това е завършил гимназия в Босилеград. Като 
стипендиант на Съюза на спортовете на Югославия е 

ч „ завършил Треньорската школа в Белград,
поглед, топ спокойно продължи: - Никога не съм искал За изключитвлните си спортни постижения Рангелов е 
да бъда славен. Мечтаех да бъда борец, имах късмета да удостоен с медал на Македонския олимпийски комитет, 
се сбъдне тази моя голяма мечта и това е достатъчно Октомврийската награда на град Щип и с много други 
удовлетворение за мен. Не ми трябва медийна слава... обществени признания.

семейството ми. Моят баща,- Борбата е традиция в
“треньор па XX век" получава чичо и дядо са били познати като хора, които много

обичат да се борят. Когато бях малък, мнозина са ми 
човек, който да ги надвие. През 

и аз обичах да се боря,

там тс биват “туширани” още в първата минута!?
- Върнах ги! - “обясни” лауреатът в началото на сре

щата ни на същото място. “Попитан” от учудения ми

дори и с много по-възрастни от мен. А когато 
дойдох в Щип да следвам за преподавател по 
история във ВПШ, разбрах, че в този град е 
създаден борчески клуб “Балканец” и реших 
да опитам късмета си. Имахме добри 
треньори, тренирахме с голям ентусиазъм, 
клубът веднага започна да реди успехи и много | |до| 
бързо се избори за място в първата лига на | 
тогавашна Югославия. Почувствах, че имам 
перспектива в този спорт.
*В коя категория се състезавахте и кой 
борчески стил предпочитахте?

- Състезавах се в категорията до 68 кг, “пе- 
ро-лесна” я наричаха тогава в Македония, сво
боден стил. И категорията, и стилът напълно 
отговаряха на физическите ми предиспозиции 
и на спортния ми дух.Б. Рангелов(първият отдясно) с шампионския тим на "Вардар" от 1978 г.

рмид ТТ—1ГМЦГП<<ТГН
Пшммог )«т*а«ШВм ГЩМЩЩ

«ошхчжя Рдаммр, шл
йтрт* шЗБЕЙВ ЪГА*#*** *ТЛ

* Стигнахме и до постиженията Ви като 
борец...

- Като състезател на “Балканец” и на “Вардар”, в 
който минах през 1965 г., а също така и като член на

Право да ти кажа, много си мисля дали и сега да постъпя 
така... Все пак... ще направя изключение. С теб сме от 
едно село. а “Братство” е вестник за нашите хора, за 
нашия край. Но веднага да си знаеш: не очаквай от мен да пРеДставителиия тим на страната участвах в немалко ни село. за нашия край, за нашенци... 
говоря за славни победи, да изреждам всичките си ус- ДъРжавни и европейски първенства, балканиади и Искаше ми се да узная още много данни за спортната 
пехи, да се хваля с титли и медали, да се оплаквам от СП0РТНИ ИГРИ на средиземноморските страни, както и в кариера на Боян Рангелов, нашия голям шампион и
съдийски и други неправди. Аз бях борец и треньор от силни международни турнири. На някои от тях спечелих треньор, но ми беше ясно, че разговорът на тази тема е
1959 до 1990 година, това е дълъг период, годините ПЪРВ0’ второ или трето място, на други класирането ми завършен. След като разгледах това, ________
минават и вече съм позабравил много неща... Ще ти кажа не ^еше толкова добро... Ще бъде достатъчно да богатата си колекция медали, купи и признания, попитах
най-важните сведения, колкото да остане записано, че от споме,,а>че бях шампион на Югославия от 1961 до 1966 г.
Босилеградско е имало и такъв човек...

което е запазил от

го с какво се занимава днес.
*Кога започнахте да се занимавате с треньорска 
работа?

- Още като състезател през 1963 г. Бях едни от тре
ньорите на националния отбор на СФРЮ за Световното 
първенство в София. С югославските национали рабо
тих до 1973 г., така че като треньор участвах и в Олим
пийските игри в Мюнхен през 1972 г. Все пак моята 
треньорска кариера е свързана с БК “Вардар”, в който 
бях треньор от 1965 до 1990 година. През този период 
ние, “вардарците”, бяхме клубни шампиони на Югос
лавия 12 пъти.

* Предполагам, че \Ъ-те титли на „Вардар" 
единственото Ви треньорско постижение...

не са

- Не са, но нали се договорихме да не изброявам ус
пехите си... Добре де..., мой възпитаник беше четвър 
света, имам и едно второ място в Европа, първият бал- 

шампион по борба от Югославия също беше мой 
възпитаник. А сега, земляк, да си поговорим за родното

ти в
кански

Брат до брат - борец до 
борец!
По стъпките на Боян Рангелов са тръгнали и неговите 
трима братя. Станиша е бил осмократен държавен 
първенец в няколко категории, Иван е стигнал до 
вицешампионската титла в

-С бизнес-казва. -Имам малък дървообработвателен 
цех с открит склад от 5000 м“ и годишен оборот от около 

Мит™ категорията до 68 кг, а 150 000 евР°- и много съм доволен, че така продължих
тренировките си поздравословГпрГчини ** "РеКраТИ ГрскТоабТтТ4“" “ семейств0т0 ми' С «ЪР-
Александър Рангелов, синът на Боян е имал гопом Р ‘ рабоТа татк° ми изкарваше издръжката за мен и
шанс да надмине баща си и чичовците си Бил е калето Р МЯТа Ми бРатя- Надявам се, че в този бизнес ще преус- 
юниорски и младежки шампион на Македония „ двтвн> пеят потомците ми.

ПрВЗ 1990 Гр се е изложило да Разделихме сс сърдечно пред портата на любимата му
на едРното си коляно8 кариера П0раДи тежка контузия Дъскорезница, над чиято управителна сграда гордо се 

д коляно. издига табелата с името на фирмата: “Шампион".Част от спортните трофеи

Кирил Георгиев
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Саня Георгиева, млада
димитровградска
футболистка

Босилеградската спортна 2003 година_______________________

знака на триумфа в окръжните РСИ

ПФД, което приключипмз^поле* завоюва 4 мяст0 сРеД ярт>ст- Враня, Прешево, Буяновац, Търго-
тта, “Младост" завоюва тпе-гп ..I ц е си и спечели парична вище, Сурдулица и Босилеград се 
сто с 37 точки от 22 мача Тзосилег' "аГра?? от 15? лева- ДРаган участва състезаваха в 10 спортни дисципли- 
радските футболисти постигнаха т» ЕвРопеиск°то първенство за ни: малък футбол, волейбол, бас- 
изключителен успех в състои ята " п ° БуДВа' кетбол, теглене на въже, тенис на
за Купата на Пчински окпъг °свен турнирите за ученици и маса, шахмат, спортен риболов, 
където стигнаха до полуфиналите’ „,™'ШеТ0 иа ,млаДите таланти, лека атлетика, пикадо за жени и 

_________ 13 настоящото пъовепствп "м,,' ша™атиият клуб организира през спортна стрелба. Общ победител бе
Д°ст” Ще "знмува” 11а третото място кСйто^огип“3”0 На 2° ДЪСКИ’ На нашата общкнз, а нз второ място се 
с 29 точки от 13 мача който босилеградчани опитаха си- класираха работниците от Преше-

И през това лято ФК “Младост" х?еЩУ г1бългаРския ГР0С' в0- Босилеградчани триумфираха
организира турнири по малък фут- еГнЛпД° Попчевс п0 малък ФУтбол. спортен риболов
бол, волейбол и баскетбпп г ° На 20 септември Босилеград и лека атлетика. Особено впечатля-
бяха спонсонирани от^бнгинската ^ическиГо "а ШеСТИТВ раб°- ваФ° бе представянето на босилег- 
скупщина Щ тпи ески спортни игри за Пчински радските работници в лекоатлети-
“Лято Ж!Ра“8К оФГОЛ дител но завоюваха^ървиге1 местни
Победител стана* "Карготранс” Р„а низира^^дей^ГнаТк I“™' “ " Же“СКаТа К°НКУРеН_ 
Па^ГГбГрът^Г^ГраГка "Млад-"- Над 220 работници о" ^
Ико . На втория турнир по малък 
футбол, в който участваха 9 отбора, 
триумфира “Дуга”. На второ място 
се класира “Градска Ико”, а трета
та позиция спечели “Карго транс”.

Проведоха се и турнири по ма
лък футбол за деца от 7 до 12-го-

Талант за 

тима на 

нишките

ц ■ .
Щ

МАш
. ! а

шампионки ■ет?&; в
Тази пролет димитровградският 

Спортен съюз за първи път органи
зира Лига по малък футбол за млади, в 
която участваха и мъжки, и женски
отбори. Много млади състезатели въодушевиха димитровградските 
любители на футбола, но най-приятната изненада бе осмоклас- 
ничката Саня Георгиева. От известно време тя тренира за многок
ратния шампион на страната ни по футбол - нишкия “Машинац” 
1ези дни се срещнахме със Саня и разговаряхме на футболни теми.
* Саня, кога обикна футбола ?

- С футбол започнах да се занимавам на седемгодишна възраст 
Още тогава изпитвах голямо влечение към този спорт.
* От няколко месеца си член на „Машинац". Как те посрещнаха 
в нишкия шампионски тим?

П.Л.Р.

Възпоменание
На 26 декември 2003 година се навършват 2 

ГОДИНИ от ненадейната смърт на нашата 
мила сестра
ПАВЛИНА ДОЙЧИНОВА 
(17.07.1954 - 26.12.2001) 
от Скопие, по потекло от Долна Любата 

Вечно ще пазим в сърцата си твоята хубава 
усмивка и доброта.

Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: сестра Лиляна, братя Владимир, 
Добри и Сшоичко и техните семейства

Много съм благодарна на хората, които ме препоръчаха 
отбор. Имах късмет и с треньорите - Рангел Тодорович и Перица 
Кръстич ме приеха много добре.

на този
уГ’:

I

През зимните месеци спортният 
живот в Босилеград напълно 
заглъхна. Нашият град все още 
няма спортна зала, така че през 
зимата липсват условия за 
спортуване. Дано компетентните 
в общината и в Републиката 
вземат мерки Босилеград да се 
сдобие със спортна зала, с което 
спортният живот в града 
сигурност ще се подобри.

* Как се справяш с тренировките?
- Аз съм тренирала атлетика и лесно се справям и с най-трудните 

физически упражнения. Малко ме измъчва пътуването до Ниш 2-3 
пъти седмично. Догодина обаче и този проблем ще бъде решен, тъй 
като ще се запиша в някое нишко средно училище. За мен е много 
важно това, че семейството ми ме подкрепя .

Надяваш хи се през следващата година да заиграеш за първия 
състав на „Машинац' ?

- Надявам се. Въпреки че съм още пионерка, физическите ми 
способности не представляват проблем. Треньорите ми казват, че на 
терена се справям като опитна футболистка.
* На кое място в тима най—много обичаш да играеш?

- Обичам да играя в атаката и да вкарвам голове. Треньорите 
казват, че съм бърза и находчива.

ЯН
Тъжен помен

На 6 януари 2004 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - КОЦЕ 
(06.10.1941 - 06. 01. 2003) 
от Долна Любата

Годишният помен ще се състои на 29.12.2003 
година (в понеделник) на долнолюбатските гро
бища. Каним роднините и приятелите да при
състват на панихидата.
Ош семейството

със

дишна възраст, както и за юноши 
до 16-годишна възраст. Сред най- 
малките (петлетата) шампиони ста
наха малчуганите от“Краин дол”, а 
второто място спечели “Кей”. 
Победител в турнира за юноши до 
16-годишна възраст бе отборът на 
“Краин дол 1”, който на финала 
спечели срещу "Квиско”.

Много интресен бе и турнирът 
по малък футбол за ветерани, на 
който триумфира “Чавдар”, побе
ждавайки на финала тима на 
“Квиско” с 1:0.

* Фен на кой отбор си и като кои футболисти се стараеш да 
играеш?

- Винаги съм била фен на “Партизан”, а най-много ми харесват 
Саво Милошевич, Предраг Миятович и Дуле Савич. Бих искала да 
имам кариера като тяхната.

Димитър Ставров Измина вече ЕДНА ГОДИНА, откакто ос
танахме без нашата обичана и непрежалима 
съпруга, майка, свекърва и баба
ЙОНА ХРИСТОВА 
(1920 - 2003) 
от Босилеград

На регионалното шахматно първенство за 
деца в Ниш_____________________________

В турнира по баскетбол участ
ваха 11 отбора. Първото място спе
чели “Квиско”, втори бяха “Радо- 
ванови”, а на трето място се кла
сира “Краин дол”.

О В тазгодишното първенство в 
Сдружената шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг ШК 
“Младост” завоюва 21,5 точки и 

Миналия уикенд в град Ниш бе Анита Накова, която от десет спечели шестото място от общо 
проведено 28-то шахматно детско партии събра 8 точки и заедно с осем отбора така босилеградчани 
първенство за Нишки регион, в Биляна Петрович от Ниш раздели подобрИха резултата си от миналия 

участваха рекорден брой първото място. Най-успешните 
млади шахматисти

Накова раздели 

първото място
Панихидата ще бъде отслужена на 28 де

кември от 10 часа на босилеградските гробища. 
Каним близки и приятели да ни придружат.

Ти продължаваш да живееш в нашите мисли
и сърца. Спи спокойно вечния си сън!

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Ош опечалените: съПруг Топче, синове Йовче и Гошо, 
Любииа и Елимка, внуци и Правнуци.

снахи
сезон, когато се класираха на пос
ледното място. Индивидуално най-

общини. Те се състезаваха в четири категории получиха награда и се много хочки (6 от 7 изиграни мача, 
категори и до 10,12,14 и 16 години, сдобиха с правото да участват на без пито ед„а загуба) събра 16-го- 
В категорията за деца до републиканското първенство за дИШНИЯТ Митко Александров,

който заслужено спечели титлата
Първенството бе организирано иай-д0бър шахматист в дивизията. | 

от нишкия Детски културно-обра- Освен Митко, с добри изяви през | 
зователен център, Регионалния сезоиа бяха още двама млади шах- 
шахматеи съюз за Нишки регион и матисти . Драган Божилов и Деян 
ОУ “Душал Радович”, в което се раигеЛ0В1 Александров и Божилов Вру

на Балканс- 1Н

което
всичките109 от осем шахматисти във

Тъжен помен
ДВЕ ГОДИНИ без нашия скъп и незабравим 

ДРАГАН НИКОЛОВ
След като ти замина във вечността, нищо не 

може да запълни огромната празнота в живота 
,,и- 0(гганаха сам0 спомените за щастливите 
дни, когато ни озаряваха твоята доброта и обич, 
когато твоята мъдрост беше най-силната опора 
в живота ни. Ние, конто те обичахме и които ти 
обичаше, вечно ще те носим в сърцата си!

14-годишна възраст участва и деца. 
димитровградската шахматискта

Маратонецът 

мечтае да се 
завърне

’■*

играха партиите. през лятото участваха 
Д.С. кото първенство във Варна, където I

«г>На 9 януари 2003 г. се навършват 22 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил 
татко, а на 21 януари 2003 г. 
се навършват 6 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила ма-

Един от най-добрите маратонци 
в Сърбия и Черна гора Драган То
доров, който служи като офицер иа 
Войската на СЧГ в Белград, обмис
ля да се завърне в родния ди Димит
ровград заедно със съпругата си 
Благица и дъщеря си Флора.

Доколкото в този крайграничен 
район се сформира Рейнджърска 
рота към Войската на СЧГ, бих се 
завърнал да живея и работя 
Димитровград, сподели изтъкнати
ят спортист пред нашия вестник.

Спортната си кариера 35-годи- 
шният Тодоров е започнал в мест
ния АК “Железничар” Ако се из
пълни желанието му да се завърне в 
Димитровград, не е изключено пак 
Да се включи в този отбор.

Твоите най —мили: съПруга Райна, майка 
Аншииа, дъщеря Весна, син Любомир, зеш Мирослав, снаха 
Лилия, внуци Роберт, Бранимир и Александър.

йка
КОСТАДИНКА
(1928-1998)
ВЕНЕ
(1925-1982)

Възпоминание
На 6 януари 2004 година се навършват 

ДЕВЕТ ГОДИНИ
от внезапната смърт на скъпия ни съпуг, татко, 
дядо и прадядо
СИМЕОН. Б. ХРИСТОВ 
(1926 -1995)
от село Дукат, Босилеградско 

Да си спомним за добрия човек.

в .АНГЕЛОВИ 
от с. Долна Лисина, Босилеградско

не могат да заличат вашата доброта и нашатаИзминилите години

и внучките Сузана и Сандра
{ ■

СъПругаша Олга с децата и семействата им.
Б.Д.
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тМлого светци 

за сиромасите си?!”.Мите българин ли 
Мита се чуди що га питуйе, 
ама му отвърча: “Па 
нрадеда ми, бог да га прости, Т 
депа ми, и ньега бог да просгщ 

бащи ми, българйе су.
а!”. Е, дънъска ти йе 
показуйе българскьият

живейемо све поПоличка падна в горичка лоше, нейе кйко преди године кига народ 
щом наближи Нова годим побеснее 01 ку- 
пуваньс. Парете се истровиле, 'гребе да 
развлачиш пспцийицуту или платицуту 
натънко, ако сакаш дибидус да не останеш 

Е, йодно йе кига се орати, а 
видиш със свойи

я даеве и
съм българин, 
имендън и му 
календар. Мита позинуйе нещо да каже, 

Испичугурата не му дава: “Айде-айде, 
шишето!” И докига

Преди няколко десетилетия в нашите краища се ореше всяка 
нива, косеше се всяка ливада, всички градини бяха насадени, а имаше 

добитък - овце, говеда, коне, свине и др. Макар че тогаваи много
имаше и пастири за добитъка, за защитата на реколтата се грижеха и 
полските пазачи, наречени поляци. Във всяко село беше назначавай 

който пазеше посевите от несъвестните овчари, говедари и
ама
не се стискай, донеси 
не му види дното не си иде.

После две неделье ете ти га пак при Ми- 
ту* ‘Ти, Мите, куде живейеш, у Българию 

у Сърбию? И му разгърна сърпскьият 
календар. Сирома Мита пак износи ши
шето, оти кой че са распрая с Испичуту- 
руту, щом йе намислил да тражи почер- 
пушку.

Дал Бог у тия месеци светците се ст
рупали: Гмитър, па Никола, па Божидар, 

йедна и друга Коледа, па йедна и друга 
Нова година, па Стевън и да не 
редим повече... А наш народ ко народ. 
Нече да ньи погази името, нече да се свива, 
ако йе добър дън, напиня жиле, ама за чес 
и славу све че истисне по некой динар, че 
има и за пийенье, и за мезе, па и на тър-

гол ко тояга, 
друго йе ка пойдеш дачовек,

коняри, а за работата си получаваше жито, сирене, вълна, ракия... 
Той имаше правото да налага парични глоби или да предаде па съда 
стопаните, чийто добитък е направил “пакос”.

В дерекулското село Ясенов дел за поляк беше назначен селянин, 
известен като голям любител на жените. Когато завари нечии овце

и започва

ОЧИ.
Че ви разскажем и йедну приказницу. 

Йсдън пои и попадия си испекли буренце с 
И на двойичката се пило, ама илирекьию.

попат бил итър, па йедно ютро рек ъл 
попадиюту: “Попадийо, айде че ти прода
де м конятога”. Почели се пазарс, накраят 
се спазарили и попат доволън рекъл: Е, 
айде наточи от рекьиюту, да му пийсмо 
кърчму!”. Попадията йедва дочекала. Ми- 
иул ли йе дън или два, не знам, а йедно 
ютро попадията рекла: “Попе, айде да ти 
продадем конятога!” И пак се пазарили— 
пазарили, накраят се спазарили 
кърчма. Тека целу зиму: продаваю, пазаре 
се и накраят пию кърчму, докига не 
видели дното на буренцето.

Сигурно се питате ещо ви распраям при- 
казиице. Епа що тия наш народ постоянно 
завикуйе кико ни йс стануло млого лоше. 
А еве кико йе. Моят комшия Йоца 
Испичутурата требе да йе узел рецептуту 
на итротога попа, па си купил два кален
дара, йедън по новият, а другьият по ста
рият стил. Или ако сакате да ви кажем 
това по-просто: йедън българскьи и дру
гьият сърпскьи. Свако ютро отвори кале- 
ндарйете и погледа кой дън смо. “А-а-а, 
Гмитровдън” и право, та при Миту. “Ти,

наили говеда в нива или ливада, той отива при стопанката им 
да я плаши с голяма парична глоба. Глобите тогава бяха по-страшни 
и от наказанията със затвор, защото времето беше тежко и хората 
нямаха пари. Разбира се. стопанката на “грешния добитък му се 
моли да не я глоби или поне да мине с минимална сума, но полякът не 
иска и да чуе. И докато тя му се моли все повече, той постепенно 
попуска, като й дава да разбере, че проблемът може да,се реши 
друг начин. Накрая й казва:

- Влизай в горичката, събличай си пол и ч ката да си платиш 
глобата, щом не си пазиш стоката.

и по па
ви гьи

и пак
Йордан Миланов

Когато дружинката минавала 
покрай долноръжанските гробища, 
конто са на половината от пътя до 
Горна Лисина, един шегобиец сред 
тях извикал: “Стайте, мъртви, да 
идемо на работу!”

Обаче един местен бохем пре
дишната вечер пийнал някъде 
малко повече и сънят го заварил на 
ливадката край гробищата. Когато

Чекайте да 

си турим 

капуту...

пезуту че поизнесе нещо да се апне...
Ка гледам кико се пийе и йеде, кико се 

празнуйе и слави, дооди ми да се питам: ма, 
дали истина смо толко богати или сиро
машии, а? Теквия смо си нийе: щом йе 
празник - да се празнуйе! И се празнуйе 
съглам!Преди тридесетина години ня- - „

колко майстори от Плоча и Горна ЧУЛ "призива . бохемът изревал. 
Ръжана реишли да тръгнат на Веднъга, само да турим капуту . 
печалба. Понеже автобусът от Бо- Като чули тези думи, дюлгерите

хукнали да бягат и не спрели чак до 
Горна Лисина.

Епа айде, нека су ви честити празниците! 
Ама немой да забоварите дека по 

празниците иду и делници...
силеград минавал през Горна Ли
сина рано сутринта, наложило се да 
тръгнат още пред зори. Новица Станков

Вицове за политици ■вшш.

СПИН ли? Ние ей имаме депутатски
■у

цветове влизат в публичен - Свинята не може да бъде политик, 
а политикът може да бъде свиня!

За нас е голяма чест, господа - 
рва се към тях съдържателката. - 
съм длъжна да ви предупредя, че 
дичетата ми имат СПИН.
Няма страшно, майче - успокояват 
злптиците. - Ние сме с депутатски

* * *
- Иванчо, казва учителката, посочи 

степените на думата “празно”.
- Празно, по-празно и магазин от 

времето на Слободан Милошевич!

- Докога ще живеем все така бедно? 
- питат избиратели на среща с поли
тици.

- Защо пчелите имат царица, а не 
ртиен лидер?
- Защото събират мед, а не лайна. - Още четири години.

- А после?
- После ще свикнете...

- Каква е разликата между 
:ите и депутатите?
- Кокошките мътят яйца, а депу-

коко- * * »

- Каква е разликата между депутата 
и проститутката?

- Едното вдига ръцете си като дру
гото нозете си...

- Как можем да съберем в парла- 
нта всичките 250 депутати?
- С дневен ред, който има само една ■ ' п°стамента със златни букви е

точка:
им привилегии.
* * *

* * *
На сутрешния развод началникът - Е, нали ви казах, че рано или 

на затвора се обръща към осъдените: късно всички те ще се окажат при нас!
- Днес искам от всички вас да . възкликва един от затворниците, 

поддържате образцов ред. Очакваме 
посещение на министър-председателя 
и на депутати от парламента.

разширяване на депутатските гРавиран надпис: “Той никога не е
лъгал, никога не е крал, никога не е 
ползвал привилегии и винаги е мислил 
за добруването на народа.” На кого е 
повдигнат този паметник?

- На Незнайния министър!

* * *
- По какво се различават свинята иВ името на националните интереси 

няколко депутати с различни политикът?
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