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Сто дни на правителството на^~/крбия

Решителни стъпки 

към нормален живот
стопанско^целяване”6 ОТрИЦателните икономически течения и започнахме процес на

През първите сто дни прави
телството въведе стабилност в 
Републиката и направи решител-

правова държава. Въстановени правителството на Сърбия Воис- 
са правовият порядък и институ- лав Кощуница. 
цноналннят мир, заяви на прес- ”През първите си сто дни пра- 

ни стъпки към нормален живот в конференция председателят на вителството на Сърбия особено
внимание обърна на изграждане
то на институции, които преди
шното правителство беше забра
вило, разчитайки на това, че са 
по-малко важни от властта и по
литиката”, каза премиерът.

Той също така така изтъкна, 
че най-сетне новата власт е съз
дала условия Сърбия да има пре
зидент.

За "неуспех” в досегашната 
тримесечна работа на правител
ството Кощуница смята това, че 
се е занимавала с неща, с които 
не би се занимавала при нормал
ни условия.

ЮБИ

Настоящите президентски избори в Сърбия всъщ
ност представляват четвърти опит от септември 2002 г. 
за избор на държавен глава. Но този път страната със 
сигурност ще получи наследник на избрания през 1997 г. 
президент Милан Милутинович. Развръзката обаче се 
очаква едва на балотажа на 27 юни.

За пръв път на изборите ще могат да участват и 
гражданите на Сърбия, живеещи в чужбина, но инте
ресът е изключително малък. Общо в 58 държави за из
борите са се регистрирали едва 10 020 души.

Четвъртият 

опит за 

избиране на 

президент

По стечение на обстоятелствата в срок от само един месен 
вестник "Братство" отбелязва два забележителни юбилея. 
На 14 май излезе 2000-ияш брой, а след три дни ще йразнува 
45-ия си рожден ден!

Загърбихме, значи, четири и Половина десетилетия - години 
за ресйекш! Зад нас е дълга незаличима следа. Незаличима, не 
защошо винаги е била добра, а защоШо шя винаги може да бъде 
Подложена на оиенка и Преоценка. Разбира се, че всяка Пре- 
оиенка се Прави от хора на новото време с нови възгледи и 
критерии.

УйреииШе главно се базираш на твърдението, че вестникът 
бил ПарШиен. И са Прави. Но без този белег тогава нищо не е 
минавало. Няма дена без родители. И добре е, когашо децата 
надминават родителите си. Без това нямаше да има Прогрес. 
Но не бива да се забравя и тяхната заслуга.

Истина е, че броевете на "Брашсшво'’растат, а тиражът 
Пада. Жалка истина е и това, че намалява броят на сънарод
ниците ни. Несправедливо е пялата вина да се сваля върху 
"Братство", вестникът излизаше и тогава, когашо майчи
ният ни език Почти беше изйъден от училищата. Всеки десети 
декларирал се българин у нас чете "Братство". С оглед на 
условията, това също е Процент за ресПекш.

Сто години изкуство в 
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Във вторник на 8 юни с те

лескоп можеше да се наблюдава 
преминаването на Венера пред 
диска на Слънцето, което за по
следен път е било наблюдавано 
през 1882 г. Според изчисленията 
на астрономите подобно явление 
ще има отново на 5 юни 2012 г„ 
ио няма да може да се наблюдава 
от Европа.

щ
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"Вратно“ благодари ни чиштелитв, 

които ни честитили юбилея!
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Вук Драшкович посети Москва

Отношенията се развиват 

по възходяща линия
Георги Първанов:

Инвестициите са 

условие за стабилностобластта на икономиката.
Сърбия и Черна"Русия е значим партньор на 

гора, а отношенията с нея са един от нашите главни 
приоритети”, посочи Дра-

Според президента на Бъл
гария Георги Първанов пра- 
вителството и бизнеса трябва 
да осъзнаят, че инвестициите 
в социалната политика са ус
ловия за стабилност. Първа
нов участва в срещата на ви
соко равнище на Междунаро
дната конференция на труда в 
Женева. В словото си той по
сочи, че екстремизмът и в час
тност - тероризмът, често на
мират почва в региони с нере
шени социални проблеми.

външнополитически
интервю за агенция РИА Новости.

Той още заяви, че в досегашната фаза на ре
шаването на ситуацията в Косово Русия оказваше 
значителна, последователна и принципна подкрепа 
за пълното прилагане на Резолюция 1244, остро и 
недвусмислено е осъдила ескалацията на насили
ето през март, определяйки я като етническо про
чистване и е изпратила голяма хуманитарна помощ 
за тамошните Сърби.

шкович в

Словакия подкрепя приемането на Сърбия и Черна 
гора в Партньорство за мир, но очаква официален 
Белград да изпълнява задълженията си към 
Трибунала в Хага, е казал министърът на външните 
работи на Словакия Едуард Кукан по време на 
разговорите си с външния министър на СЧГ Вук

Външният министър на Сърбия и Черна гора Драшкович. По време на посещението си в 
„ : ни Братислава Драшкович е разговарял с домакините
Вук Драшкович се срещна в Моска с руския си ^ за Косов0| за стремежа на СЧГ да се включи в 
колега Сергей Лавров. Двустранното сътрудиичес- евроатлантическите процеси и по двустранни 
тво между СЧГ и Русия беше главната тема на въпроси. На пресконференция след срещата си с 
срещата на двамата външни министри. Те обсъди- Кукан Драшкович е казал, че ЕС и НАТО са пътят 
ха и косовския въпрос, подкрепата на плана на Бел- към бъдещето, а изискването за сътрудничество с 
град за Косово и Метохия, както и отношенията Хага тои смята за задължение, 
между Белград и Подгорица.

В навечерието на посещението си в Русия Вук 
Драшкович заяви, че отношенията между двете 
страни се развиват по възходяща линия и се обяви

Държавният глава подчерта, 
България държавата и институциите не могат да абди-

Драшкович и Лавров
че в
кират от социалните проблеми и трябва да се ангажират със 
създаване на стабилна макроикономическа среда, намаляване 
на безработицата и бедността.

Милен Керемедчиев:

Има желание за 
задвижване на проекта за 
магистралата София-Ниш

Външният министър на СЧГ се срещна и със 
секретаря на Съвета по национална сигурност на 
Русия Игор Иванов, както и с председателя на 
горната камара на руската Дума Сергей Гризлов.за развитие на сътрудничеството преди всичко в

Петгодишен юбилей на Пакта за стабилност Пет години Пакт за стабилност е един добър период за 
равносметка. За тези пет години Пактът е подсигурил прог
рами на стойност 6 млрд. евро за делия регион от всички 
страни членки, от които 650 млн. евро се падат на България. 
Това обясни националният координатор на Пакта за стабил
ност Милен Керемедчиев. Той каза, че сумата се употребява 
за проекти като магистралата София-Ниш и Дунав мост 2. 
Относно магистралата София-Ниш е било договорено на 15 и 
16 този месец да се проведе първата среща на междуправите
лствена работна група в Белград, а в началото на юли да има 
среща и на ниво експерти от двете страни. Целта е да се излезе 
с единен проект, който да бъде представен пред чуждите 
инвеститори. Керемедчиев увери, че има голямо желание за 
задвижване по въпроса. В тази насока важна роля е изиграло 
и посещението на министъра на външните работи на Сърбия 
и Черна гора Вук Драшкович, от когото са били очаквани 
верните и правилни сигнали на новото правителство на стра
ната и ние ги получихме. Правителството на СЧГ държи този 
проект да бъде изпълнен колкото може по-бързо, категори
чен бе Милен Керемедчиев.

Помощ в размер на 

6 милиарда евро
лност са страните от Югоизточна 
Европа: Хърватия, Босна и 
Херцеговина, Сърбия и Черна 
гора, България, Македония, Ал
бания, Румъния, Молдова, както 
и нейните съседи, страните член
ки на ЕС, Европейската комисия, 
НАТО, ОССЕ, Съветът на Ев
ропа, международни финансови 
институции, както и САЩ, Русия, 
Япония, Канада, Норвегия и 
Швейцария. Пактът е създаден 
на 10 юни 1999 г.

Пакта за стабилност в Югои
зточна Европа призова страните 
от региона, които искат да се 
присъединят към евроатланти
ческите институции, да поемат 
отговорност за собственото си 
бъдеще.

В словенския град Порторож в ЕС Да вВПОПеИЗИра 
понеделник започнаха тържест- л ^ г
вата за петата годишнина от ос- КОСОВСКИЯ ПрООЛвМ 
новаването „а Пакта за стабил-
ност на Югоизточна Европа. Ко- регИона и блокира пътя към ЕС 
ординаторът на Пакта Ерхард не само на Сърбия, заяви 
Бусек подчерта, че "подпомага- специалният кординатор на 
нето на регионалното сътруд- Пакта Ерхард Бусек. Той 
ничество с малък бюджет е една изтькна, че ЕС трябва възможно
от евтините форми на успешното решавало на косовския проб- 
сътрудничество за развитие . От лем. 
основаването на Пакта страните "ЕС трябва да започне 
- донори са предоставили помо- европеизация на косовския 
щи в размер на общо шест мили- проблем, която не може да се

избегне, тъй като дългосрочно 
гледано, Сърбия трябва да стане 
член на ЕС", подчерта Бусек.

арда евро.
Участници в Пакта за стаби-

Първанов преряза лентата 
на новата столична автогараВоислав Кощуница: От срещата Драшкович - 

Ашдаун________Дейтън е ключ за 
стабилността на БиХ

С тържествени слова на президента на България Георги 
Първанов и на вицепремиера и министър на транспорта и 
съобщенията Николай Василев беше открита новата модерна 
автогара на столицата на площ от 7500 кв. м., отговаряща на 

европейски стандарти. Държавният глава пожела ”на 
добър път” и преряза лентата, а левкийският епископ Павел 
отслужи водосвет. На откриването присъстваха още и 
лидерът на ДПС Ахмед Доган, кметовете на общини и райони 
в столицата, общински съветници.

Бъдещето е в 

евроатлантическитеПремиерът на Сърбия Воислав Кощуница е заявил 
по време на срещата си с върховния представител на 
международната общност в Босна и Херцеговина, че 
Дейтънският договор трябва да се изпълнява, тъй ка
то той е ключът за стабилността на страната. Според 
Кощуница досегашното му изпълнение е дало добри 
резултати, особено в борбата с екстремизма. Той е 
казал, че Сърбия и Черна гора придава голямо 
чение на развитието на отношенията с БиХ и е поаь 
чил значението на 
пътя към

всичкиинституции
Министърът на външните работи на Сърбия 

и Черна гора Вук Драшкович 
представител на международната общност 
Босна и Херцеговина Пади Ашдаун заявиха, че 
сътрудничеството с Хага е

и върховният
в

зна-

420 млн. евро от Европа 
за България

условие за присъе
диняването на СЧГ и на БиХ към европейските 
интеграционни структури. Драшкович заяви, че 
и за двете страни неизпълнението на задълже
нията спрямо Хага е главната пречка за влиза
нето им в

регионалното сътрудничество по 
европейските интеграционни структури.

"Братство“ има нови телефони
Една седмица преди юбилейната дата Издателстно 

Братство получи нови телефонни номера.
Нови телефонни номера получиха редакцията на в 
_^Ратство - 018/ 513 - 682 и финансовата служба - 018/

Досегашният номер на вестника 018/ 46 - 845 сега е в
Ги

До 2007 година България ще получи 420 милиона евро от евро
пейските фондове за реализация на водни проекти. Това съобщи 

ладимир Дончев, началник отдел в Министерството на околната 
среда и водите, при откриването на Четвъртата международна чер
номорска конференция. В бъдеще приоритет няма да бъдат само 
пречиствателните станции. По думите на Дончев акцентът ще бъде 
поставен върху подобряване на водоснабдяването, особено в райо
ните, където има проблеми през лятото.

европейските структури. Драшкович 
заяви, че Сърбия и Черна гора подкрепя из
пълнението на Дейтънския мирен договор 
Босна и Херцеговина.

Пади Ашдаун оцени, че бъдещето и на Босна 
и Херцеговина, и на Сърбия и Черйа гора е 
евроатлантическите институции.

в

в
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Проектоконституциятае в парламента на Сърбия Реагиране на Независимото сдружение на 
новинарите

Да се спазват 

обществените интереси
По повод нарушаването на етичните и законовите норми в 

медиите, Комисията по професионална етика към Независи
мото сдружение на журналистите в Сърбия (НУНС) издаде 
съобщение, в което между другото се казва, че от известно 
време, особено през последните няколко седмици, се допускат 
все по-тежки нарушения на етичните норми в професионал
ното новинарство.

"Някои вестници с голям тираж, някои електронни медии, 
даже и сериозни дневници и седмичници откровено водят кам
пания в интерес на политически, делови, дори и престъп- 
нически кръгове и групировки, без да се съобразяват с общест
вения интерес, за който са длъжни да се застъпват. Примерите 
са толкова много, че не е възможно да се изброят, но се отк
рояват следните тенденции: опетняване на лица от общест
вения и политическия живот, публикуване на подробности от 
семейния им живот, обвинения преди съдът да се е произнесъл, 
релативизиране и глорифициране на най-тежките престъп
ления в името на нацията или на идеологията. Такива нару
шения особено се откроиха по времето на арестуването на 
Милорад Улемек Легия в началото на май и стават все по-драс
тични.

Тежката ситуация се усложнява и от някои политически 
лидери, които нападат политическите си противници и жур
налисти. Такова поведение е възможно поради лошите закони и 
селективното им прилагане.

Комисията по професионална етика приканва всички чле
нове на НУНС и всички професионални но винари да спазват 
основните професионални и законови постулати и да се съоб
разяват с отговорността си към обществеността и към об
ществените интереси. Също така се обръгцаме към изпъл
нителната, законодателната и съдебната власт възможно 
по-скоро да бъдат приети закони за достъп до инфорлшцгште, 
за сгшзване на личния интегритет и други, с които ще бъдат 
регулирани правата и отговорността на журналистите", се 
казва в съобщението на НУНС.

Из Проектоконституцията
Освен другите, новата проектоконститу- 

ция съдържа и следните разпоредби:

*Сърбия е държава па сръбския народ и 
па гражданите, които живеят в пея 
*Теришориалношо организиране 
Подразбира Покрайнини и местно 
самоуправление 
*Гражданите са носители на 
суверенитета
*СкуПщинаша е еднодомна, с 250 
деПушаши, избрани По Пропорционална 
система, а цяла Сърбия е една 
избирателна единица 
*Президеншъш се избира Пряко, чрез 
тайно гласуване и с мандат ош 5 години 
*В служебна уПошреба е сръбският език и 
кирилицата, но националните 
малцинства имаш Право служебно да 
Ползваш своя език и Писмо сПоред закона 
*Гражданин на Сърбия може да бъде 
Предаден само ако това налагаш 
международните задължения 
*На гражданите ош националните 
малцинства се гарантираш доПълнишелни 
индивидуални или колективни Права.

'Предложеният текст на бъдещата 
конституция е подкрепен от 
всичките партии от управляващата 
коалиция

Правителството на Сърбия прие проекто- 
конституцията, която предложи след това на 
Скупщината, а окончателното 
нея

си мнение за
ще кажат гражданите чрез референдум. 

Според думите на премиера Воислав Кощуни- 
ца този документ има подкрепата на всички 
партии от управляващата коалиция, но той 
може да бъде променен ако съществуват 
добри идеи, макар че предложените решения 
в по-малка или по-голяма степен вече са про
верени на практика в други държави.

Премиерът също така каза, че за разлика 
от сегашната Конституция на Сърбия, проек
токонституцията е дефинирана така, че да се 
знае кой, кога и как може да дойде на власт, 
при какви условия управлява или губи пози
ции във властта. Уважавайки мнението на 
по-голямата част от общестрото Демократи
ческата партия на Сърбия се е отказала от 
идеята за регионализация на Сърбия, но в 
проектоконституцията остава възможността 
да се сформират покрайнини.

по-

След убийството на сръбски 
младеж____________________

Изследване на Канцеларията за 
присъединяване към ЕС_______В Косово 

протестираха 

хиляди сърби
Мнозинството 

граждани на Сърбия се 

стремят към ЕвропаХиляди сърби протестираха след убийството на 
17-годишния Димитрие Попович в Грачаница и нас
тояха за по-добра защита от страна на международ
ната общност. Сърбите обвиняват албанските екст
ремисти, но също така и силите на НАТО, които не 
могат да защитят сръбското население в Косово. 
Убийството на 17-годишния младеж няма да остане 
безнаказано. Мироопазващите сили на ООН аресту
ваха двама албанци на 18 и 20 години и намериха вероя
тното оръжие на престъплението. Въпреки, че двама
та задържани по най-голяма вероятност са виновни
ците за убийството, в случая става въпрос за преце
дент, защото за 5 години международно присъствие в 
Косово, нито едно етническо убийство не бе наказано.

Ако сега бъде разписан реф
ерендум за присъединяване към 
Европейския съюз, 78% от гра
жданите на Сърбия щяха да гла
суват "за”, а 7% "против”. Това 
са резултатите от изследването, 
което направи през април т.г. 
Канцеларията па сръбското пра
вителство за присъединяване 
към ЕС. Представители на Кан
целарията заявиха на прескон
ференция, че през януари 2002 г. 
процентът на гражданите, които 
са били за ЕС, е бил значително 
по- малък, по-точно 67 на сто.

Много повече от половината 
участници 
(81,5%) смятат, че е съвсем есте
ствено Сърбия да бъде членка на 
ЕС, а почти същият процент (82) 
смята, че с членството в този 
съюз ще укрепне положението

на ЕС в света. За динамиката, е 
която Сърбия се приближава 
към ЕС, участниците в анкетата 
са дали средна оценка 2,5 по ска
ла от 1 до 7.

39% са отговорили, че нямат 
достатъчно информации за про-

Оливер Иванович говори на протеста в Грачаница

От това убийство ще се запомни едно нещо. След като 
многонационалните сили в региона не блеснаха с 
особена компетентност по време на размириците през 
март, сега изглежда са решени да почнат да си вършат 
работата.

цеса на присъединяването, дока- 
то 26% смятат, че разполагат е 
достатъчно данни по този въп
рос.

Представители на Канцелари
ята за присъединяване към ЕССолана и Холкери осъдиха 

убийството НАТО 
осъди 
убийството 
на Попович

подчертават, че недостатъчното 
сътрудничество с Трибунала в 
Хага и нефункционирането на 
държавната общност Сърбия и 
Черна гора са главните причини 
за бавните темпове на присъеди
няването на Сърбия към ЕС.

Върховният представител на ЕС по въпросите на взлшшата политика 
и сигурността Хавиер Солана и ръководителят на ЮНМИК Хари 
Холкери, който неотдавна подаде оставка, остро осъдиха убийството па 
17-годишния Димитрие Попович. "Общество, в 
такъв начин да бъде убито момче, не е здраво общество и то не е част от 
Европа", каза Солана след срещата си с Холкери в Прищина. Пред 
журналисти Солана каза, че е дошъл в Косово, за да осъди това убийство 
и да се запознае с възстановяването на сградите, разрушени по време на 
насилието през март, което според него "протича бавно”. Солана под
черта, че постигането на стандартите за Косово е ключът за решаването 
на всички въпроси, включително и за бъдещия статут на провинцията и 
призова политическите лидери на всички общности да работят за изпъл
нение на стандартите.

в изследването

което е възможно но

М.Т.НАТО рошитолно осъди 
убийството на сръбския 
младеж. "НАТО подкрепя 
местните власти за 
разкриваното и наказваното 
на извършителите на това 
престъпление", каза 
източник от НАТО пожелал 
анонимност. След 
арестуването но 
заподозренито 
разследваното на 
косовските власти трябва 
да установи кой е 
извършителят на убийството 
и той да бъде наказан, е 
посочил източникът от 
НАТО.

Холкери с лидерите на 
Косовските партии

Бившият ръководител на мисията на ООН в Косово - ЮНМИК, Хари
Ема Адвии, говорителят на Патън;

Убийците да бъдат наказани Холкери, се е срещнал с лидерите на косовските политически партии 
преди окончателното си заминаване от покрайнината. Лидерът на Де
мократичната партия на Косово Хашим Тачи е оценил високо сътруд
ничеството на Холкери с местните институции и усилията положени за 
подобряването на взаимоотношенията между ЮНМИК и местните влас-

Евролейската комисия заяви, че убийството на сръбското момче в 
Косово е престъпление на етническа основа, което предизвиква дълбоко 
съжаление. Това заяви Ема Адвии, говорител на еврокомисаря Крие 
Патън. Гя подчерта, че Европейската комисия иска извършителите на 
това престъпление да бъдат разкрити и съдени”, Адвии още изтъкна, че 
остава непроменена позицията на ЕС за необходимостта от изпълнение 
на демократичните стандарти за Косово.

ти.
От своя страна лидерът на косовските сърби Оливер Иванович е 

заявил, че Косово е имало нужда от генерал с дипломатически опит, а не 
от дипломат с опит на генерал и че по времето на управлението 
Холкери не е било направено нищо за прилагането на Резолюцията 1244.

на
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Срещи - Сретен Савов, говорител на 00 На 
ДС в Пирот _____ ____________________Пред президентските избори

Босилеградска община Бивш офицер - 

говорител на партияИзборите ще се контролират от 
представители на всичките кандидати

заместник, които са предложени от

Република Сръбска и от Войската на Югославия. Както почти всека 
офицер, и той е служил на различни места. Участвал е в стълкновенията в 
бившите югорепублики, както и в Косово и Метохия. Савов живее 
пиро гския квартал Рогоз. Женен е за Соня Тошич-Савова и имат дъщеря 
- Анастасия Савова. От август миналата година Савов е член 
Изпълнителния съвет на ДС. На извънредните местни избори в Пиротска 
община, които се проведоха в края на миналата година, той за трети 
пореден път стана съветник в Общинската скупщина в Пирот. Известно 
време е изпълнявал длъжността секретар на ОО на ДС в Пирот, а сега е 
председател на Съвета за комуникация към този отбор или, по-точно
казано - той е говорител на отбора.

На въпроса ни дали е трудно човек да бъде 
говорител на партийна организация, Савов 

"Много е трудно. Когато човек

В Босилеградска община прик- В сравнение с парламентарните 
лючи подготовката за успешното избори през декември миналата го- упълномощените представители на 
провеждане на президентските из- дина разликата е в това, че вместо кандидат - президентите^ 
бори. Според избирателния списък, тричленната работна комисия, кое- Трябва да се отое > 

нашата община право да гласуват то тогава ръководеше изборите, се- чки президентски канд щ
ще имат 8 943 пълнолетни гра- га изборите в общината ще ръко- имат свои представители и р
ждани. води Общинската избирателна ко- тирените състави на избирателни-

За първи път вместо на 34, избо- мисия. В нея са включени и всички те комисии, така че те ще оъдат
рите ще се проведа на 31 избира- упълномощени представители на съставени от по Зо души.
телни пункта в общината. Сък- петнадесетте кандидат-президенти. Работата иа Общинската изои- 
ращаването е станало въз основа на Снежана Стоилкович, секретар рателна комисия ще бъде \ Д
решението на Републиканската из- на ОС в Босилеград, казва, че Ко- вана от представители на ць^ д, 
бирателна комисия, с което са мисията е сформирала постоянните а тази неправителствена организ 
закрити избирателните пунктове в и разширени състави на избирател- ция ще има свои наблюдатели и в 
Бресница, Ярешник и Ресен, поне- ните комисии за всичките 31 изби- едии от двата избирателни[пункта в 

общности броят рателни пункта. Постоянният със- Райчиловци. Досега ЦЬСИД вииа-
по 6 ги е имал свои наблюдатели в почти 

всички избирателни пунктове.

в

в

на

же в тези местни
на гласоподавателите е под 100, тав на комисиите включва 
така че бресничани ще гласуват в души - председател, двама членове 
Зли дол, ярешничани в Назърица, и заместници на председателя и 
докато гласоподавателите от Ресен членовете. В разширения състав на 
ще ходят на избори в Раднчевци.

отговаря:
говори пред медиите, той трябва да се държи 
непринудено, сякаш говори непосредствено с 
гражданите. Говорителят не трябва много да

■ философства, не трябва да говори за неща, 
N които не интересуват гражданите и да не се 
Щ занимава с ”висша политика”. Особено е 
Щ необходимо да се държи културно, защото той 
лв е един от хората, които формират обществе- 
Я ното мнение . Сретен Савов е на мнение, че 
д политиците в нашата страна невинаги се дър- 
I жат културно и това влияе отрицателно върху
■ общественото мнение. Това, според него, било 

особено характерно за политиците от "Мило- 
шевичевия режим”.

Попитахме Савов защо е избрал именно Демократичната партия. ”Тя е 
една модерна европейска партия, която се стреми Сърбия да се 
реформира час по-скоро и да влезе в Европа, където й е мястото”.

За атентътът срещу бившия сръбски премиер д-р Зоран Джинджич 
Савов казва, че го е преживял много тежко и добавя: ”Това бе изстрел, 
който уби премиера и рани Сърбия. Познавах Джинджич лично. Той 
беше гениален и енергичен човек. Във всеки един момент знаеше 
начините за решаването на проблемите в Сърбия и в света. 
Същевременно той беше голям демократ и постоянно говореше: 'Това са 
моите идеи, ако имате по-добри, споделете ги!”. По думите на Сретен 
Савов, д-р Джинджич е показал на Сърбия пътя към Европа и тя трябва

на П.Л.Р.

комисията има по един член и негов

- ........................... ■

На територията на Бабушнишка община са 
" регистрирани 12 996 гласоподаватели, които на 
президентските избори могат да дадат своя вот в 
48 избирателни пункта.

В Димитровградска община

9811 избиратели
На изборите за президент на Сърбия ще могат ровци и жителите на с. Гуленовци, в с. Поганово и 

да гласуват 9811 гласоподаватели в Димитровгра- жителите на селата Драговита, Планиница и Бан- 
дска община, съобщиха от Общинската изборна СКИДОл,с. Смиловци и жителите на селата Радейна 
комисия. Своя вот димитровградчаните ще могат и Петърлаш, в с. Пъртопопинци и жителите на 
да дадат в 17 изборни пункта, 4 от които са в Димит- селата Бребевница, Мазгош и Моинци, в с. Каме- 
ровград, а останалите 13 - в селата на общината. В НИца и жителите на селата Сенокос, Болев дол, 
Димитровград ще се гласува в Народната библио- Изатовци> Бракьовци, Долни Криводол, Горни 
тека, в Центъра за културата, в ОУ "Моша Пияде” Криводол и Вълковия. Избирателни пунктове ще 
и гимназията ”Св. св. Кирил и Методий”. В с.
Лукавица ще гласуват и жителите на с. Сливница, в 
с. Желюша и жителите на с. Грапа, в с. Белеш и 
жителите на с. Прача, в с. Градине и жителите на с.
Бачево, в с. Трънски Одоровци и жителите на 
селата Искровци и Петачинци, в Долна Невля и 
жителите на селата Горна Невля, Скръвеница,
Врабча, Барйе, Било и Верзар, в с. Височки Одо-

Сретен Савов

има още в селата Куса врана, Гоин дол.
Освен кандидат-президента на сръбската диас- 

пора Зоран Милинкович, останалите кандидати за 
президент на Сърбия имат свои преставители в 
Общинската изборна комисия и в избирателните 
комисии. Представители на ЦЕСИД също ще 
наблюдават изборите. да го следва.

Сретен Савов е българин по националност и никога не се е срамувал от 
този факт. Според неговото мнение, официланият брой на българите в 
Пиротска община (около 450) не отрязява действителното състояние. За 
нашите сънародници в тази община, а и не само в нея, Савов казва след
ното: "Имам впечатлението, че някои от тях сякаш имат комплекс за 
малоценност заради това, че са от български произход. Те трябва да се 
отърват от този комплекс, защото нямат причина да се срамуват от 
националната си принадлежност. Особено не трябва да се срамуват сега, 
когато отношенията между Сърбия и България вероятно са най-добрите 
в историята на двете страни”.

Говорителят на пиротските демократи смята, че през изминалите 
няколко години жителите на многонационалния Пиротски окръг, както и 
жителите на останалите среди в Южна Сърбия, в които съвместно живеят 
сърби и българи, са проявили зрелост, като не са попаднали под 
влиянието на националистическата политика на Милошевичевия режим и 
допълва: "Хората трябва да делим единствено на добри и лоши. Аз съм 
българин, но същевременно се чувствам и като гражданин на Пирот и на 
Сърбия. Същевременно чувствам, че принадлежа към една по-малка 
общност, а това е моят квартал Рогоз. Жителите на всяко едно населено 
място много добре разпознават човека, който ще се застъпва в 
представителните органи на властта за решаването на техните проблеми 
и при това избирателите не се интересуват от това към коя нация 
принадлежи този човек”.

Сретен Савов споделя, че е влязъл в политиката защото е искал да 
допренесе за демократизирането и развитието на обществото. ”С по
литика ще се занимавам докато мисля, че и по—нататък мога да допри
насям за развитието на нашето общество. Когато видя, че на полити
ческата

Б.Д.

Анкета

Димитровград или Цариброд?
Младен Алексов: "За Цариброд съм, защото това 

си е името на този град. Както всеки човек, така и 
всеки град си има име. С политически декрети нищо не 
може да се промени. Ако поради политически причини 
мен ме прекръстят на Пера, хората и по-нататък ще
знаят, че този Пера всъщност съм аз, Младен. Моето Йордан Маринков:

щ мнение е, мнение съм, че на рефе- повече от 50 години не трябваше да
И рендума трябва да гласуват само жи- премахват името Цариброд, а днес не
Ц телите на града, а не на цялата е моментът да се натоварваме с
■ | °бщина. Всъщност аз смятам, че е ^ Мяпинкпв въпроса как да се нарича градът, за-
|Ц по-добре да няма референдум, а да се ^ щото ни измъчват много по-сериоз-
у отмени политическия декрет, с който ни проблеми. Трябва да обърнем

*| Цариброд е преименуван. внимание предимно на социалното и икономическото
Драган Геров: "Аз съм за името положение. Хората нямат работа, изселват се оттук... 

Димитровград. Винаги съм бил за Това трябва да ни интересува, а след това ще можем да 
това име, независимо от това, че мислим и за името на града...”
Георги Димитров е бил комунист, а 
комунизмът е премахнат. Все пак 

• Димитров е една историческа ли- 
: чност .

гласуваме на референдум. Когато 
този град са го прекръствали на 
Димитровград, не е имало референ- 
дум”.

"Преди
и::

I

Д. Геров

Емил Гюров: "За Цариброд съм, 
разбира се! Това е името на този град. 
И не трябва да се. организира 
реферерендум, а трябва да се отмени 
декретът от 1950 
градът е наречен Димитровград.”

сцена се появят достатъчно демократически ориентирани млади 
и енергични хора, ще се оттегля”.

Зададохме на Сретен Савов още един въпрос: "Къде сгреши Демокра
тичната партия, и по-точно - дали тя въобще нещо сгреши?”. Мнението 
наСавов беше: Не може да се говори за грешки. Демократичната партия 
в Сърбия отвори пъртя на светлината. Тя пое на своите плещи тежкото 
бреме на отговорността, а всяка прекадена отговорност носи със себе си и 
добро, и лошо. Първоначално се виждат лошите неща, но след това, 
когато се вдигне мъглата, ще се видят много по-добре и положителните 
не1«а- Б. Димитров

,.ч.
Борис Миладинов: "За Цариброд 

съм и то поради простата причина, 
че това е истинското име на този 
град. Роден съм в община, която се е 
наричала Царибродска. Десетина 
години съм живял в среда с таково 
име. За името на града не трябва да Е. Гюров

година, с който

Б. Димитров
Б. Миладинов

Забравеният Ботев коетотРябва да се върне името на Ботев, нито в довете на малцинството - от това че се
1 Х иУ1СВ гимназията, която преди няколко години по- отказва от корените еи, до фактГче само в

В Димитровград в момента в определени лУ™ от племенника на Христо Ботев прекрасен Димитровградска община наброяваща епва 11 
кръгове се води разискване, свързано свръща- п0РтРет напоета. Нито в театъра, който носи 000 жители, числящите се към бългяпгкп 

: нето на старото име - Христо Ботев - на основ- името му. За годишнината не се сети КИЦ малцинство членуват не в една не в пве 
ното училище в града. Цариброд като културно-информационна три...пет, а в 20 различни партии ’ пои което ^

Но нека тази, в същността си ненужна поле- инс™туция на малцинството, която преди гр- само една е малцинствена Тук епва ли някой е 
мика (ненужна, защото е крайно време да се Дина~Две организираше поне концерти или прочел или чул за посланието нт свето»

; осъзнаем кои сме и какви сме) да оставим да я театрални представления. Единствено вестник ноизвестния български пианист което гл!еи ■ 
водят ония, които трябва, и да си припомним, че БРатство в новините от България пренесе от ”че ако не запазиш националното си само™ I 
на 2 юни се навършиха 128 години от гибелта годИшнинИаВеСТНИЦИ “ Честването на кликата вствие, ще се загубиш” Ние май отдавна ше 

. на Ботев. По този повод никой, ама абсолютно г°Д“шнина- се загубили!
■ никой в Димитровград не се сети да каже поне и това> освен много други неща, абсо-
! думичка за. това._Нито в основното училище, на лютн0 съвпада с всичко, което се случва в ре-

№
|

■V.-; \\.
I&в

А.Т.



5|ВИЯ!ЛИМ»Е!

Разговор с бригадния генерал Златко Златев, командир на група "Запад" на БА

Най-напред, се спрем на тоя въпрос. Интересно е да 
ни кажете кой взема решения къде и 
какви войски ще се изпращат извън 
България и кой поема разноските за 
тези мисии ?

една национална програма със своите це-г-н генерал да ни рена и модерна армия, която да може да 
ли, задачи, изисквания и критерии, които отговори на всяко едно предизвикателс- 
трябва да бъдат изпълнявани

запознаете с
групацията, през опре- тво.коятокоманвате. Делен цикъл или период.

===■—: ===== ”------------

на моя уважаван колега генерал Марко- ка,0^венкоято ™ ВНа ^л^т^нн^лужещи
вич в ответна визита тъй като той беше бойна дейност, за да се изпълняват и тези военнослужещи.
при нас в България. Тогава ние положих
ме началото на нашите чудесни взаимоот
ношения и подготвихме план от взаимен

Най-болезнен е въпросът с
- За да бъде изпратена и най-малката 

организационна единица, трябва да реши 
Народното събрание, по предложение на 
Министерския съвет. Този е единствени
ят начин, който може да гарантира изпра- 

- Ако трябва да бъда откровен, този щането в дадена страна. Такива решения 
цели за оперативна съвместимост. Това въпрос е най-болезненият. Той е бил ви- се вземат въз основа на договорености, 
означава усвояване на чуждоезиковата наги болезнен, защото всеки един човек, като програмата Партньорство за мир. 

интеоес Тези посетения бяха ппепш^гг подготовка ' главно на английски език. В който напуска войската, той е стопроцен- Сега имаме определени задължения и 
ваниотСмемора^дук^екойто1попписахаена' уСВ0ЯВанеТ0 на тази «ел ние бяхме под' тово уволнен - той стопроцентово илиза като членка на НАТО.
чалниците на генералните щабове на на- ^“к^ГТеЗ^НАТоГиТко °Т СТР°Я-А3 МИСЛЯ’46 33 ^ ТрЯбВа Д3 “ АК° Г°В°РИМ 3" Финансовите сРедства- 
шите армии - генералите Николай Колев трябва да се плаща БлагодГоенис на тази "°ГрИЖИ дъРжавата> нейното Ръ«°в°дст- та’ неи<ата са много по-сложни. Не можем
и Бранко Кърга. Смятам, че този мемо- ГогГама лично аз бГпет месена в Тек “ " стРУкт№ите' с коит° Разполага тя. да вземем писалката и да ги изчислим вед-

лично аз оях пет месеца в 1ек- Много пъти преди започването на рефор- нага. Те зависят от много неща. Принци-
сас‘ мите у нас ние, военните, сме предлагали пите са еднакви за всички - в зависимост

различни решения. Първият ни план беше от това в рамките на кой контингент е
__ „__,__ защото това е една наистина огромна и План - 2010 година, после премина в друг поделението, то от него получава логис-
те си и да помогнем в определен план за обсмня трмя нп някпят^п бну Vя•^ятт• ^пп г, п .пп-б-ктптп о г Р. ооемна тема, но накратко оих казал, кол- план. Важно е да има Закон за реформите, тика, което ще рече, че те поемат и
Чепнягппя ьгт!!» пг»г»г~г,я Нтт Ъ^11Я и кото по-добре и по-рано моите колеги се Явно не се слушаха нашите предложения, разноските за това. Когато пък става дума 
пг. яя ^ ^ мата РатньоРст' подготвят, толкова ще им бъде по-лесно н0 ние нямаме вина. За сметка на това ние за заплащането на военнослужещите, то
во за мир. В това отношение вече имаме и да изпреварят тези събития, 
конкретни резултати. Нашите контактни
разговори с генерал Маркович продължа- Какво влияние върху модернизацията

на Българската армия оказа

осът с

рандум дава възможност ние като пъл
ноправен член на НАТО да успеем да 
сближим определени позиции със съседи-

Мисля че има и много други въпроси,

сме този, който е потърпевш.
Поради това пожелавам при вас поне да тила. 

няма такива проблеми. Има още един въп
рос: в нормалните страни пенсионният 
закон не е общ, а си има специален закон, 
който урежда уволнението на военнослу- * Какво е досегашното сътрудничество 
жещите. Това не трябва да става по общия между Нишкия корпус и Командването 
закон за пенсиониране.

Разбира се има и много други неща, но учения от рода на неотдавнашното, 
спирам върху подроб- проведено съвместно с войските на 

Румъния.
- С една дума казано - положително. 

Първо, това което успяхме да направим 
по време на първата визита на генерал 
Маркович при нас сега подлагаме на ана
лиз и готвим една друга част за реализи
ране. Надявам се, че по време на тази сре
ща ще стигнем до конкретни договоре
ности. Най-напред това ще засегне малки 
организационни единици като взводове, 
на обменни начала, за да се използва 
наличността на съществуващите инфра
структури и полигони, както нашия в

се поема от страната, която го е изпра-

От конкретни въпроси към 
глобални цели

ват в положителна посока и аз очаквам в 
най-скоро време тези планове да бъдат 
конкретизирани. Но нека предварително 
да не говорим на тази тема.
НАТО - сериозен знак на 
повишена сигурност

"Запад' и предвиждат ли се съвместни

аз не искам да се 
постите. Просто трябава да има добро 
желание, разбиране и единодействие на

* От началото на април България е 
пълноправен член на НАТО. Каква е 
конкретната полза от това за 
страната и за вашата Армия?

- Ако трябва да говорим конкретно в 
какво се състоят първите впечатления и 
първите индикации това е, че ние, като 
военни, приемаме този сериозен знак като 
нещо, което ни помага да се увеличи 
сигурността. Имам предвид колективната 
отбрана на членките на Алианса, с което 
се повишава националната сигурност на 
всяка отделна страна. Това се дължи на

държавното и политическото ръководст
во, което в момента е на власт.
Най-малко военните са за война

* Български войски участват в 
различни мисии ?ю света под егидата 
на ООН, НАТО или някои други 
международни оргатшзации, като в 
Ирак, Афганистан, Косово и Метохия и 
в Босна и Херцегови 
споделите добрите и лоши стр 
тези мисии и особено в Косово?

на. Можете ли да 
ани на

определените договорености и отноше
ния, на базата на които ще се променят и Сърдечно посрещане: Генерал Златев в 
досегашните възгледи по въпроса за на- командването на Нишки корпус 
ционалната сигурност. За това може да се

Заедно срещу природните бедствия
Командващият Мишки корпус генерал-майор Стоян Маркович заяви, че н по време на 
посещението ни представители на този корпус при командване ” Запад” на БА, през март т.г. са 
подени разговори за видовете, начините и възможностите за сътрудничество. Един от видовете 

- По принцип няма въздействие по този сътрудничество е присъствието па офицери но време на военни учения иа полигоните край
чувстваме по-сигурни, ние очакваме да се въ‘рос. Всяка отделна'страна си разра- ^"«^"Тнросито за оажесгпо участие „ц „осни формации . случай ви природни 
повиши и статута на самата /\.рмия. 1 ов ботва собствени програми и планове как- бедствия в крайграничните райони и ни територията иа СЧГ н на българска територия, 
едната страна. Другата страна е, че ние то за реформата така и за модернизация- Разговаряхме и за сътрудничество при нодготияие па документи по стандартите на Н 
имаме и свои задължения към Алианса. Гйт,то из пт жени,- п КП'й,,я ,,0,,сжс България е в програмата Партньорство за мир отпреди няколко години и има богат
Тпвя ознячяия пп-нятятъшна мопеониза- , крайна сме I - <ш,ит при регулиране ни такива въпроси. Това са най-важните неща, върху които се спряхме,

и д * , ка това изисква много финансови срсдст- макар че имаше и други, като уреждането на паметниците на загиналите български войници,
ция на въоръжението и на техниката, коя- ва реф0рМата „е с Мц0Г0 скъпа - скъпа е които са в зоната на Нишкия корпус, за възможностите иашитс офицери да летуват в 
то има нашата Армия, за да отговорим на тсхииката и в~ ОП1 жавапетп „яктп уп българските курорти и за редица други професионални въпроси”, каза на пресконференция

* ц ли_ генерал Маркович след разговорите си с б ьлгарската военна делегация, водена от бригадния
рата, за да се доближим до тези стандарти, ; генерал Златко Злитсв. М. Т.
за да има тази съвместимост. Това е ос- и ‘ '
новното.

включването ви в структурите иа
говори както от политически, така и от ЯАТО? 
военен аспект На военен план, освен че се

АТО,

изискванията и критериите, които се 
предявяват към нас. Става дума за цели и 
критерии за оперативна съвместимост, за 
да могат да се изпълняват всички анга
жименти за участието ни в мисии и други И богатите съкращават войските си 
задължения, които имаме към ООН.

- Ако говорим за Косово, нашето при- Сливница и тук в Пирот, където на пър- 
съствие там е символично. Повече впима- вия етап да се осъществят стрелби, а след 
ние при нас се отделя иа по-осезаемото това подготовка и провеждане и на взвод- 
присъствие. Най-голямата организацион- ни занятия на определени теми. Сега сме 
иа единица, която имаме извън България иа етап намерения, конто трябва да бъдат 
е батальонът ни в Ирак с 480 души. Също облечени в реалности. Това е първото 
така предстои увеличение иа контингента нещо, което трябва да направим, а вече 
в Афганистан с още 200 човека. Сега там е другите въпроси като обмен на опит и 
взвод. Предстои да се вземе такова рС- взаимопомощ, те са за нас най-решимн. 
шение. Имаме и в БиХ , имаме и в'много Това подразбира общуване на определени

* Няколко години преди включването в 
НАТО в България се провеждаха военни 
реформи. Какви са резултатите ?

- Ако говорим по принцип, както са ни 
учили в академиите, особено в генерал- 
щабовите, малко са страните, които могат 
да си позволят повече от 1% от нассле-

~ ниртп !1ярпйпРиР«.пп-,тт„ Други места, но там са по-малки орга- теми, конто засягат процесите, а преди
- Този процес е много труден. Говоря за стандартът се лвижи око о 5°/ по ниозацйонии единици. Смятаме, че с това всичко процесът за Партньорство за мир.

армията, която представям тук. На една в зависимост от тм гттт ние ще допринесем за по-бързото ликви- Това ние вършим вече. Разбира се, има и
или друга длъжност аз съм бил съпричас- ’ развита и какви спепгтпп има ДиРа,,е и регулиране на напрежението в други въпроси, върху чиито подробности
тен към целия този процес и лично съм го *0*0ЛК0 е Развита и ка™и средства има. ‘ ‘ ' 1 очакваме това па се не бих искал па се спипам
преживял. Изисква се голямо напрежение ^Гло^ч^ пренесели въ^ху „руг“ш Свпля^ет“ ” " '

ге^Гма™ състав и видовТа^мия^кГитодТг^рГ на напрежението в „„ден регион и по-бър- много доброто жела.шедаподпомогнем 
кович аз си позволих да кажа в един син- тиРат »ейната сигурност. Но сега вече а°т° му приобщаване към мирния процес не само нашето
тезираи вид какво представлява това "а РаабиРаме- « богатите страни започват с задължение. Разбнрд се, и висшестоящите » могат «а
тези години. Необходима е преди всичко ла ™Ра'Чават войските си. Върви се към "ПЙ-МПЛК0 восш|итс са ,а В0Й11а- ■ Рсшават "якои ГДобални^ъпроси.^^

варианта - по-малка, но мобилна, манев- * Г-н генерал, позволете още малко да

Оперативната съвместимост - 
основен критерий

* Кои са най-важните критерии и 
задължения, които въоръжените сили 
на Глягария трябваше да изпълнят, за 
да станат член на Алианса?

Искам да подчертая, че ние имаме
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план наСтратегическият развоен 

Димитровградска община и туризмът”Металац” от Димитровград след приватизацията

Предлагат проект за 
комплекса на 
Погановския манастир

Най-успешни 

в общината
ката власт имаме коректни отношения, но за съжа- 

такова отношение или сътрудничество няма 
между стопанските субекти в общината.
ление

* Защо и коя е причината за това?
—Може би една от причините е липсата на 

стопанска камара, план на Димитровградска община туриз-регионална 
която да обединява стопанските 
субекти. Тук идват представите
ли на различни асоциации или на 
чужди стопански камари (Авст
рия, Германия...), но никой 
покани да се срещнем с тях. Ви
ната сигурно частично е и у нас, 
защото днес времената са други и 
никой никого вече няма да моли 
да му осигури работа, а 
трябва сам да се доказва на паза
ра. Значи ние сами трябва да си 
търсим стратегически партньор, 
който да ни гарантира определе
на стабилност, а оттам и по-доб-

ттшттгоустпойството на комплекса около Погановския манастир. Проектът, 
изготвен от инж. Йордан Маринков, предвижда изграждането на няколко 
комплекса. Понеже околността на манастира представлява идеално мяс
то^^развитие на ловния туризъм, "Балкан” предлага да се създаде ловен 
резерват "Подгребен”, в който да се отглежда дивеч, който представлява 
част от автохтонната фауна на този край - елени, сърни, диви свине, зайци, 
а като нещо ново - муфлоните. Ловният резерват трябва да се простира на 
площ от около 600 хектара, на която биха могли да се отглеждат около 
600 бройки дивеч. За това е изготвен идеен проект, подкрепен от про
фесор д-р Вукоман Шелнич от Катедрата за ловно стопанство към 
Факултета по лесовъдство в Белград.

фирмаДимитровградската 
”Металац” АД е една от първите 
приватизирани фирми в община
та. Съществува вече 37 години и 
почти непрекъснато работи успе- не ни
шно, а това продължава и след 
приватизацията. Според думите 
на директора на предприятие
то Любиша Джурич, в момента 
това е най-успешната димитровг
радска фирма. Аргументите му за 
това са следните: в момента тя ни
кому нищо не дължи, редовно из
пълнява всички свои задължения 
и постоянно има работа. Той посо
чва, ”че наистина заплатите не са 
кой знае какви, средно възлизат 
на над 9000 динара, но за условията в общината са 
поносими”.

всеки

В непосредствена близо
ст до манастира има идеа
лни условия за създаване на 
микроязовир ”Боботан”, в 
който да се съберат водите 
на едноименния поток . 
Микроязовирът всъщност 
ще попадне в границите на 
ловния резерват, а езерото 
евентуално би обхващало 
площ от 1,5 хектара и ще 
може да акумулира над 80 
хиляди кубически метра 
вода. Да напомним, за този 
микроязовир вече същест
вува проект, който е изгот

вен като съставна част от проекта за строеж на язовирна стена на река 
Ерма, недалеч от с. Трънски Одоровци. }

Тъй като в непосредствена близост до ресторанта на ”Балкан’ минава 
река Ерма, в проекта се предвижда и изграждане на открит басейн, 
спортно-релаксиращи терени, както и бунгала с около 150 легла. Ако се 
има предвид, че минаващият по долината на Ерма път води до известната 
Звонска баня, която и сега е доста посещавана, особено от привърженици 
на балнеолечебния туризъм, то се очаква и в района на Погановския 
манастир да идват много повече хора. Затова и с. Поганово трябва да 
бъде включено в проекта чрез развитие на така наречения селски ту
ризъм. Всъщност в Поганово има доста къщи, които с малки капита
ловложения биха могли да бъдат приспособени за нощувки и престой на 
туристи, ловци и пр.

И не на последно място, в проекта за изграждане на туристическия 
комплекс около Погановския манастир е включено и производството на 
екологична храна , особено на плодове и, разбира се, на малини, което 
вече има определена традиция

Към всичко това трябва да се добави и вече съществуващата репу
тация на самия Погановски манастир ”Св. Йоан Богослов”, бисер от 14 
век, известен и извън границите на Сърбия. Той е под защитата на 
ЮНЕСКО и се намира в прекрасното ждрело на една от най-чистите 
реки - Ерма. Още повече, че манастирският комплекс и бъдеща турис
тическа дестилация е на само десетина километра от магистралата 
Ниш-София, което е още едно предимство за успешна работа.

Любиша Джурич
ри заплати. Желанието ми е да се 

доближим до средната заплата в републиката до 
края на годината и да излезем извън окръга, да 
намерим своето място поне в рамките на Нишки

* Чия е заслугата за това? окръг.
- Всичко това е дело на бившите и сегашните * Металаг? оборудва с дограма спортната зала. 

работници и на ръководителите. Аз само продъл- Докъде са стигнали работите? 
жавам по-нататък. Нашите работници са добри — Всички ние, които участваме в строежа, има- 
специалисти, работни и дисциплинирани, което хме среща с инвеститорите и с надзорния съвет.

Казаха, че са доволни от навременното изпъл
няване на поетите ангажименти. А и плащат редо-

потвърждават и нашите клиенти.

* Какво става с производствената програма на 
вашата фирма, има ли нещо ново в нея или си 
остава старата?

Освен вече познатата програма на "Металац"- 
мебели от метал, оборудване на.офиси с 
пластифицирани мебели, алуминиева дограма, 
метални покриви и оказване на всички видове 
"метални" услуги - имаме намерение да започнем 
производството на оранжерии, покрити с 
пластмасово фолио или със стъкло. Но за да се 
различаваме от другите производители, трябва да 
намерим партньор, който ще осигури 
необходимата техника за автоматично 
поддържане на температурата и влагата. Имаме и 
други идеи, но за тях ще говорим, когато му дойде 
време. За реализация на всичко това обаче 
трябват средства. Ние вече имахме един одобрен 
кредит, но се отказахме от него с надеждата, че ще 
се справим сами в тази насока, казва Джурич.я аг :■:&} .■ ’,.г- .■• /

* Какъв е статутът на фирмата в момента?
Имам предвид следприващизационния период и 
слуховете, свързани с новия собственик на 
фирмата. Той не се появява, говори се , че не е 
издължил парите към Агенцията за приватизация,

. че сделката е развалена...
:—Да, има много такива слухове. Съвсем отго

ворно твърдя, че ”Металац” продължава да е ак
ционерно дружество, и такова ще си остане. При 
нас са проведени'всички възможни видове конт- * 
рол, от които особено бих изтъкнал контрола на 
самата Агенция за приватизация от три аспекта: 
юридически, икономически и социален. Оценките

вно. Лично аз се надявам, че до края на лятото този 
спортен обект ще бъде завършен, което ще е от 
полза за града.
* Сега постоянно се говори за трансгранично 
сътрудничество. Какви са възможностите за 
такова сътрудничество и имали ли сте делови 
контакти с фирми от България?

—За съжаление, досега не сме имали никакви 
контакти, макар че съм съгласен, че нашата ориен
тация (а и на други фирми) трябва да бъде и към 
Ниш, и към София... Надявам се, че границата ще 
става все по-еластична, но за това трябва да мине 
доста време. Очаквам в рамките на Еврорегиона 
Ниш-София-Скопие да имат полза и малките об
щини, а не само развитите.
* Ще приемате ли нови работници?

—Бих бил щастлив това да стане. След прива
тизацията никого не сме оставили без работа, ос
вен ако сам не е напуснал. И сега броят на работ
ниците е 27, както и преди приватизацията. Ако 

. започнем производството на оранжерии, вероятно 
ще бъдат открити поне още четири нови работни 
места.

А.Т.

"Кобос" Босилеград
Казахте, че имате коректни отношения с 

местната власт. Все пак имахте и някакви 
забележки. Ще работят от юли?

В ”Юмко” се върши техническа и организационна подготовка за 
производството на 30 000 комплекта униформи за Войската на Сърбия и 
Черна Гора. Що се отнася до нашия завод, ние сме готови, веднага щом 
получим материал, да пуснем машините. Така отговори на въпроса ни 
кога ще бъде възстановено производство в босилеградския ’*Кобос” 
Никола Крумов, директор на босилеградската фабрика за конфекция 
като оповести, че е възможно това да стане в средата на следващия месец. 
В някогашното наШ-многолюдно босилеградско предприятие, в което до 
прекъсването на производството имаше около 470 работници, сега са 
останали едва около 170 души.

От общо 300 работници, приели социалната програма, досега 160 
души са получили парите си. Да припомним, че всички работници, които 
имат над 10 години трудов стаж, получават по 167 710 динара, а на онези с 
под 10 години, се изплащат по 6 000 динара за всяка година стаж. П.Л.Р.

-И този път апелирам към локалната власт и
настоявам да намери начин да премести пазара от 
улицата, на която се намира ”Металац”. Защото в 
петък, когато е пазарен ден, почти никой не може 

Но бих изтъкнал и нещо друго, което за нас е да се ПРИДВИЖИ с кола или с камион до фирмата, 
доста важно, а това е сътрудничеството. С общинс-

са положителни и от останалите, така да кажа, 
редовни видове контрол от редица общински и 
републикански инспекции.

Алекса Ташков

Нов ръководител на митницата в Димитровград

Никола Тончев - управител
В Митницата в Ди- смесен брак, но се декларира като българин. Как- 

митровград неотдавна то ни разказа самият той, за управител на митни- 
встъпи в длъжност но- цата в Димитровград е назначен между другото и 
вият управител Нико- поради това, че в Министерството на финансите на 
ла Тончев. Той замени Сърбия, в рамките на което според новите зако 
на този пост пенсио-

Накратко ОТ Градня ГИД, ще бъде направена от ”Град
" -------- ня’. Проектът вече е готов, полу

„ Строителното предприятие чено е съгласието на всички оби 
Градня” АД от Димитровград, татели на сградата и скоро рабо- 

което отпреди известно време е в тите трябва да започнат, 
състава „на частната строителна *' Оспорваното няколко години 
фирма Вирком” от Пирот, ще трасе на уличката срещу поме- 
строи моста на пътя Звонци — Ра- щенията на ГИД най-после започна 
кита. Поръчката за моста е от да се строи. След като бяха разре- 
американската неправителствена шени имуществените проблеми, 
организация ЦХФ, която подпо- местната общност на Димитров- 
мага община Вабушница. Търгът град осигури средства за дългата 
за строежа е спечелен от нишката около 100 метра пряка уличка. Ра* 
фирма Варинг”, която ще даде ботите на стойност около 300 хи- 
работа на Градня”. Новият мост ляди динара се провеждат от ”Град- 
няма да се строи на мястото на ста- ня .
рия, а малко по-нагоре. Старият * ”Градня” започна изкопните 
каменен мост, по който навремето работи за поставяне на осветление 
минаваше теснолинейката, ще си в двора на гимназията и основното 
остане като своеобразен спомен за училище. Както е известно в основ- 
миналото. ното училище изобщо няма освет-

Надстройката на сградата на ление. Сега са осигурени 100 хиля- 
главната улица в Димитровград, ди динара за двата проекта, 
където се намираше магазинът на

нови разпоредби работи и Управлението на мит- 
ниралия се димитровг- ниците, са преценили, че като представител на 
радчанин Иван Ден- българското малцинство в Сърбия той трябва да 

чев.Трнчев е роден през 1971 година в Бела църква застане начело на митницата в Димитровград, 
край Вършац. Завършил е Електротехническия където мнозинството от жителите са българи по 
факултет в Белград. До идването си в Димитровг- националност. Също така, една от преценките на 
рад е живял и работил във Вършац. Досегашният компетентните хора в посоченото министерство, 
му трудов стаж о свързан само с митницата в този както и в Управлението на митниците, е било, че 
град. . Работил е на почти всички длъжности в като управител той би могъл да допринесе за доб- 
рамхите на митниците. Между другото отговарял рата работа не само на тукашния клон на митни- 
и за. контакти с медиите.

, Предците на Тончев са от български произход, 
но не са но потекло от Димитровградско или Боси
леградско, а от Софийско. Тончев произхожда от

Димитровградска об-цата, но и за развитието на 
щина.

Б.Д. _
А.Т.
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кредити и на земеделците В Босилеградско преди десетина дниБосилеград:

Дъждовете унищожиха 
пътищата
* Босилеградчани почти не помнят такива проливни 
дъждове и порои

Проливните дъждове, които валяха в края на миналата седмица 
Босилеградско, предизвикаха много щети, особено по регионалните 
пътища без асфалтова настилка, както и по махленските.

Дъждът, който валя почти три дни непрекъснато, предизвика порои, 
които изровиха регионалните пътища Босилеград - Караманица и Боси
леград - Горна Любата. В местността "Пети километър на регионалната 
пътна отсечка Босилеград - Горна Любата трасето бе толкова изровено, 
че движението бе спряно за кратко време. Същото се случи и с пътя към 
Караманица, наблизо до Долно Тлъмино. Екипите на тукашния клон на 
предприятието за поддържане на пътища от Враня реагираха бързо и 
възстановиха движението.

Ремонтирането на махленските пътища започна веднага с машините 
на общинската Дирекция за строителни площи и пътища и на кому
налното предприятие "Услуга”. Всичко това обаче не е достатъчно. Вла
димир Захариев, председател на ОС в Босилеград, каза, че е поискал 
помощ от републиканското правителство и от Войската на СЧГ. Без 
механизацията на войската едва ли може да бъде възстановена пътната 
мрежа в селата.

Още не е известно дали след проливните дъждове ще се окаже безре
зултатен и ремонтът на регионалните пътища към Караманица и Горна 
Любата, който извършиха миналия месец работниците от местния клон 
за поддържане на пътищата от Враня. П.Л.Р.

Дългосрочните кредити ще се издължават 
до 5 години при годишна лихва 3 на сто и 
гратисен период от 1 до 3 години

Босилеградските земеделци 
интерес към отпускането на кредити от Министе- кандидатстват за получаването на краткосрочни и 
рството на земеделието. Заинтересуваните земе- ДългосРОчни кредити. За отпускането на краткос- 
делци от Босилеградско могат да получат на гише- Рочни кредити, които ще се връщат за една година 

тукашния отдел на Управлението за обще- ПРИ годишна лихва 5,5%, могат да кандидатстват 
Декларации за регистриране на само физически лица. Земеделците, които при- 

земеделските си фирми"и за получаване на кре- тежават по-малко от 1 хектар площ, могат да раз- 
дит. В отдела узнахме, че декларациите ще бъдат читат на 10 000 динара кредит, до 5 хектара - на 40 
предоставяни на земеделците и от местните об- а онези> които притежават над 5 хектара,

могат да кандидатстват за кредити до 80 000 ди
нара.

посредством нея ще бъдат отпускани кредити на 
земеделците.

В Отдела узнахме, че земеделците могат да

в

проявяват голям

тата в 
ствени плащания

ще
щности.

Според решението на Министерството 
делието на Република Сърбия, за кредити могат да Дългосрочните кредити ще се издължават до 5 
кандидатстват всички собственици на земеделски години ПРИ годишна лихва 3 на сто и гратисен пе- 
имоти, притежаващи над 0,5 хектара, както и юри- Риод от 1 до 3 години. Стойността на кредитите ще 
дически лица и селскостопански кооперации. Те се изчислява в евро, а освен физически, за тях 
най-напред трябва да се регистрират в Отдела на могат да кандидатстват и юридически лица. Тези 
Управлението за обществени плащания, а след то- кРедити са предназначени за изграждането на сис- 
ва да си открият банкова сметка. В тукашния фил- теми за водоснабдяване, купуване на механизация, 
иал на ”МБ банка” - Ниш ни осведомиха, че вече отглеждане на дългогодишни култури, изграждане 
три лица са открили сметки за тази цел. Във на °РанжеРии, както и за животновъдство, 
филиала на "Комерсиална банка” в Босилеград 
още никой не е направил това въпреки

на земе-

ДимитровградЯ
&
=все П.Л.Р. иче и

Димитровград: е\

яРегистрирал се е 

само един
=рирал само един производител. Да припомним, че 

акцията не е свързана със срокове.
Когато става дума за даването на краткосрочни 

и дълосрочни кредити, в клоновете на банките в 
Димитровград научихме, че "Креди банка” и "Пи- 
ротска банка” ще отпускат само краткосрочни кре
дити, докато в "Делта банка”, "Нишка банка” и ”Ю 
банка” очакват информации по въпроса. Краткос
рочните кредити ще се дават само на индивидуални 
селскостопански производители, които са вписани 
в Регистъра на селскостопанските домакинства.

«я
Е
ОВ Сърбия се провежда акцията на Министерс

твото за селско стопанство по регистрирането и 
кредитирането на селскостопанските домакинст
ва. По думите на Зорица Василева, завеждаща слу
жбата за селскостопанска дейност към ОС в 
Димитровград, в общината доста селскостопански 
производители са проявили интерес към тази ак
ция, но до началото на тази седмица се е регист-

а
И

Гч

на от бетон без арматура и без зд
рави основи. За това допринесе и 
проливният дъжд, който валя ня
колко дни, а вероятно и лошата ра
бота на специалистите от "Градня”, 
които преди година-две асфалтира
ха улицата.

Самата подпорна стена е строена 
от Сокол Соколов, собственик на

Началото на улица ”22 декемв
ри” в Димитровград, дълга около 
десетина метра, неотдавна буквал
но пропадна.

Причината за това най-вероятно 
е слабата подпорна стена, направе-

Б.Д.

Стоилко Стоянов, председател на Местната общност в Църнощица
къщата, която се намира до ули
цата. Първоначално улицата е била 
на по-ниско ниво, но с модерниза
цията й височината на подпорната 
стена е издигната почти до 4 метра. 
От срутването на стената са постра
дали гаражът на собственика, час
тично тракторът, който се намирал 
там, и двете му кучета. Пропукала 
се и стената на къщата, върху коя
то се срути подпорната стена.

Във връзка със злополуката, 
има сигнали на държавната телевизия, а в дру- при която за щастие няма постра- 
гите пък има възможност да се улавят сигналите дали, Изпълнителният съвет на ОС 
на програмите на Българската национална те- проведе извънредно заседание , на 
левизия. което прие решение пропадналата

- Строиха ретранслатор на Църноок, но пър- улица спешно да бъде възстанове- 
вите по-силни ветрове през миналата есен събо- на. Това включва изграждането на 
риха стълбовете за далекопровода. Въпреки на-

Не помним кога е имало сватба
В село Църно- нуждае от ремонт, 

щица, разположе- * Какво шрябва да се наПрави, за да се възс-
но по склоновете Планови шелефоннаша вързка? 
на планина Църно
ок, в момента жи- съжаление връзката отдавна е прекъсната. Тър- 
веят едва около 200 сих помощ от компетентните в пощата в 
души, повечето от Босилеград, но засега няма никакви резултати, 
които са стари хо- В отделни части в Църнощица е възможно да се 
ра. За трудностите, улавят сигналите на мобилния оператор “063”, а 
пред които са изп- почти навсякъде има сигнал на българската 
равени сега църно- мобилна мрежа, така че онези, които имат 
щичани, от какво мобилни телефони, могат да си свършат работа, 
се нуждаят и какви Но малко хора имат мобилни.

за * Доволни ли сПле оШ снабдсванеШо, защо сШе

В общинската Дирекция за стрителни площи 
и пътища казват, че тази година в Църнощищ 
е запланувано да се ремонтират пътищата с 
дължина 10 километра и да се поставят 3 
бетонни "пропуста". Стойността на тези 
работи възлиза на 255 000 динара.

Стоянов казва, че в някои части на селото

- В Църнощица има само един телефон, но за

идеи
решаването на про- сърдиши на изкуПвачимше на добиШъка ви? 
блемите, неотдавна
разговаряхме със който работи 4 дни в седмицата и е добре за- 
Стоилко Стоянов, реден със стоки от първа необходимост. 1Д 
председател на мес- касае до изкупуването на добитъка, това е един 
тната общност в от най-наболелите въпроси. В селото има един 

кантар на “Напредък”, но той е заключен и не пи 
*Кои са осноанииле Проблеми, Пред коиило са разрешават да го ползваме. Изкупчиците искат 

изйравени днес жишелише на Църнощиид? на всяка цена да вземат добитъка почти на без- 
- Както в почти всички села на общината, и ценица,тъй като ползват най-различни мерки за 

жителите на Църнощица са изправени пред определяне на теглото, предлагат по-ниски цени 
редица проблеми, които не сме в състояние да за женските добичета, а нерядко се случва да 
решаваме самостоятелно. Преди всичко махлен- плащат добитъка на селяните чак след две го- 
ските ни пътища са в окаяно състояние, теле- дини. Смятам, че всички компетентни служби в 
фонната връзка до единствения телефон в се- общината трябва сериозно да се ангажират с 
лото е прекъсната отдавна, няма организирано решаването на този проблем и да се създадат 
изкупване на добитъка, липсват условия за разв- условия за организирано изкупване не само на
ЯеЧгШ^п ~ладите- добитъка, но и на другите селскостопански про-Слоред Стоянов, въпреки че това е било дукти.
предвидено в програмата, общинската Дирек- * Драстично намалява броят на население- 
ция та строителни площи и пътища през ми- то. Каква е Перспективата на селото. 
налата година въобще не е почиствала пъти- - Тук има лее по-малкп млзпи уппя в
щата в селото. Надяваме се, че тази година ще Църнощица преди е имало три четирикласни 

Е1Т™РаН ПЪТЯТ ОТ "ерКВа™ в Голема училища, от които в момента работи само това в 
то д^лжинГе около Токиломе™Я П.?ияол' ЧИЯ' «ахала Петковци, където учигамо един ученик. 
место та тоа«?г ппт .пГ„ Ня? "ЯК°ЛК° В селото «ма около тридесетина ергени на 
Руга и в ° Я0ЛИ,,',е’ Т"',раСТ междУ 20 и 50 г°«и"и. аедоали има 3 илитХта=ГкГоепГН° Яа “ П0С_ 4 моми',ета- Ц-ьриощичани не помнят кога за 
лолинитг п яп я канализират последен път в селото е имало сватба, а вече

^;ГГцЛе- вечеринки0ЛИ,Ш «

имат
нова подпорна стена според изнек- 

шите очаквания, че скоро ще ги реконструират, ванията на терена. Този път стената 
все още нямаме сигнал за програмите на РТС и 
на мобилната телефония.

- В селото сега има един частен магазин,
ще се строи от предприятието 
"Стандарт’' от Белград, което ра
боти по реконструкцията на жп га
рата и има богат опит в тази област. 
Финасовите разходи ще поеме ОС.

о се
Петър Рангелов

селото.
Прокарват противпожарен 
път около Рисовица

А.Т.

Превантивно срещу огъня
Тези дни в Босилеград започна прокарването на противпожарен път около Ри

совица с дължина около 1,5 километра. Такъв "обръч" от църквата до босилег- 
радската махала Преслап съществуваше преди двадесетина години, но с течение на 
времето той вече не е в състояние да се ползва по предназначение.

Стойността на проекта, който е включен в тазгодишната програма на общинската 
Дирекция за стриоителни площи и пътища, възлиза на 330 000 динара, а изпълнител на 
работите е комуналното предприятие "Услуга" от Босилеград. Половината от предви
дените средства за изграждането на пътя ще подсигури Дирекцията, а останалите ще 
даде Фондът за местно самооблагане.

Предраг Трайков, директор на "Услуга”, каза, че противопожарният път в крайна
та си точка в местността Преслап ще се се свърже с пътя към Милевци, който минава 
през горната част на планината и но този начин ще се създаде възможност' за бързо 
реагиране на противпожарните служби при евентуален пожар на Рисовица. Той под
черта, че се работи според плана и добави, че пътят трябва да е готов до края на този 
месец.

По думите му, въпреки че трасето минава през частни имоти, всички собственици 
вече са подписали декларации, че са съгласни пътят да минава през техните ниви и 
ливади. П.Л.Р.



нишпмще!

Абитуриентска вечер в ДимитровградПодведомствените основни училища в Босилеградско остават без 
ученици________________________________________________ _— Да живее младостта!Миграцията остави тежки последици Едва ли има политик, който може в момента да изведе димит- 

ровградчани на улицата. Но това, което не могат политиците, могат 
абитуриентите!

В сряда вечерта
види тазгодишния випуск средношколци - абитуриенти, които орга- 

: "Балкан”. По традиция 86-те абитуриенти,

"чаршията” се събра и старо, и младо, за дана

* В основното училище „Георги Димитров' в Босилеград, към което Чвнтрал
града, спадат и всички подведомствени училища в общината, броят на У4®жиците

Тази негативна тенденция е особено изразена в селата, където има все по-малко

в низираха бал в хотел 
облечени с официални тоалети, направиха разходка от площада д0 
хотел "Балкан”, поздравени с аплодисменти от насъбралите се 
майки бащи, баби, дядовци, комшии и комшийки... Отвсякъде бляс
кат светкавици на фотоапарати, чуват се коментари кое момиче с 
кое момче е, чия прическа е най-хубава. Коментарите за тоалетите, 
разбира се, са най-много и най-оживени. Димитровградчани и тази 
вечер имаха едно абитуриентско послание: Да живее младостта!"

намалява, 
деца.

Преди две десетилетия осн- шести, 2 в седми и 4 в осми клас. 
овните училища в Горна и Долна 
Любата, Бистър и в Горна Ли- тажни сгради, освен училището в 
сина са присъединени към боси- Горна Лисина, което е на един 
леградското основното училище, етаж, построени в края на пет- 
Сега във всички училища се учат десетте и в началото на шестде- 
798 ученици, а само допреди три- сетте години на миналия век. 
десетина години в тях е имало над Всичките обекти, които и днес са

в добро състояние, разполагат
В бившите самостоятелни, а със светли учебни стаи, зали за 

сега подведомствени основни културни програми, учителски 
училища в районните центрове в канцеларии и други необходими 
общината сега от пети до осми помещения. Но в пространните и 
клас учат 78 ученика. Рязката ми- светли учебни стаи, в коридорите 
грация на населението представ- и в училищните дворове детският 
лява сериозна заплаха, че в близ- смях и врявата отпреди само три
ко бъдеще тези училища могат десетина години сега са заместе-

лища се преподават от лица с дру
ги специалности или пък от хора 
без каквато и да е диплома. За 
отбелязване е и фактът, че във

Училищата разполагат с двуе-

всичките подведомствени учили
ща няма квалифицирани препо
даватели по български език, а в 
някои от тях няма преподаватели 
по математика, сръбски език и по 

Повечето от2 000 деца.
други предмети, 
преподавателите преди са живе
ли в Бистър, в Горна и Долна 
Любата и в Горна Лисина, а сега 
повечето от тях пътуват от Боси
леград, като общината поема из
цяло пътните им разноски.

Освен горнолисинското, учи
лищата в Бистър, Горна и Долна 
Любата имат и ученически обще
жития, а всяко от тях, включи
телно и горнолисинското, разпо
лага и със столова. Само допреди 
двадесетина години в общежити
ята са квартирували и по над 60 
деца, а сега те почти не се полз
ват, въпреки че има всички необ
ходими условия за това. В момен
та има само по 6 ученика в бис- 
търското и долнолюбатското об
щежитие, които сами си подси-

Истинско модно ревю

Димитровград

Абитуриентите с много 

добър успех
гуряват хранителни продукти, а 
готвачките им приготвят храна
та. Много жалко, че днес няма 
кой да ползва удобствията на уче
ническото общежитие в Долна 
Любата, което е построено през 
1982 година, а миналата година с 
финансови средства на америка
нската неправителствена органи
зация УСАИД ЦХФ и на ОС в 
Босилеград беше реконструира
но. Обектът е двуетажен и разпо
лага с 64 легла, има парно отоп
ление, санитарни възли и всички 
други необходими условия за ква- 
ртируване на децата.

В училището казват, че "вси
чко щеше да бъде по-различно, 
ако в селата навремето бяха на
правени пътища, бяха открити 
промишлени цехове и създадени 
условия за живот на хората”.

Дали сега все още има начини 
да се поправят грешките и селата 
и училищата в тях отново да ожи
веят, никой не иска да прогнози-

От 85 четвъртокласници в димитровградската гимназия най-мно
го са отличниците -34. С много добър успех са 29, с добър -17, а с 
двойка - 4. Само един четвъртокласник е на поправителен изпит (по 
география). Най-добри по успех са били учениците от четвърти (ед
но) клас.

За изключителен успех Учителският съвет е присъдил 15 раз
лични дипломи -за математика, физика, литературно творчество, 
спорт, туризъм.

Един от двамата най-добри ученици от четвърти клас - Мирослав 
Давитков - на 10 юни бе на традиционния прием в Белия двор в 
Белград, който се организира от престолонаследника Александър 
Караджорджевич.

Някога едва побираше учениците, а сега много помещения са празни

да бъдат закрити, понеже всяка ни от тишината, която рядко и за 
година броят на жителите и на кратко се прекъсва от малкото 
учениците драстично намалява.

В основното училище в Бис- ли, които идват или си отиват 
тър от пети до осми клас сега се след учебните занятия. В учили- 
учат 28 ученици, от които, - в пе- щата липсват съвременни учебни 
ти - 4, в шести -10, в седми - 5 и в помагала, а компютрите и дру- 
осми клас - 9 ученици. В горнол- гите технически съоръжения, с 
юбатското училище има 21 уче- които разполагат другите учили- 
ника от пети до осми клас. В пети ща, за по-голяма част от учени- 
са 5, в шести 4, в седми - 6 и 6 ците са просто немислими, 
ученици в осми клас. В училище
то в Долна Любата в момента се те училища в селата представля- 
учат 19 деца от пети до осми клас ва и липсата на квалифицирани
- в пети клас има 6 ученици, в преподаватели по определени 
шести - 5, в седми - 3, а в осми клас предмети, което допълнително
- 5 ученици. Най-малко ученици затруднява и без това тежкия жи- 
от пети до осми клас има в гор- вот на учениците, част от които 
нолисинското училище. Там в че- всеки ден пътуват до училището 
тирите горни класове има едва 10 си и по десетина километра. Ня- 
ученици, 2 от които са в пети, 2 - в кои учебни предмети в тези учи-

ученици и техните преподавате-

А.Т.

Сериозен проблем за основни-
Из основно училище в Босилеград

"Вук Караджич" на 15 

ученици
От общо 100 осмокласници от вършиха с отличен успех, 23 с 

централното от и подведомстве- много добър, 17 с добър, докато 3 
ните училища в общината, 57 за

ра.
П.Л.Р.

ученика приключиха класа със 
задоволителен успех. Нито един 
ученик не повтаря и никой не е на 
поправителен изпит.

Грамотата ”Вук Караджич” 
ще бъде присъдена на 15 учени
ци, от които 11 са от централното 
училище в Босилеград, 3 от под
ведомственото училище в Горна 
Любата, а един е от училището в 
Бистър. На всички отлични уче
ници училището ще връчи гра
моти.

Накратко Млади таланти фикат за начинаещи на първата 
работилница на анимационния 
филм и за успешното овладява
не на основите и техниката на 
това изкуство.

Стефан Станков е роден 
Враня. Майка му Ясмина, която 
е лекар радиолог, е от Босилег
рад, а баща му Станко, електр- 
оинжинер, е от Плоча. Стефан е 
отличник. Досега е участвал 
различни състезания, предимно 
по математика и английски

‘През изминалия уикенд 54 
осмокласници от централното, 2 Снима 

филми и 

побеждава

от горнолисинското и 6 от 
подведомственото училище в 
Горна Любата са били на 
двудневна екскурзия във 
Върнячка баня. В рамките на 
ексурзията е бил организиран и 
абитурентски бал в хотел 
"Фонтана" във Върнячка баня, а 
учениците са посетили и 
манастира Любостиня и 
градовете Крушевац и 
Тръстеник. За това удоволствие 
родителите на учениците са 
заплащали по 2 600 динара. 
•Миналата седмица 62 ученика от 
седми клас са били на 
двудневна екскурзия в Белград, 
Топола, Аранджеловац и Ниш. 
Учениците са платили по 2 700 
динара.

във

Със съдействето на Червения 
кръст неотдавна в Ниш бяха пре
дставени премиерно детски ани
мационни филми, изготвени от 
ученици от нишките основни учи-

^ петчленна гРУпа беше и Стефан език, а напоследък и по изобразително изкуство
Станков, ученик^ от пети клас в Основното Миналата година училищният съвет му впъчи 
училище ДоситеиОбрадович“, която с помощта признание за постигнати резултати Грепуб

- "■““к-й.™™”-“'

в
Въпреки че в първи клас на 

тукашната гимназия има доста
тъчно места за всички завърши
ли осми клас деца - 60 в гимна
зията (общ тип) и 30 ученици 
търговската паралелка - голям 
брой от тях възнамерява да про
дължи обучението си в средните 
училища извън Босилеград.

в

П.Л.Р. н.с.
П.Л.Р-
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Драгослав Манич-Форски, литературен 
деец от Бабушница, подготви за печат 
първия си роман_____________________Запълнена една празнота "Градище" ще бъде 

културно събитиеЮЦгославеияаНаЛИЗ Н3 ЛИТератуРата на българското малцинство в бивша
* Действието в романа се развива в продължение на почти 
два века: от Първото сръбско въстание през 1804 година до 
нещастното бомбардиране на страната ни през 1999 г.

Владимир Манич-Форски несъмнено 
е един от най-значителните литератур
ни дейци в Бабушнишка община. Пуб
ликувал е стихосбирки и сатирични про
изведения, а сега е подготвил за печат 
първия си роман "Градище”.

Неотдавна в Института 
тература към Българската акаде
мия на науките Бранко Йотев, ро
дом от с. Пъртопопинци, Димит
ровградско, защити дисертацията 

тема "Литература на бъл
гарите в бивша Югославия” и ста
на доктор на науките. Научен 
ръководител на този обемен труд, 
съдържащ над двеста и петдесет 
страници, е професор д-р Наде
жда Н. Драгова, рецензенти са 
професор д-р Симеон Янев и до
цент Анжелина Пенчева.

за ли тератури в бивша Югославия ка
то е направена съпоставка с на
шата малцинствена литература. 
Той анализира литературното 
творчеството на други малцинст
ва в бивша Югославия: албанско-

си на

то, турското, италианското, сло
вашкото, унгарското, румънско
то. В последната глава се опре
деля ролята, мястото и бъдещето 

литературата на българите в 
Югославия и нейните реални въз
можности.

След защитата на Йотев за ди
сертацията се изказа и доцент 
Анжелина Пенчева. Тя изтъкна, 
че текстът запълва една празно
та, свързана с непознаването на

* Г—н Манич, разкрийте ни накратко 
фабулата на романа "Градище" ?на

- Малко е трудно да се разкаже нак
ратко за романа, защото става дума за 
обемно произведение от около 700 стра
ници. Действието се развива в продъл
жение на почти два века, т.е. от 
Първото сръбско въстание през 1804 

година до нещастното бомбардиране на страната ни през 1999 
г. В романа са включени множество образи и редица събития. 
В него се срещат тъжни и щастливи събития и моменти, 
успехи и провали на отделни лица и на страната ни като цяло, 
преплитат се омразата и любовта... Действията се извършват 
не само в Сърбия, но и в чужбина. Всичко започва от образа на 
Павле, а след това идва редът и на съдбите на неговите 
потомци Мана, Коста, Владислав и други. Интересното е да 
напомня, че романът е писан на сръбски език, но в него 
употребявам и лужнишкия говор.
* Защо нарекохте романа "Градище"?

- Има много места в Сърбия, които се наричат така. В моя 
роден край един хълм се нарича Градище.
* Кой е рецезент на романа?

-Те са двама - покойният литературен деец Гойко Антич и 
проф. д-р Миролюб Вучкович.
* Кой ще публикува произведението Ви?

- Засега не мога да кажа. За съжаление, след разговора с 
моя бивш ученик, а сега директор на Народната библиотека в 
Бабушница Саша Адамович разбрах, че това ведомство 
желание, но няма средства за публикуване на такова обемно 
произведение. Междувременно разговарях с представители 
на Центъра за културата в град Власотинце и се оказа, че те са 
заинтересовани да публнкват романа. Дали наистина той ще 
бъде публикуван там, ще покаже времето.

* Да се надяваме ли, че романът ще излезе до края на годината?
- Аз се надявам, че ще излезе до края на годината. Като 

автор аз правя всичко възможно романът да бъде публикуван 
час по-скоро. Всичко е завършено - и коректурата, и рецензи
ята, и сега остава само печатането.

Професор д-р Надежда Н. Дра
гова първа се изказа за труда на 
Бранко Йотев. Пред присъства
щите тя представи неговото твор- Бранко Йотев
чество, научните му интереси и литературата на българите в бив-
постижения. Тя говори за проблемите, които авто- ша Югославия, която в този труд е обработена и 
рът е трябвало да преодолее по време на писането запознава българската наука с творчеството на 
на дисертацията. българи извън България.

своето изказване Бранко Йотев изтъкна, че Беше прочетена и рецензията на проф. д-р Сим- 
дисертацията е опит да се огледа цялото литерату- еон Янев. Той посочи 
рно творчество на българите в бивша Югославия в

Форски: Не е известно 
кой ще публикува 
романа

че това е пръв систе
матизиран и историзиран нов и непознат материал, 

контекста на развитието на българската и югос- Той изтъкна, че това е пръв опит да се опише и 
лавската литература. Дисертацията съдържа шест анализира тази литература и речника на имената 
глави. В глава първа са дадени исторически данни 
за българите в бивша Югославия в литературен

на края на дисертацията.
От основните научни заслуги на този труд ще 

аспект, втората е посветена изцяло на създаването изтъкнем следните. Това е първото систематично 
и характерните особености на литературата 
българите в бивша Югославия. Третата

изследване на литературното творчеството на бъл
гарите в Югославия, "първият опит в българското 

ветена на най-значимите творци на българската литературознание да се систематизират непознати 
литература в Югославия: Марин Младенов, Детко данни за един български литературен процес, 
Петров, Симеон Костов, Стойне Янков, Мила Ва- който се е създал и развил извън България, но с 
сов и Елизабета Георгиева. В четвъртата част се безспорни художествени завоевания.” В това отно- 
разглежда критиката на тази литература, а в пе- шение особено е значението на списание "Мост”, 
тата са представени останалите малцинствени ли-

на
част е пос-

М. Басов
| и • з

В художествения пленер 
” Росица 2004 г.”

има

Участва и 

Димитър Илиев
В пленера участваха 12 скулптори и 4 
живописци от 5 страни - България, Сърбия, 
БИХ, Румъния и Турция.

Димитровградският скулптор и управител на Град- 
ската галерия в Димитровград Димитър Илиев участва
в четвъртия пореден художествен пленер Росица Димитър Илиев в ателието 
2004”, който се проведе от 25 май до 5 юни т.г. в бъл
гарското градче Павликени край Велико Търново. "Росица" и уточни, че там е оставил три свои скулп- 

В пленера участваха 12 скулптори и 4 живописци от тури, изработени от дърво.
5 страни-България, Сърбия, БИХ, Румъния и Турция. в момента този изтъкнат художник има няколко
Илиев бе единственият художник от нашата страна, покани за участие в художествени пленери "Най-ве- 
Участваха и трима художници- участници в пленера роятно ще откажа, защото сьм ангажиран с полгот- 
Погановски манастир - Иван Кънчев и Цветан Ко- вянето па димитровградския пленер "Погаповскп ма- 

лев от България и Михайло Ракита от Баня Лука. пастир”, сподели Илиев.
Илиев каза много похвални думи за пленера

Бобан Димитров

На фолклорния фестивал във Велико 
Търново

Б.Д.

димитровградчаниДимитровградските артисти в 
Каварна ________________

Сътрудничество между КИЦ икопи Първият състав на фолклорния ансамбъл към димитровградс
кото културпо-художсствсно дружество е спечелил най-значи
телната награда - Грамд при на международния фолклорен фести
вал Балкан фолк 2004 г.”, който тази година сс проведе във 
Велико Търново за осми пореден път. Тази хубава новина прис
тигна миналата седмица и още веднъж потвърди, че димнтровг- 
радчаии притежават високо майсторство и усърдно тачат фол
клора.

Да припомним, чс димитровградските самодейци участваха на 
този грандиозен фестивал, па който всяка година се представят по 
няколко десетки фолклорни ансамбли от целия свят, на 7,8 и май

Изнесоха театрално 

представление
Работилница за 
изразяване на емоции

Димитровградският самодеен театър "Христо Бо- 
” гостува в българския крайморски град Каварна, 

където в сряда изнесе театралното представление ”В 
старо село накрай света . Да припомним, че в предс
тавлението участват артистите Славча Антов, Славча 
Димитров, Николина Ранчева, Борис Лазаров, Делча 
Г игов и Надица Иванова. Пиесата, която за първи път 
бе изпълнена през март т.г., е творба на българския 
писател Недялко Йорданов, а на сцената на димитровг
радския театър беше поставена от режисьора и същев
ременно актьор от Велико Търново Кирил Ангелов.

Членовете на ансамбъла в Димитровград 
ръщат днес.

Миналия уикенд в КИЦ "Цариброд”, филиал Бо
силеград, бе проведена двудневна работилница 
тема Времето на моя живот”, организирана от ита
лианската неправителствена организация КОПИ.

Работилницата беше ръководена от Весна Вари- 
чак и Нермин Ахметоиич, артисти но професия, и 
Александра Маркович, педагог за драма 
движения, същевременно и кордииагор па неправи
телствената организация ЦЕДУМ. Целта на проекта, 
както и на проведената работилница е чрез движения 
децата и младите да изразяват споите емоции.

В работилницата участваха 25 младежи на възраст 
от 13 до 19 години. ^ ц.

тев на

и сценични т.г.
Наградата несъмнено е голям стимул за всички във фолклор

ния ансамбъл да продължат още по-усилено да работят и да 
жънат успехи па сцените в страната и чужбина.

се зав-
Б.Д.Б.Д.
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Почти сто години изкуство в Димитровградско

менно дават подтик на ху
дожниците, които ще 
дойдат след тях. Мисля, че 
най-далеч от всички тези 
художници е стигнал Иван 
Петров, на чиито произве
дения и до ден днешен се 
любуваме, както и на него
вото реалистично изкуст
во, а в карикатурата - недо- 
стижимият и известен и из
вън страната Мето Петров. 
Останалите художници са 
повечето ”занаячии”, рабо
тят за пари или пък в прос
ветното дело.

След тях идват художни
ците, които сега са на око
ло четиридесет-педесет го
дини, които са учили в ака
демиите за изобразително 
изкуство от София до Нови 

Георги Йосифов Сад, Белград и Прищина и 
които с малки или големи 
успехи творят и работят в 
най-различни места в стра
ната ни и чужбина.

Към тази група художници спадат художниците 
Георги Георгиев, Иван Колев, Веселин Денков, Новица 
Младенов, Зорица Николова, Георги Йосифов, Димитър 
Илиев, Димитър Димитров, Велча Велчев,' Перица 
Донков и др. Всички те работят самостоятелно, творят, 
или пък работят в просветното дело, където пренасят 
своето изкуство на младите поколения. Георги Георгиев, 
Иван Колев и Веселин Денков са в училището, но това не 
им пречи да излагат свои творби. Георги Йосифов работи 
като самостоятелен художник и то твърде успешно. 
Димитър Илиев, скулптор, е в димитровградската гале
рия и работи скулптури от глина и теракота. Жалко, че 
няма пари да отлива по-големи скулптури и да развие 
творчеството си, но все пак неговите миниатюрни творби

П ъ~2г

Поначало изкуството и културата 
изобщо са привилегия на големите гра
дове и големите среди. Но Димитровград 
като едно малко крайгранично градче 
отстъпва от този канон и се нарежда 
сред най-развитите културни центрове. 
Повече от сто години, веднага след осво
бождението от турското иго, в нови 
условия на духовна свобода, тук, в това 
градче, се развива духовен живот, който 
И ден днешен цъфти и се развива. От
варят се известната Царибродска гим
назия, чииталище, театър, печатат се 
вестници, правят все първи стъпки във 
всички области на художественото твор
чество. С развитието на тези области на 
културното и просветното дело паралел
но започва да се развива и изобразител
ното изкуство.

ъ*.
ЯК* , ' *> 
ОТПИЕЛ -уа щ

Иван Колев

се отличават с високо майсторство. Димитър Димитров, 
авторът на този текст, работи като журналист - илюс
тратор в списание ”Другарче”, рисува като живописец, 
има картини, а защо не ги излага - и самият той не знае. 
Велча Велчев в момента твори и живее в Испания, но с 
какъв успех точно - не мога да твърдя, като се знае, че 
Испания е майка на изкуствата. Мисля, че Перица 
Донков е стигнал най-далеч от всички художници и се 
смята за един от десетте най-добри млади художници в 
Сърбия.

ш
-< *. «'

Герго Велков, "Поле"
Художествените традиции в областта на изобразител

ното изкуство и живопистта в Царибродско са положени 
през 1915 година от българите Георги Ма шев Соколов и 
Белмустаков, които са работели като преподаватели по 
рисуване в тогавашната царибродска гимназия. Те били 
не само добри педагози и големи ентусиасти, 
риват талантливи ученици, вдъхвали им любов и ентуси
азъм към живописта и след това ставали добри худо
жници.

Към третата група художници спадат по-младите: Н. 
Младенов, Бранислав Бошкович, живописците Мирияна 
Денкова, Ирена Илиева, Мича Митич, Душко Томов и 
др. Миряна Денкова работи като самостоятелен худо
жник, Ирена Илиева основава живописта си на родните 
мотиви, а Мича Митич работи повечето икони и фрески. 
Кой как ще продължи творческата си дейност, ще по
каже времето.

И ще се върна отново на въпроса какво повлия в 
Димитровград да има толкова много художници. Дали 
мощното силово поле на фреските и иконите от По- 
гановския манастир или пък големият майстор Георги 
Машев има принос в цялото това изкуство, точно не 
може да се твърди, но едно е сигурно: няма среда под 
нашето небе, в която да има толкова много художници. 
Човек само може да се гордее с това, особено жителите 
на това малко градче.

В Царибродско съществуват и около двадесетина ху
дожници - любители, така наречените "аматьори”. Ама- 
тьорско или наивно из

но и отк-

г пV.

Никола Антов, "Безименната"

VЪ .я лт.
ж куство не съществува - има само 

аматьори-любители или ”наивци”, които го прават. Чо
век не е животно да прави нещо наивно и примитивно, 
човек има подсъзнание и е

Ш
мислещо същество, така че

при него нищо не е наивно и примитивно.
Не бих могъл да не спомена и акварелните идилии на 

Богдан Николов, и, разбира се, изключително интере
сните темперните пейзажи на самоукия Милорад Геров. 
Лесно се разпознава и високия изтънчен копиз в Охрид 
на Чедомир Илиев, чиито икони и фрески наистина пле- 
няват. В село Пъртопопинци живее и твори художникът 
Герго Васов, който е най-оригиналният художник от 
всички художници и има свой твърде интересен стил, не 
спазвайки никакви правила и канони в изкуството.

Всички тези художници от Димитровградско са из
вестни и извън границите на нашата страна и са носители 
на изкуството.

Д. Димитров на "Погановския пленер "95"

От днешна гледна точка, всички художници, 
от Царибродския край, могат да бъдат разпреде 
три групи. В първата група са художниците, които про
дължават делото на Машев, а тук спадат Иван и Методи 
Петрови, Слободан Сотиров, Душан Донков, Никола Ан
тов, Богдан Николов, Никола Денков и др.

Тази плеяда художници оставят следа в димитровг
радското изкуство, особено в живописта, и същевре-

излезли
лени в

Димитър Димитров, художник
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Висонките менхири на Веселин Денкпв Веселин Денков е роден през 1939 год. в с. Славиня. 

Завършил е Художествена кадемия в Белград, в класа 
на професор Аца Томашевич. Член на УЛУС. Им 
самостоятелни изложби в Ниш, Белград, Пирот, 
Димитровград, Краков, Кронинген, Кавала и много 
колективни изложби с нишки и царибродски художници. 
Живее в Ниш.

ал е

онова, което природата вече сама е създала в продъл
жение на десетилетия и векове. Каменните плочи и нап
ластените върху тях лишеи символизират устойчивостта 
и дълголетието, вечния спомен за родния край, в който 
животът изчезва и той се заличава.

ковПд°омини°р™ ч™еТ„ИГнГе “ "ЛаТНаТа На ВеСа Де1" ВЪРХУ ДЪРВ0’ "ак бяха мотив.

................ ............

чи, които височани от векове са ползвали за

каменните плочи

Картините, на които са изобразени височките камен- 
стилизирани силуети на плочите в светъл синьозелен ни плочи, художникът нарича ”Славински менхири”. 

на кънти поя™ И „ „„„„ покриване колорит. Те са потънали в някаква мъгла, без детайли,
и градини. ДП на дворове, ливади като че ли художникът ги наблюдава от далечина. По на художника, пък и каменните плочи-менхирите, тук са

такъв начин те отразяват неясното минало и настояще най-много. Защо менхири?
Природата създава - художникът пресъздава на тозн кРай-

От картините, които бяха представени сега, особено 
от споменатия триптих се вижда, че творецът им съвсем 
се е

Ясно е защо са славински. Село Славиня е родното село

В археологията и етнографията понятието ”менхири” 
означава вертикални, грубо дялани камъни на височинаТри платна с този мотив, рисувани в маслена техника, 

за пръв път видяхме в колекцията, с която през май 1995 
год. царибродските художници се представиха в София.

до два метра, подредени един до друг, с коите хората от 
младокаменната епоха означавали гробовете. Славинс- 

анализира като под микроскоп. Плочите са представени ките и височките плочи изобщо, високи също до два
доближил до своя мотив, студийно го наблюдава и го

метра, побити една до друга около напуснатите и вече 
запустели височки къщи, дворове и имоти, наистина 
напомнят на тези праисторически паметници.

Височките менхири сега са своеобразни паметници на 
парадоксите на времето в този край. Преди години, 
когато тук кипял живот, височани правели огради от 
побити високи каменни плочи, за да отбележат имотите 
си и да ги предпазят от стадата овце и множеството други 
домашни животни. Тогава те били символ на този буен 
живот, за вечност и непреходност.

В същите тези височки села днес, когато повечето
къщи и имоти са напуснати и запустели, оградите от 
каменни плочи придобиват противоположно значение и 
символика. Те стават менхири - паметници на изминали 
времена и изживян живот.

Със своята художествена чувствителност и душевно
ст, носталгичният Веса Денков от Висок почувства и 
разбра значението и символиката на височките каменни 
плочи - височките менхири. Затова не е случайно това, че 
те повече от десетилетие го вдъхновяват. Неговите худо
жествени творби на тема "Височките менхири” със своя
та оригиналност и висока художествена стойност са не 
само предизвикателство за изкуствоведите и любители
те на живопистта, но и своеобразен прозорец, през който 
поне малко може да се надникне в миналото и настоя
щето на царибродския Висок.

Височки менхири - картина на Веселин Денков Височките менхири - част от ограда

Десет години по-късно, през декември миналата година, в естествената им форма с всички техни детайли 
когато царибродските художници повторно имаха изло
жба в София, двете творби на Веса Денков - едно платно разноцветни лишеи. По свой начин, със свой художес- 
в маслена техника и един триптих в комбинирана техника твен израз и разбиране, художникът само пресъздава

,които е
изписала природата върху тях - във вид на напластени

Венко Димитров

Към изложбите на Герго Велков и Перица Донков

От Забърдието 

до Теразия
родното му Забърдие - житните, слънчогледовите и 
тютюневите полета, есенни и зимни пейзажи, рисувани в . 
маслената техника. Две от картините са пейзажи от 
урбанистични среди. На едната от тях е самият център на !

Неговият идентификационен код е: Герго Велков Белград - улица Теразия с известния хотел "Балкан” и НЯ 
Пъртопопинец. Псевдонимът Пъртопопинец той сам е още по-известната палата Албания”. Такива урбаиис- 
добавил, за да подчертае, че преди всичко е пъртопо- тични пейзажи никак не са лесни за изобразяване, 
пинчанин, откъдето са корените му, а след това белг- Велко добре се с справил и с тях.
радчанин, където постоянно живеее. И може би тук се крие и символиката: да тръгнеш от ^

Като художник той е "самораслица”, от сорта, от Пъртопопинци и Забърдието, от провинцията и да стиг- 
който са Иван и Мето Петрови и десетина други цари- неш до Теразия, до центъра на столицата, с сз.що като 
бродски художници. извървяния художествен път от първите несигурни опи-

Преди няколко дни в "Братство ’ пристигна каталогът ти до пълното овладяване на художествената палитра, 
от най-новата му изложба в клуба на Международния /Ч **
пресцентър в Белград. От седемте репродукции, поме- ^ЛОВНОТО УПВЖШЦР 
стени в него, видяхме онова, което вече знаехме. Герго *
Велков Пъртопопинец е изключително добър пейзажи-

"V доза '-Ч':
''л‘Ш’’.1

1 ;
*
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П, Донков,"Паусите"
За изкуствоведите и за широката художествена ау

дитория вече не е изненада всяка нова изложба на Пс- Дейност. Започнал с черно-бял жесток калнграфскн 
рица Донков да бъде и нова изненада. Още нестихнала жест’ тоП минава през абстрактния експресионизъм и 
бурята, която предизвика в художествения свят цикълът навлиза в синята фаза, през която на монументалните му 
"Атог ГаН” (Любов към съдбата”) или "Фрески па де- платна абсолютно доминират сините багри, В "АтогГаН” 
струкцията” - картини голям формат, работени в необик- ' пнкъл. създаден по време и след Н АТО бомбардиров- 
новена техника (пигмент върху пресен малтер, аплики- ките на Ниш 1999 год, доминира сивият королит, 
ран на ”тер-папир”), а сто че се развихря нова. На само- пьото е останало във вид на дискретни акценти-петна, 
стоятелна изложба в град Пожега, устроена миналия ме- Сега, на майската изложба на "Паусите", създадени в 
сец, Перица се появява с нова колекция - картини раз- кощмара, в който изпада художникът след опожаряване- 
личен формат, работени пак в необикновена техника - то нп Ателието и картините му през лятото миналата 
водотопиви акрилни бои върху пауси, при което листо- г°Аина, колоритът е стигнал до все-боята и не-боята - 
веге придобиват вид на оловни плочи. черната и бялата, с всичките техни вариации и взаимни

Оставайки верен на своя стилово-поетичен израз в комбинации 
областта па новия сиформел (художествено напрпвле- "Така Перица Донков започва да строи собствено убе- 
иис, обяснено като "живопис на знака, жеста и мате- жи1|1е от пауси с различен формат - нежна и транспа- 
рията, за втори път”), новата колекция на Перица Дон- Ре||та основа, която най-добре отговаря на идеята и сте
ков - "Паусите”, освен че е нова с необикновената си тУта 1Ш оловно", изтъква между другото Даниела Пуре-

шевич, автор на текста към каталога за изложбата в 
Пожега.

ст, вдъхновен преди всичко от прекрасните предели на

а сн-

художествена техника, е нова и със своя колоритен из
раз, за който може да се каже, че е четвъртата или петата 
фаза във Пенко Димитроввече тридесетгодишната му художествена
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Иначе всичко мина нормално. Направиха акт за смъртта и казаха, че 
следобед ще им донесат ковчег. Капитанът им даде уиски и цигари, и 
той искаше тази работа да свърши колкото се може по-скоро. 
Следобед служителят, който донесе ковчега, каза, че няма 
разрешение за погребението, но той може да уреди нещо за утре 
сутринта. Капитанът даде и на него една бутлка уиски. На другата 
сутрин с военен катер на кораба дойде самият еди-кой си в парадна 
униформа с еполети, със сабя и двама офицери отстрани. До обяд 
преговаряха и пиха в каютата на капитана. Казаха, че само те могат 
да уредят погребението. Нека утре да извозят мъртвеца до брега, ще 
видят какво може да се направи.

В понеделник сутринта го изкараха от трюма, развързаха го и го 
измъкнаха от чувала. Лицето му, дрехите, целият беше в скреж. 
Докато приготвят лодката за спускане, докато го пренесат - по едно 
време го забравиха на лодъчна палуба, трябваше да закусят, той вече 
бе почнал да се размразява. Вдигнаха го, от него капеше вода, лицето 
и косата му бяха мокри, дрехите, в които го бяха облекли пред-

намачкали. Сложиха го набързо в

РазказАтанас СтойчевОт литературния 
конкурс на нашето 
Издателство_____ Един мъртавец 

за изхвърлянеНагради за 
стихотворение 
и за разкази Носеха го от петнайсет дни. Бяха го сложили в четвърти трюм, 

защото температурата там беше най-ниска - минус двайсет градуса.
бяха гоЗа литературния конкурс, 

който обяви Издателство 
“Братство“ по случай 
45-годишнината си, 
пристигнаха много 
стихотворения, разкази, 
кратки разкази и есета.

Журито за поезия присъди 
първата награда за 
стихотворението “Анонимен 
пътник “ с шифър “Несебър“ 
от Лиляна Петрова от 
Димитровград. Четири 
стихотворения ще бъдат 
закупени от Издателството: 
“Тръгни по дирите“ /шифър 
“Транзиция“/ от Милорад 
Геров от Белград,
“Опитомих синевата“
/шифър “Корал“/ от 
Елизабета Георгиева от 
Смиловци, “Природното 
евангелие“ /шифър “Р2.0“/ 
от Еленко Станчов от 
Босилеград, и “Неканеният 
гост“ /с шифър “Белите 
брези“/, чиито автор още не е 
известен, понеже не 
пристигна решението за 
шифъра.

Журито за проза присъди 
награда за разказ за творбата 
“Ликьор от зелени орехчета“ 
/шифър “ДАН 020 “, автор на 
който е Росица Бърдарска от 
Варна, България. За

Клатушкаше се заедно с тях, продълговат череп пакет 
напъхали в черен чувал и овързали с въже от хвъргало, пътуваха за 
Лагос. Защо не го изхвърлиха в океана? Досега да бяха го забравили, 
едно по-тежко желязо - и на дъното. Въпреки че никой не го виждаше 
долу в тъмното, върху пакетите с риба - невинен, безвреден и безпо
мощен, той тровеше душите на екипажа през тези петнайсет дни. 
Моряците от палубата избягваха да работят около четвърти трюм. 
Все си го представяха, мъничкото дребно вързопче - беше дребен 
човечец, наруши внезапно монотонния и спокоен ритъм на кораба.

В началото им беше жал. Само преди няколко дни някой бе пил 
кафе с него, бяха работили заедно, припомняха си най-малки подро- 
бнсоти и си ги разказваха - как отворил вратата, как подал огънче... 
Изведнъж някой се сещаше, че не трябва да говорят за него. Само 
след минута пак продължаваха. Не можеха да си забранят да 
за него. На кораба имаше много хора с разклатени нерви, със сърца, 
прогнили от алкохол, цигари, кафе, от бързата, смяна на климата, от 
шум, от вибрации, всеки имаше по нещо. Мъртвецът беше като 
червена лампа за авария, която не можеш да отстраниш. Той им отне 
спокойните сънища, вече не си представяха ракошните вили и 
девствените гори от филмите в последното пристанищде, не сънуваха 
как се любят с прекарасии жени направо върху килима. Мъртвецът, 
невинният, безвреден и безпомощен мъртвец, сякаш беше забранил 
онези мигове на усамотяване, когато човек копнее за децата си, за 
жената, която е оставил на брега, той беше забранил този уют в

варително, се бяха сгърчили и 
ковчега, гледайки настрани, затвориха капака и го натовариха в 
лодката. На брега ги посрещна същият служител, който беше доне- 

ковчега. Каза им, че поне до обяд трябва да чакат.
- ”Клъб пат 22” работи и през деня - сети се някой.
Оставиха лодката заедно с мъртвеца, кой щеше да им го отнеме.
- Някой може да открадне ковчега заради дъските - обадиха се

съл

двама-трима.
- Ако не припадне от страх - каза палубният боцман.
Тръгнаха вкупом към ”22”. Пиха бира. Гоелмите бутилки Стар . 

Някои се качиха набързо горе в стаичките. Един-двама успяха да се 
качат по два пъти. Повечето се наливаха с бира.

Върнаха се към един часа. Все още нямаше никой. Ковчегът си 
беше там, тежко се поклащаше на дъното на лодката, непокътнат. 
Седнаха на пушките на кея и запушиха. Чакаха някой да дойде и да им 
каже какво да правят. Стегнаха се повече, отколкото по време на 

Това чакане ги довършваше. Дали да не прескачат пак до

мислят

прехода.
”22”. Да не би някой да ги беше вързал. Този ковчег ли? Едва се 
удържаха. Към седемнайсет часа служителят от погребалното бюро 
дойде и каза, че гробът е готов, трябва само да пренесат ковчега до 
гробищата. Повечето въздъхнаха облекчено, без да го крият. Взеха 
ковчега на ръце и го изнесоха на главната улица. Сложиха го на 
тротоара и зачакаха някое такси, за да го натоварят до гробищата. 
Негрите веднага се очистиха от този тротоар, скупчиха се на другия и 
оттам сочеха ужасени черния ковчег. Шофьорите на таксита спираха, 
но щом видеха какъв клиент трябва да возят, изплашено започваха да 
въртят очи, включваха на скорост, газ и изчезваха. Решиха да го 
нсоят на ръце. Слънцето все още печеше безмилостно. На всеки 
двеста-триста метра се сменяха с пъшкане и псувни, които уж не бяха

мислите, който от време на време навестяваше моряците и им 
ставаше по-леко. Те не обичаха мрачните мисли. Стигаше им, че са 
тук, в океана. Често си казваха, че са забравени от всички и бяха 
прави. Сигурно имаше дни, когато никой не си спомняше за тях. 
Неприятно им беше да мислят за това. Предпочитаха да не мислят 
изобщо. Дълги дни нищо извънредно не се случваше на кораба и те 
бяха доволни от монотонното си съществуване. Чувстваха се добре, 
когато брегът не им напомяше с нищо за себе си, радиограмите 
минаваха като безшумни бели птици над главите им, винаги приятни и 
банални, не ги караха да се замислят особено.

Техният мъртвец умря тихо - инфаркт, умря за минути, опаковаха 
го, сложиха го на тъмно и студено, натовариха кораба, запалиха 
машините, тръгнаха. Нищо не се бе променило. Но постепенно, без да 
го признават открито, моряците започнаха да намразват този по
луразложен труп.

- Ще го изхвърля някоя нощ, ще му вържа два шегела и ще го 
изхвърля - каза един ден палубният боцман, който винаги успяваше да 
прогонва мрачните мисли, но сега бе невъзможно, смъртта витаеше 
из кораба - в каютите, на палубата, при моряците, които изчукваха 
ръжда, на вахта при мотористите, на капитанския мостик, навсякъде. 
Не само полубният боцман, всички беснееха, но не можеха да я 
прогонят, тя си беше тук, неуловима, невидима, страшна.

Пристигнаха в петък на обяд. Нямаше място на кея и ги оставиха 
на рейда. Капитанът съобщи на брега, че има мъртвец на борда. 
Казаха му, че ще дойдат да устанвоят смъртта и да направят нужното 
за погребението. На другия ден към девет часа пристигнаха един 
лекар и един майор, представител на властта тук. Влязоха в трюма, 
светнаха, за да видят трупа. Лекарят беше с цигара. Старши по
мощникът го погледна няколко пъти, онзи не го разбра, беше се 
втренчил в замръзналото лице на мъртвеца и духаше дим право в 
него. Старши помощникът се пресегна, грабна цигарата от устата му, 
хвърли я и я стопка. Лекарят го погледна учудено, но нищо не каза.

поощрение се взимат 
разказите “Молитва “ 
/шифър “Дюла“/ от Зденка 
Тодорова от Димитровград, и 
“Дъждовната среща“
/шифър “Слънце“/ от 
Елизабета Георгиева.

Награда за къс разказ е 
присъдена за творбата “Един 
мъртвец за изхвърляне “ 
/шифър “Брат-045“/ от 
Атанас Стойчев от Варна. За 
поощрение се взимат 
творбите “Празно гнездо“ 
/шифър “Тина “ от Лиляна 
Петрова, “Един ден на двама 
бирници “ / шифър “Брана“/ 
от Никица Банич от Инджия 
и за творбата “Посещение“ 
/шифър “Никола“/ от 
Гордана Радосавлевич от 
Ниш.

отправени към мъртвеца, но на всекиго минаваше мисълта, че може 
да оставят ковчега някъде, ей тъй, в някоя градинка, и да изчезнат - 
все ще го приберат. Беше им писнало от него. Досадния човек можеш 
да изгониш, можеш да го убиеш, ще се отървеш от него, на мъртвеца 
нищо не можеш да направиш, той е мъртъв.

Двамата гробари стояха подпрени на лопатите пред плиткия гроб, 
някъде до коляно. Толкова им бяха сигнали силите в този пек. Казаха 
им да копнат още малко, плащат им за това. Те се наведоха, но скоро 
започна да излиза вода и беше невъзможно да се копае. Единият 
гробар искаше да каже нещо, но никой не разбираше добре анг
лийски.

- Той е ваш приятел...
Това разбраха. Естествено, че е наш приятел. Всички заклатиха 

глави. Значи, трябва да се погребе като хората. Разбира се. Тогава 
гробарят направи жест, като че ли излива бутилка в гроба. Досетиха 
се и запсуваха. И този искаше подкуп. Не носеха нищо със себе си. 
Казаха, че няма нужда. Да го заравяме и толкоз. Няма нужда от 
ритуали. Гробарят ги погледна: като куче, а? Палубният боцман 
отиде до най-близкия магазин, върна се с бутилка уиски и я тикна в 
ръцете на гробаря. Вече беше станало тъмно. Другият гробар се 
разтича и донесе свещи. Щракнаха със запалките и ги запалиха. Осве- 

малко ковчега, той си стоеше върху прясно изкопаната пръст и 
чакаше. От светлината на свещите наоколо стана още по-тъмно. Едва 
сега затаиха дъх. Гробарят отвори бутилката и поиска чаша.

- Идиот - просъска някой, - пий от шишето.
Нямаше чаша. Тогава гробарят наля малко от жълтеникавата 

течност в капачката на бутилката, изля я в гроба, каза няколко думи, 
пийна една глътка и подаде бутилката на другия гробар. Той също 
отпи малко и я подаде по-нататък. Докато стигне до последния, 
бутилката свърши. Гробарят каза, че сега вече могат да го погребат 
по техен обичай. Извадиха предварително написания лист, двама 
моряци със свещи застанаха от двете страни на четящия. Той прочете 
набързо написаното, бяха хубави думи, думи, които биха звучали 
хубаво за всеки мъртвец, но в тъмното не се виждаха добре, четящият 
прескочи някои от тях, два пасажа съкрати нацяло и свърши. 
Най-сетне спуснаха долу ковчега и започнаха да го заравят. Сетиха се, 
че все пак трябва да отбележат по някакъв начин гроба. Без кръст, 
без камък, така ли? Кой

Журито не е присъдило 
награда за есе, а предлага за 
поощрение творбата 
“Свободното изкуство на 
Своби “ /шифър “Палитра 04 
“/ от Марин Младенов.

Р.Б.
тиха

Поетическо кътче

■ ЕйШ ^ЪРСИ спасение за инспирация
ИЛИ инспиРаУия 33 спасение, 
а толкова се нуждаят едно от друго 

Швв1 бягане до изчезване,
§Й| изчезване от бягането
■ Й'! ко** е но-бързият

• Денят е голям - никъде край няма,
• 2 ) а векът безсрамно бързо лети,
; молят се да приключат заедно, 

а толко се нуждаят един от друг 
: (ах,забранени мечти!)
‘{Забравата на спомените прощава,
■■^5] спомените се молят за забрава,

. ; в омразата най-силно се обичат, 
с времето толкова много си приличат, 
а отминават, отминават, отминават 
Аз, ти, той, ние, вие, те 
всички и всичко 
освен истината, 
че сме тук 
и че сме добре 
А те нека да си отминават

н (На Петър Гигов)
Това ли е гласът, със който
ни стопля винаги душата, 
това ли е човекът, който 
с вярата си озари сърцата.
С колко грижи изпращаме деня, 
колко мисли ни измъчват във тъмата, 
с колко сънища недосънувани 
ний посрещаме зората...
И се питаме за песента, където 
като камбанен звън кънти, 
в която има вяра, светлина 
в студа на тези времена.
Само твоят глас пътува 
без граници и без сбогуване, 
само твоят глас разнася

за приятелства и за добруване...

«чш
К1Ш;

глупак се сети! Сега вече нямаше как, 
трябваше да измислят нещо. Палубният боцман взе едното гребло, с 
което заравяха и го заби откъм главата с дръжката надолу. Греблото 
беше във формата на ”Т” с две летви отстрани, почти кръст. Вече 

яха свършили, когато дотърча единият гробар и задърпа греблото, 
тря вало им. Палубният боцман го отстрани грубо, тикна в ръцете му
две банкноти и онзи си тръгна ухилен.

На другия ден същият ухилен гробар трудно, но все пак успя да 
издърпа греблото.

зов

Денко Рангелов
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Землянески срещи ■ Владимир Анастасов: магТОи
тт

Владо владее "Златибор
рабо?и в НишР°ДеН В Г°РНа Лисина’ изпича г°стилничарския занаят в Босилеград, а от 1Я7П г »,

На централната ни- му Горна Лисина), или "Босилеград” 
шка улица "Вождова” „ 
се намира една от пое- Важни са името и традицията 
ледните прословути нашия бранш името и традицията са твърде :
бохемски кръчми. От- работа. Кръчмата е възобновена, но на всички е 
давна е наречена с тна като Златибор” и затова запазих старото 4 
името на планината Взех я под наем от гостилничарската фирма ”1 
красавица - ”3лати- оставих петимата работници и сега работя за 
бор”. Новият й собст- сметка, заедно със сина ми Игор. Тази кръчма от* 
веник нашенецът имала своите 
Владимир Анастасов - професии: лекари, професори,
е запазил името зара- гостуват и тези, които се разхождат по Вождова улица, 
ди традицията, макар но откакто забраниха спирането и паркирането 
че имал идея да го на- мобили, имам по-малко "моторизирани” клиенти Хо- 
рече "Валози” (по рата идват на чашка кафе или да пийнат нещо друго, но ™Т° ШЙ,ТИЛИ уПра,?“^Л 8 гостил«и?,аРскит,? заведения 
името на близката най-много от тях идват заради специалитети от дСл°Га ’ Централ > Но8а касина • Атина - Разказва 
планина до родната традиционната кухня (телешка глава, шкембе чорба, боб Аиастасов- 

приготвен по няколко начина и др.). Тука може да се 
поръча и скара на килограм, например ако някой има 
гости вкъщи - споделя Владо.

постоянни мющерии от
Миша Петрович с нашия журналистартисти, журналисти...

Сърбия”, ”Гурман”, в ”Наисус” и през 1979. г. пак в 
”Гурман”, но вече като оберкелнер. По-късно работихна авто-

В. Анастасов пред "Златибор“

Американец в"Златибор"
Докато разговаряхме с Владо, в кафенето 
американецът. След като си направи поръчката, 
помолихме го да каже няколко думи за нашия вестник. 
-Роден съм в Белград, но в Ниш имах тетин, който 
живееше на ул. Вождова № 114. С него съм идвал в 
Златибор" още като дете. Можете да си представите 

какво значи за мене след толкова години пак да дойда 
тук. В рода на майка ми имахме един италианец - 
Леополд Бенедето, който също е гостувал в "Златибор" 
преди Втората световна война. Аз обичам тази кафана, 
понеже "има душа", пък и хубави ястия - каза господин 
Миша Петрович, който живее във Флорида, а в момента 
бизнесът го е довел в родната му страна и в гр. Ниш.

Натрупал богат опит, Владо решава да поеме съдбата 
си в свои ръце и взема под наем "Златибор”.

-Трябва да се работи много и сериозно. Аз отговарям и 
за качеството на продуктите, от които подготвяме 
мезетата и ястията, винаги съм на крак, ако някой от 

Владо си спомня н най-дребните детайли от професио- м1°щериите прави специални поръчки. В мойта кръчма 
палната си кариера. След като завършил занаятчийското са гостували известни певци и артисти, но и съвсем 
училище в Босилеград, постъпил като стипендиант на °бикновен "свят” и към всички проявявам еднакво ува- 
работа в тамошната тогава известна гостилница ”Кии - жеиие- Тука се събират и нашенци от Босилеградско и 
стан”, но след трн години поема към Ниш. Царибродско, с които си говорим на роден език. През

-Моите шефове в Босилеград ме разбраха и ми по- май и юии имам един специален гост, който обядва тука, 
могнаха през 1970 г. веднага да постъпя на работа, американец от сръбско потекло. Той е обиколил света, 
най-напред в ресторанта "Пролет ” в Нишка баня, а след гостувал е в много луксозни ресторанти, но от нашите

специалитети и услуга е твърде доволен - казва Владо.

влезе
От "Кин - стан" до "Златибор"

това и в други заведения на гостилничарското предп
риятие "Авала”. Бях сервитьор във "Вардар”, "Стара М. Тодоров

Димитровград Злободневна
__

Усукан святОт атракция до срам
-Виждаш ли какъв усукан свят сме станали днес? Една проста 

работа не може да се свърши, ако не я оплетем, ако не я 
усложним...Откакто измислиха тези референдуми, скараха народа, 
па и народите! - гневи се бай Тодор.

-Чакан, нали референдумът е най-демократичната форма, а?
-Като е форма не е ли близо до формализма? Нали 

искаме ли НАТО на наша територия, ние казахме ”НЕ”, па НАТО си 
дойде, наскоро ще обуем и натовски ботуши...

-Виж какво, бай Тодоре, я да оставим висшата политика, па да си 
гледаме нашите дребни работи...

-Това ти спомних само мнмоходом. Наша работа ли е как ще ни се 
нарича градът - Цариброд или Димитровград?

-Наша е!
-Е, когато смениха името и вместо Цариброд 

Димитровград, питаха ли ни, имаше ли референдум?
-Хубаво знаеш, че то стана с декрет.
-Щом го знаем, защо пак с декрет не му се върне на града 

предишното име? Защо се разкарва и скарва народът, а?
-Знам ли, вероятно това е по-демократично!
-Ще има да вземаш! Така се бяга от отговорност. А нашите 

големци се пазят от нея като дявол от тамян!
-И какво предлагаш?
-Предлагам това, което направиха Ягоднна, Ужице, Подгори- 

ца...Да не го усукваме...
-Май теб те е страх, бай Тодоре, че хората няма да искат да се 

върне старото име?!
-Веднъж питаха и почти две трети от гласувалите се определиха 

за Цариброд. Е, ама измислиха му, че трябва повече да бъдат от 
общия брой на гласоподавателите. А на хората е писнало от избори и 
все по-малко излизат.

-Вероятно така е записано в общинския статут.
-За тези четири години статутът можеше да се промени сто пъти. 

В него пишеше, че българският език е майчин и че обучението е на 
български език в училищата, а с решение на отборниците тази 
разпоредба е променена. За такъв проблем референдум нямаше.

-И сега, какво предлагащ?
-Какво ли? Понеже вече предварително се знае, че градът ще си 

остане Димитров, тогава предлагам в центъра на града да се издигне 
паметник на Димитров. То можеше и мавзолеят да преселим тук, ама 
вече сме закъснели. Предлагам още във всяко учереждение и 
ведомство да се окачи поне по един портрет на Димитров. В 
България има хиляди свалени портрети, нека ни ги изпратят. Поне 
така ще знаем, че наистина сме Димитровград. Знаеш ли, че сега със 
свещ да търсиш няма да намериш негов портрет...

-Възможно ли е?
- Още как! Цели петдесет години носи това име, а по нищо не личи, 

че наистина е Димитров град.
-Виж, тази идея не е лоша...
-Далн само и за топа няма да трябва референдум?! - попита с 

насмешка бай Тодор - Нали сме усукан свят...

ни питаха

го нарекоха

Двомостовието до малката
Колкото някой и да не хидроцентрала на братята

иска да признае поради ре- Царибродски.
дица субективни или други На зова разстояние от
обстоятелства, вестник нсколкостотип метра ия-
”Братство” е бил, е и ще ос- кога се извиваше малката
тане единственият и главен вада, между надвесилите се
хроникьор на събитията в над пея върби и сред ца-
Димитровградско и Босилег- рибродските овощни гра-
радско, а оттам и свидетел дини, окичени през пролет
на редица постижения в об- та с цветове, а през лятото
ластта на градоустройството и есента - с най-различни
и на решаването на битови плодове. По тази вада пре-
проблеми в тези две среди.

Вестник "Братство” е писал и иде пише за мно-
ди повече от половин век 

плаваха лодки. Вадата беше и мястото за къпане 
жеството осъществени и неосъществени опити през лятото, както и за разходка край нея, която 
Димитровград да бъде по-хубав и по-приветлив. винаги приключваше край един от бентовете, 
1есто пъти обаче са отправяни и критики по адрес къдсто обезателно 

на онези , които си присвояваха правото да ре- Все пак 
шават съдбата на града, без да взимат под вни-

сс нравеха снимки за спомен, 
главната атракция па това малко разстоя-

—«•—..
хората, които живеят в града. Тъкмо заради това в града при роднини или приятели Това място бе 
Димитровград са допуснати кардинални грешки идеално за състезания по гребане плуване ска" 
при опитите някои от старите обекти «а бъдат чапе във водата и други водни спорове
невер^таогояемГсумГпари83 “ ИЗразХ0ДВа"и {'1таКа’ глаш,атааР™Ри«''алякогашпияЦариб-

«еН^==:Гд~М°ЖеМЛа
хубав бе някогашният наш Цариброд. ЗвТовТсъс да“'се ерамуТаГ ° " СМеТИЩе' °Т К°СТ° ТЕ ТрЯбИ 
-иимки и малко текст ще се разходим от

Ср. Игов

по-

Стефан Николов
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Журналистите за своуузестник

Корените на ’ Братство
мализация на отношенията между Югославия и СССР и 
съседните страни (1954). През 1955 година в Пирот 
ник "Слобода” започва да печата една страница и.

След това, през 1956 година, излизат само

Богдан Николов вест
на бъл-Първите вестници в Цариброд започнаха да излизат 

преди 70 години, преди да се появи "Братство”. Затова гарски език.
днес, когато честваме неговия юбилей, не може да не няколко броя от него.
посочим поне времето, по което са излизали. Те също са Едва през 1959 година, на 15 юни, започва да излиза 
имали голямо влияние тогава. "Домашен учител” (1889) - "Братство” като вестник на българите в Югославия. По 
списание, списвано в Цариброд, но печатано в София. В решение на Скупщината на Сърбия Ниш е определен 
първия брой редакцията изтъква, че просветата и пие- кат0 място> където ще работи редакцията. Няколко броя 
меността имат най-голяма роля за свободата на един излизат в Пирот, а след това редакцията започва да 
народ. Вестник "ЦАРИБРОД" (1901) се появява в Цари- прави вестника в Ниш. В общините Димитровград и 
брод на 30 септември 1901 година. Той излизал седмично Босилеград, където живели над 90 на сто българи, се 
на 4 страници, а неговата задача била да пише за града и създавах благоприятни условия за развитие на 
околията, която по това време обхващала голяма тери- КуЛТурН0.Просветния и стопански живот, 
тория. В Царибродска околия са влизали краищата от пвшина
Цариброд, Годеч, Сливница до Трън. "Интересите на Данни за Димитровградска община 
града и околията ще ни бъдат единствено пред очите”, се б първите години, когато започва да излиза Брат- 
казва в уводната статия на първия брой. Ако се поглед- ство”, Димитровградска община е имала 17 предприятия, 
нат страниците на този вестник, може да се види, че той е земеделски кооперации с 571 работника, 15 училища 
с политическо съдържание, отразява културно-просвет- д0 осми клас, едно училище до шести клас, две до пети 
ните и социални проблеми на Цариброд и околията, клас, 32 основни училища (до четвърти клас) с 7 500 
Когато престава да излиза "Цариброд”, в града започват ученици, две гимназии с около 600 ученици, 1 икономи- 
да се организират за печатане на нов вестник. Вече съз- ческо училище, 1 забавачница. Подобно е било поло- 
дадената интелигенция, начело с Михаил Хаджиев, жението и в Босилеград. Редакцията е имала свои жур- 
започна да печата вестник "Нишава” (1909), а през 1919 налисти в Димитровград и Босиелград. Осигурени били

средства за излизането Последното преброяване на населението в Сърбия по-
Инициатор за откриването на "Глас на Българите" и му. За десетина години в казЕ1а, Че днес българи от тези краища живеят в Пирот,
"Братство" е Иван Караиванов-Старият (1889-1960). Роден в редакцията са работили Враня, Ниш и Бор, Зайчар и Белград. Българи от трето
гр. Пирдоп в чиновническо семейство. Учи в Софийската д0 18 ДуШИ (журналисти и поколение след излизането на вестника се явяват като
семинария. Още млад влиза в редовете на Българската служители). писатели научни работници, художници. Много от тях не
социалдемократическа партия. През 1912 година се 1 н, "Кпатство”
запознава с Димитрие Туцович. Комунист е от 1919 г. - от са във връзка с редакцията на Братство
самото основаване на БКП. През 1923 г. участвува в На страниците на Бра- Ако първата редакция на Братство трудно можеше
Септемврийското въстание. След това емигрира в тство" в началния период да получи български вестник, ако до днес в България
Югославия. Минава през Цариброд. Скрива се в къщата на може да се види и как ре- още МНого хора не знаят, че в Ниш има Издателство на
Власаки Алексов. От Цариброд заминава за Виена, където дакцията се е застъпвала български език, днес редакцията има лектори от Бъл-
година иДРвТГк™ЯГнте^нРа16ХИ^КТамесеТзапознава с 33 създаването на литера- гария, в БеЛград отдавна има Катедра български език.
Тито.. През 1946 година отново идва в Югославия. До 1948 г. тура на български език, Ако по времето, когато Братство започна да излиза,
не се появява на югославската политическа сцена. След учебници за училищата, трудно можеше да се следва в София, Стара Загора и
Резолюцията на Коминформ публикува статии в "Борба" в Там могат да се видят пър- другаде, днес вече това става съвсем нормално явление,
защита на Тито. Включен е в ръководството на ЮКП и избран вите литературни творби, затова "Братство” трябва да влага в образованието на
околия^Ин^циатор е^а печатане^на Пюс нГбългарите^ «Р™ Р™' свои кадри, журналисти конто утре ще правят още
“Братство" и с това слага основите на издателската дейност стихотворения на учени по-добър вестник, по-добри книги с литературни произ-

ци. И в самата редакцияна българите в Югославия. ведения и пр.
През изминалия период от 45 години не само при нас, а 

година се явява новият вестник "КЛОПОТАР” с хумори- Но създаваха литературата и по този начин започнаха да изобщо настъпи истинска революция в книгопечатането
се печатат първите книги с проза и поезия. Бележеха се 

Цариброд е имал и своя печатница от 1910 година, народни обичаи, народни песни. Това бяха Миле Нико- 
собственост на известния по това време търговец Георги ЛОв Присойски, Алейксандър Дънков, Марин Младенов,
Минов. Прокопи Попов, Стефан Николов, Стойне Янков и др. КОМПЯТЪрна техника

Между двете войни, когато Цариброд е в границите на За Тях и още много други ще говорим по-късно.
Кралство СХС, е направен опит да се възобнови 
"Нишава”, но след два броя вестникът е забранен. Не е 
позволено да излиза и на сърбохърватски език. По това
време излиза вестник "Български запад”, но в него не са развитието на културния живот на българската народ- 
сътрудничили царибродчани. Едва през 1949 година ност. В Издателството започнаха да излизат детският 
започва да излиза в. "Глас на българите в Югославия”, по вестник "Другарче” и списанието "Мост”. И сега, 45 го- 
инициатива на тогавашния народен представител на дини след първия брой на вестника, се представят произ- 
Царибродско и Босилеградско Иван Караиванов, който ведения от областта на литературата, науката, историята 
е бил и главен редактор отначало. Въпреки че бил - от Белград до София, 
предназначен да участва в идейната борба против Коми-

някои журналисти актив-

стическо съдържание. и в журналистиката.
От оловен набор - днес и "Братство" има

Ако първата редакция правеше български букви (Ю, 
Щ, Ъ Я), днес всеки журналист има компютър пред себе 
си с български шрифт.

Първата редакция на в. "Братство”: Тодор Петров - 
Славински, главен редактор, Марин Младенов, Мики 
Нейков, Миле Присойски. Редакцията започна работа в 
Пирот, а след това премина в Ниш, където беше до
пълнена. Тодор Славински подписваше вестника, но 
редакторската работа изпълняваха Марин Младенов и 

. Мики Нейков. Конкретни задължения по рубрики не е 
имало. Подготовката на материала, набирането, лекту-

"Братство" прерасна в издателство,
когато се създадоха още по-благоприятни условия за

Разбира се, когато се чества юбилей, какъвто е този 
иформа, в него започват да сътрудничат ученици, сту- днес на "Братство”, освен за постиженията, трябва да се 
денти, учители от Царибродско и Босилеградско. Там се говори и за допуснати грешки или за задачи, поставени 
печатат и първите литературни съчинения на българи от пред Издателството, а неизпълнени. Днес българската 
нашите краища. Вестникът престава да излиза след нор- народнеот не живее само в Димитровград и Босилеград.

рата и коректурата се изпълняваха колективно.

- Следва -

Унищожено "доказателство" изнесохме нашето виждане по проблема. Той това, защото ако и аз почна да чупя - рабо- 
внимателно ни изслуша и ни каза да си тата ще стане зле. Понеже бяхме 
вървим, да си гледаме работата. "отишли” много далече - и с пиенето, и с

Щом рейсът спря в центъра, той насочи 1 СЛеД дълго вРеме ни извика и ни върна кавгата с нашия предизвикател, около нас
„ фотоапарата си към черквата отсреща ФотоапаРата> като изказа съжаление за ста- имаше много разбити чаши - започнах да

В Братство сътрудничех от основава- намираща се на около стотина разкрача от иа>?т» недоРазУмение- чупя и аз. Сгъвах цели маси и заедно с
нето му преди 45 години, а на щатна работа в нас, и без да знае, че същата е военен обект Тъй като филмът беше осветен, нямаше чашите и всичко друго - ги хвърлях 
него работих от 1962 година до пенсионира- започна да снима. Забелязах, че към нас се доказдтелства за каквито и да било мерки бунара. Когато бяхме на още по-голям 
нето си 1996 г. Преди това, още като гим- носи воеНен с шапка в ръка, тичайки с все сРе1дУ журналиста Велинов. градус, забелязах, че Павле го няма. По
назист, сътрудничех в Глас на българите и сила. ^ Десетина години по-късно бях в коман- едно време колегата Велинов си поряза
Свобода -притурка на български език към Грабнах апарата от Велинов, дръпнах диР0Вка в Босилеград. С нашия кореспон- ръка. Хванах го под мишницата и право в

пиротска Слобода . Ще разкажа две случки филма> осветих го и пак го върнах вътре. дентВене Велинов заседнахме още от ранов Здравния дом. И докато го превързаха, 
от дългогодишния ми журналистически Начаса при нас се озова военният, запъхтян и лятната Градина на Кин стан ’, по средата на изведнъж ми стана тежко. Заведоха ме в
0ШПрез 70-те години на работа в "Братство” 
постъпи Вене Велинов. Преди да замине за път е Тук> че не Му е извеенто дето черквата е нет0 след закУската, Д° нашата маса седна замина за Ниш...
кореспондент в Босилеград, трябваше да военен обект. Не помогна и обяснението, че човек. мисля, че се казваше Павле, и започна Не след дълго време Велинов бил по
мине известна подоготовка. Редакторът на няМа знак> че не е позволено да се снима_ да ™ провокира. Надойдоха по-късно и селя- викан от съдията за нарушения. Там поел 
вестника Мики Нейков ме натовари със зада- Продължавайки да се сърди, той каза: й?’ които заседнаха около съседните маси. пълна отговорност за направените пора-
чата да го обучавам. - Дайте апарата! Колкото повече се нажежаваше "дискусия- зии.

Първата ни съвместна задача беше -посе- Дадох му го без възражения. та ™ с Павле - толкова по-често идваха и Може би това беше реванш за "първия
щение в с. Звонци, където Велинов отиваше След това отидохме заедно при командира с пиене- По едно време Велинов му урок по журналистика”.

на милицията. Военният каза своето, а ние почна да ЧУПИ чаши- Помолих го да не прави

Матея Андонов

за пръв път.
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рналистите за своя вестник д-р Джордже Игнятович

Всяко начало е трудноСъзрявахме 

покрай чудесния 

редактор

деня бяха готови да лепят етикети за "морал 
тическа (не)подобност”. И сетне, 

прави, Мики пръв влизаше

но поли- 
когато доказвахме, 

в съда или в ко-че сме 
митетите.

Веднъж той много се ядоса, когато с Матея се вър
нахме от командировка в Звонци. От полицейския 
участък там ни "експулсираха” за половин час, защото 
сме фотографирали ’ военни обекти”. Мики успя да ни 
отърве от високи глоби при съдията за нарушения.
,■, Сетне, пак с Матея, в едно кафене нарушихме

В журналистиката всичко е насочено към все още ''арТлъка'”3” " 3аПлатите ни е«аа погасиха ™бите и 
трудно досегаемата истина. Защото абсолютна истина 
няма. Тези, които я

Новите политически условия поставят и нови задачи. Когато югос
лавското партийно и държавно ръководство водеше борба против 
информбюровската пропаганда, яви се необходимост да се издава вестник 
за българското малцинство. Така преди 55 години се роди "Глас на бълга
рите в Югославия” (1949). Още старите римяни са казали "Сшиз ге§ю ешз 
геНдо” или в превод: "Който е на власт, негова е и вярата, и идеологията”. 
Ако днес оставим настрана политическите материали, ще видим и него
вите положителни качества.

Въпреки големите технически и кадрови трудности, на неговите стра
ници придобиваха журналистически опит редица тогава млади хора, кои
то сетне станаха главна опора в издаването на вестници и книги на бъл
гарски език, в основаването на издателство "Братство” - Асен Лазаров, 
Марин Младенов, Богдан Николов и редица други. В "Глас на българите в 
Югославия” има материали, несъмнено полезни за историята на Боси- 
леградско и Димитровградско от 1949 до 1953 година. Вестникът доп
ринесе и за опазване на българския книжовен език в училищата, въпреки 
големите трудности тогава, защото да издаваш вестник на български език 
не допадаше на някои "патриотически” среди.

Издаването на книги също започва тогава, макар и със скромни резул
тати. Ако днес българското малцинство в Сърбия има свое издателство, 
което редовно издава вестник "Братство”, списанието "Мост” и детското 
списание "Другарче”, това е резултат на дългия път, започнал преди 55 
години, а и продължение на една хубава многовековна традиция, насле
дена от историческото минало на два съседни, сродни по език и вяра 
народи - сърбите и българите. В този дух и имената на двете главни 
издания имат символично име - "Братство* и "Мост”. А излезлите досега 
2000 броя на "Братство” заслужават съредчни честитки и благопожела- 
ния за нови успехи, но те са и свидетелство за положените усилия на 
неговите редактори, журналисти и всички сътрудници.

Вене Велинов

" Разб1'рам Ви, но не Ви оправдавам, защото така не 
лаждат подстпигват ВННаГИ Я Заг' Се СТаВа 6охем ' "Укоряваше ни Мики и ни покани да
саТората ° ^ " 3аВедеИНета* когато ™а

м?”«™а^шкога^еСе било^т-га 03 сила ’ и то тьк' _ Когато Стефан отказа да бъде кореспондент в 
целта ” ’никоганеебило Достатъчно да се достигне Босилеград, Мики спокойно го изпрати в Димитров-

Не мислех обаче така „ Град’ а меие ме "остави на неговото място. Нямахне мислех обаче така, когато полагах първите си пишеща машина и той ми каза, че това не е голям проб- 
професионални думи на страниците на "Братство”, лем, ако почеркът ми е четлив. Телефонни връзки с 
Това сторих точно преди четири десетилетия. И само редакцията почти нямахме и всичко ставаше с писма 
пет години след създаването на вестника. Идеализирах които пращахме с автобуси. И след всеки нов брой на 
и се главозамайвах, че всички врати са "открехнати” в вестника Мики ни изпращаше обширни анализи на 
името на истината. После разбрах, че за нея трябва нашите ръкописи. Иситнски лекции по журналистика! 
жестоко да се упорства. Тук спирам, за да кажа, че Мики отдавна не е между

Редакцията тогава се оглавяваше от Мики Нейков - живите, но това, което е сторил ще витае силно и 
безспорно наи-голямото журналистическо перо досега този изключително голям и важен юбилей на 
„ редове. От уважение всички му викахме ика.
бата Мики \ че дори и Божа, който бе по-възрастен. Накрая ми се ще да кажа, че теченията (комплек- 

Мики бе истински педагог и чудесен закрилник на тите) на "Братство” са ценна летописна книга, хро- 
сътрудниците си. Казваше ни, че никому не трябва да ника и история на всичко значително в живота на 
угаждаме или да сме напук, пак да присъждаме. Сиреч, нашето малцинство през изтеклите десетилетия. То и 
д а бъдем самостоятелни. Само така "боговете "от пар- занапред остава да бъде най-значително ни инфор- 
тийните апарати, които контролираха всичко, ще ни у- мационно звено и истински разсадник на кадри, обик- 
важават, а публичните критики, засягащи ги пряко или нали журналистиката като трудна, но благородна 
косвено, ще издържат, често говореше той. Той не професия.
позволяваше да ни "дърпат за ушите”, дори и когато'се Кланям се пред великия юбилей и пожелавам нови 
промъкнеше по някой "гаф”, след което "силните на успехи на Редакцията!

на
вестн-от нашите

Юбилейна изповед

Моята историческа роля
Умни хора казват, че бил дошъл краят на историята и започнала Нова 

епоха, в която времето протича много бързо. Абе, може да е и истина! 
Ето, аз просто не виждам как толкова бързо пристигат моите юбилеи.

Така или иначе - аз пак съм юбиляр. По юбилейната инерция на 45-ия 
ми рожден ден ще се съберат домакини и гости, ще си поразделят 
признания и награди, харно ще си пийнат и хапнат в моя чест и слава. А аз? 
Аз трябва да съм щастлив от това, че са ми притурили няколко страници и 
са ми нахлузили върху старата одежда нещо като празнични дрешки. 
Никой няма да ме пита как съм, какво в душата си тая, за какво мечтая. 
Мога ли и аз като всички 45-годишни мъже да се похваля с любимия им 
девиз "сега всичко зная и всичко мога”?

Зная си аз (много такива юбилеи съм прекатурил през главата си), че 
пак ще ми бръкнат в мозъка с онзи прословут рефрен от вездесъщата 
рожденденска песен: Вестник "Братство” е играл историческа роля в 
развитието... Какво развитие бе, нехранимайковци, не виждате ли как се 
мъчи народът? Играл съм, ама като циганската мечка. Нищо, че аз съм 
държавна мечка - със стоманена халка и дебел синджир са ме вързали 
здравата за твърдата ръка на мечкаря, а мечкарят сербезлия (и неговите 
мечкарчета) все размахва дебела тояга над главата ми. Ще играеш както 
ти свиря, или тоягата ще се стовари върху кеменето ти! Гъкнеш ли да 
възразиш нещо - тояга по главата. А камо ли да ревнеш.

А колко пъти през тези години ми се е искало да изрева с цяло гърло, 
да разцепя небесата, да събудя позадрямалня Господ там някъде, по кос
мическите дарданелн, и да го питам: за чий и за какъв грях наказа толкова 
жестоко тези клети българи в Сърбия? Ако вече си гн създал честни, 
трудолюбиви и ученолюбиви, защо не изпрати поне един ангел-стажант 
да ги просветли малко, та' да попревъзмогнат своята пословична наивност 
и лековерност и да не позволяват вече да ги мамят по сто, по хиляда пъти с 
една и съща празна торба?

Ех... Измъчва ме голямо желание да се изправя с целия си ръст пред 
разните ми коджабашин от Босилеград и Димитровград, някогашни и 
сегашни, и да ревна толкова мощно, че да се замръзне кръвта във вените 

им. И да гн питам: до кое дередже докарахте 
народа с вашата "единствено правилна политика”, с вашата безгръб- 
начиост, с вашата алчност за карнеркн и парички? Къде е светлото 
бъдеще, което неуморно обещава(х)те? Къде са ви кувейтите и оста
налите обетовани земи за бедните хорица? Защо сега в двете градчета има 
толкова малко хора, а толкова много зомбн и защо селата станаха оби
талища па духовете? Имате ли поне малко угризение на съвеста за това, 
че поради вашето неразумно схващане на националното равноправие, 
лоялността и патриотизма много българи от Димитровградско и Боси- 
леградско погазиха свидните си предци и плюха на българското си потек
ло, на родния си език, на вековните си традиции? И още за много, много 
неща да ги питам.
м Исках, но... нямах сили да се отърва от дългогодишната дресура 
"сталинка” и от пустата тояга на мечкаря. После ме сполетя условният 
рефлекс за онзи проклет къс вмирисало се месо и най-много за захар- 
четата. Така че и когато мечкарят не дърпа толкова силно синджира и не 
ме плаши кървнншкн с тоягата си, аз продължавам да си тананикам 
"дрън, дрън ярина на върха на Стара планина” и да играя по тактовете на 
тази простичка мелодия.

Рожден ден ми е, но аз не зная имам ли право да се радвам. Това ми било 
историческа роля - да тиражираш празни обещания, голи лъжи и скрити 
измами. Да възпитаваш хората да имат очи, но да не виждат, да имат акъл, 
но да не мислят, да вярват и да слушат сляпо, да правиш божества и 
мъдреци от разни кариеристнчни нищожества... И каква награда съм 
получил за това? Може би това, че броят в заглавието ми е по-голям от 
броя на ония, които ме получават, а скоро ще бъде по-голям и от броя на 
ония, за които съм създаден?!

Ега ти и историческата роля... Чакай, чакай... как не съм се сетил 
преди! Може би именно такава историческа роля са ми отредили съз
дателите, а "хубавата визия” е била само добре забулена демагогия?! Ох, 
горкият аз! Къде да търся изкупление за греховете си, къде да намеря 
спасение за душата си?

Роджен ден ми е, пийте и пей те в моя чест и слава. Но без мен. Аз имам 
насъщната необходимост да се усамотя и да повърна поне половината от 
печатарската бояI (Подслушвал и зайисамКирил Георгиев)

След 45 години

Вървим по 

опасната ивица
страната ни се намира в преход, занапред ще бъде още 
по-тежко. Още ще ни оценяват неавторитетни поли
тици, самопровъзгласнли се аналитици, партийни ма
некени... Започнаха да ни предупреждават и новоприс
тигнали частници, които смятат, че медиите и журна
листите не са храбри, ако не са техни слуги. Затова, 
докато държавата не се справи с престъпността и кон- 

След човека винаги остават следи, спомени, хубави трабандата, за журналистите няма да има спокойствие, 
или лоши дела. Най- зле е когато след него остане - Значи, дотогава трябва да се издържи. А който остане- 
нищо! Какво остана след 25-годишната ми работа във ще помни, 
вестник "Братство”, за какво драсках толкова време, 
какъв днес е вестникът ни, защо журналистите все 
по-често стават жертви на истината... Какво да предп-

Васко Божилов

Регистратори
Какъв е днес вестник "Братство”? Най-кратко 

риемем, за да списваме по-добър вестник, който ще е казано, той е най-добрият в Сърбия, които излиза на 
по-близък до малцинството ни и от нас да не се сра- български език. Да, но към това трябва да се добави и

констатацията, че друг - няма.
Една българска поговорка казва, че само една 

лъжица катран е достатъчна да развали кацата с мед. 
Когато днес на празника на нашия и на вашия вест- Така е и с който и да е вестник: и при условие всичко да 

ник си задавам тези въпроси, спомням си за първите си направиш както налага професията, само една негати- 
журналистически опити и за помощта, която ми оказ- вност е достатъчна да обезцени целия труд. Има ли 
ваха Вене Велинов, Стефан Николов, Матея Андонов, пропуски в работата на редакцията? Не бива да лъжа- 
Стоян Станков и Богдан Николов. Иска ми се да заб- има. Като се имат предвид днешните сравнително доб- 
равя безбройните горчивини, които изпих заради ня- ри материални и други обществени условия, сегашният 
каква си обективност. Факт е, че основните критерии в вестник може да е много по-силен. В сравнение с вре- 
журналистиката са истината и лъжата. Но да си приз- мето отпреди десетилетие, сега той е по-добър в 
ная, едва сега, след толкова опит и хиляди и хиля/щ езиково, но е по-беден в жанрово отношение. Не сме и 
прочетени книги и вестници, разбрах, защо лъжата независими. Прилепваме се от една към друга власт, 
често пъти е по-силна от истината. Разбира се, да се Все повече сме регистратори на събитията, а все 
манипулират хората. Разбрах и че не съществува по-малко аналитици. Понакуцваме и от профссионал- 
цялостна истина. Всеки си има своя! Затова не ни на гледна точка. Доближаваме се до опасната ивица* 
остава нищо друго, освен да настояваме възможно по- тиражът на вестника спадна на около 1500 екземпляра, 
вече да се доближим до нея. Нищо ново няма да е ако кажа, че се налага да се

Дали сме лъгали във вестника? "Братство” не лъже наредим сред съвременните седмичници в страната, с 
и не пласира дезинформации и сензации, не се намесва който ще се гордее малцинството. Отново обаче сти- 
в личния живот на хората... Но това не означава, че в гаче до истината, че пътят в журналистиката е тежък 
него не е имало и че няма полуистини. Но не ние ги и трънлив и че е нужно голямо себеотрицание. В това 
създавахме, а хора на отговорни постове, които разпо- отношение обаче ни предупреждава и една друга мъд- 
лагат с информации и на които не уйдисва “всичко да рост: не е важно дали пътят е търнлив, но какви са 
се знае“. обувките на този, който го изминава.

.чуват поколенията ни.
Истината и лъжата

им и мозъкът в костите

Моят бог - съдията
През това време загубих много мили хора, другари,

Тежко е, когато село те жени
"Братство” надживея няколко Югославии, войни, 

приятели. А и приятелите вече не са каквито бяха. катастрофи и трансформации на размирните Балкани. 
Просто бягат от журналистите. А пък и защо да дру- Сега се намираме пред кръстопът, когато се налага и 
жат с хора, които винаги се движат през някакви въпросът каква е съдбата на вестника. Всеки от насей 
лабиринти, по жици и ножчета, и които са между чука носи своя кръст, а всички ние кръста на “Братство“, 
и наковалнята. Тежък е, притиска ни, поваля ни, пак ставаме и го

Ьез оглед, че винаги се стремях да се доближавам носим... Напълно убеден съм, че не може вече да го 
до истината, хората си имаха свои критерии за нея и ме носим като досега и е време вестникът да се прива- 
изправяха пред съдията. Досега четирима души ме тизира. Искали или не, тогава главните съдии ще са 
караха да козирувам* пред него и да отговарям па читателите, които или ще го четат, или ще го отх- 
ГГII Тте Углаани«ела 33 клевета и за пласи- пърлят. А доколкото те не го приемат, някои от нас, 

Р?”® г я * А той’ ст-дията, като че ли или всички ние, ще останем без работа.
Гонстатани™-'ВИНа™ “ '"Разнасяше с Може би си мислите, че това няма да стане. ОК. Аз 
виновен*^Не ГшИТт“0601'1“ Не е "аистина "е 3,гая >“>й модел па приватизиране ще бъде
какви шюблеми гг Т СаМ° пока ‘"а с "Риложен, но ми се иска собственици да станем ние-
да изпълняватгайдата™УРиалистите, които искат работниците. По-добре сами да решим този въпрос, 
стговорио Р възможно по-честно и отколкото друг да прави това. Защото той ще прави

Журналистите днес са излпяоет. „„ така както му УйДИС|1а- Нали е по-добре сам да си
яруг/Р|редизвик*ателсгва и Проблеми. "Йо” тъй* като <>™<>лкото село датс   



I
рез октомври 2003 година в Скопие беше под

писано споразумение за учредяването на Еврорегиона
Ниш- София-Скопие, който обнхваща около 80 други
общини.

Медиите в трите страни, включително и в. "Братство”
отразиха събитието и подчертаха най-важните цели,
които предлагат определени изгоди на населението в ре
гиона:

- Ускоряване на икономическото развитие и на тех
нологиите, решаване на инфраструктурните проблеми,
увеличаване на стокообмена;

- Развитие на демокрацията, борба срещу организи
раната престъпност, политическата стабилност на Бал
каните и пр.

Общият стремеж към укрепването на добросъседс
ките отношения има първостепенно значение, особено
за населението по протежение на държавните граници.
Времето ще се «произнесе относно постиженията на
новоформирания еврорегион, който оповести нов подход щ тт
в решаването на множеството проблеми в крайгра- България) сочи страшни противоречия. С очертаването международния транспортен коридор 2 . Цели две
ничните райони. на границите димитровградските села Врапча и Пета- десетилетия се разработва идеята за по-пълноценното

Като последица на териториалните претенции от една чинци буквално бяха пресечени на две части. използване на предимствата на граничния контролно-
или друга страна или на идеологическите различия в за- в целите на сформирания Еврорегион Ниш-София- пропускателен пункт Градина , която даде сравнително 
висимост от историческите обстоятелства, община Скопие се посочват и облекчения при обработката на добри резултати. От 1978 година досега са правени седем 
Димитровград, както и отделни части на общините площите по протежение на границата, като се изхожда градоустройствени планове или промени в тях. Освен 
Пирот и Бабушница през последните 130 години на два от т. нар. "двусобственост” над имотите край нея. Само 6 държавните служби свой интерес тук намериха и три 
пъти са се оказвали под суверенитета на Сърбия или на години след 1920 собствениците от двете страни на димитровградски фирми ( ’ Сточар Балкан^ и Ко- 
България. За влошаване на положението на хората край границата имаха възможност свовбодно да обработват муналац") и мног повече от Сърбия( "Инекс , Генекс”, 
границата и отношението между двата близки народа имотите си. Обаче национализацията в България обх- "Дунав”, Пиротска банка”, "Югопетрол”, АМС...). 
свой принос са давали и борбите и стълкновенията вана и около 3 200 ха обработваеми площи на граждани От десет години започна изтласкването на стопан- 
между великите сили в стремежа си да повишат собс- На Димитровград. Същевременно преобладаващият ските фирми от ГКПП "Градина”. Най-напред "Генекс” 
твения си международен престиж в този важен геост- брой български граждани, собственици на обработваеми и "Инекс” отказаха да изпълняват задълженията си

площи, останали на сръбска територия, си получаваха относно съвместните капиталовложения в димитровг
радското стопанство вместо наем за използваните стро-

ратегически регион.
аренда.

Освен площи, югославски граждани са притежавали и ителни площи, а техния пример последваха и определен 
около 70 стопански обекта. Всички те бяха национализи- брой частни фирми, които не си плащаха инфраст- 
рани, както и обектите на собственици от България у руктурните разноски, 
нас. Неизвестна е стойността на пропадналите акции и 
други ценни книжа. А това е много важно когато се

[Излъгани надежди
В труда си "Сърбия и България от Санстефанския 

договор до берлинския конгрес” ("Просвета”, Белград, 
1986 г.) Владимир Стоянчевич показва арогантността на 
великите сили при уточняването на границите след Бер
линския конгрес. Той посочва, че границите са устано-

Новите въпроси изискват решение
готвят предписания за денационализации и в двете Изхождайки от факта, че и СЧГ, и България се стре

мят към евроатлантическите интеграции, държавните 
граници в бъдеще няма да бъдат никаква пречка за насе
лението от двете страни на общата ни граница. Отчитат 
се и първите резултати в отношенията на Димитровград 
със съседните общини в България, за съжаление все още 
йзвън стопанската сфера.

А именно презграничното сътрудничество може да 
донесе просперитет на хората от тези райони. Включва- 

Въпреки че напоследък в Европа се разпаднаха нето на балканските страни в евроатлантическите интег- 
всички федерации, което донесе страхотни трагедии на рации ще заличи границите между отделните страни, а 
отцепилите се страни и народи, иска ми се да посоча идеите за създаването на федерации и конфедерации ще 
някои значими факти от първите години след II св. война, си останат само временни исторически факти. И нищо 

Като се завърна от Букурещ (19 януяри 1948 г.) повече.
Георги Димитров заяви, че са съзрели условията за съз-

_ даването на югославско-българска федерация. По време интеграции когато и България. Това поставя редица
имуществени въпроси, възникнали по това на гостуването на КХД "Абрашевич” в София на приема нови въпроси, които следва да бъдат изяснени. Преди

КомисиитЧе ПРИ ДИМИТР0В Т0Й на Руски еЗИК Заявява: ”Те нека си «сичко Европейският <п,юз налага визи за гражданите от
И Гъпйия ше границата между България дърдорят там, ние трябва упорито да работим за това”, страни извън него, поради което се поставя въпросът до
р^делетмерите^аселат^Последшдаоттовае^шголе6 ^ У “Г“ БКП Д"МИТр0В °бВИНИ Юг0СЛавИЯ’ 46 КаКВа СТепе“ ^ « затрудни свободното преминаване на
мият брой бежанц^^Българи^респе^ивно^Съобия" СТ°ПИРа федеРацията с България. Дали условията не бя- хора и капитали от едната в другата страна. За да се
жиьште^аГаТвъИ"^чест Га В ТуРЦИЯ’ Ка™ 01?ави недви" |ГтГч™з™ „"аТп^Гв^

брой от тях саполучилиопредежна компенсация°докато вих^” крайМосквГ 2 УШфа В СаНат0рИума ”Боро' привилегии на крайграничното население относно бъде- 
останалото е ”решило” местното население чрез ограб- Ппели итл„.„ 'пи к к >>г щия визов Режим- Това би трябвало да е възможно поне
ване и завладяване Р Пр д години беше публикувано и Блед- за гражданите от общините, включени в региона "Евро-

Историческата литература за военните цели през I Предвиждаше сближаване балкан”. Задействаната от преди известно време спогод-
световна война (Екмечич - на Сърбия и Аврамовски - на даванР на благопоиятен климат вз>трудничеств0 =ъз- ба за свободна търговия между съседните страни същодаване на благоприятен климат за създаване на феде- не би трябвало да се слага под въпрос, след като едната

рацпия;____  или другата държава се присъедини към европейските
Днес няма по-големи политически и други проблеми, интеграции. Може би трябва да се обмисли и идеята 

които да обременяват отношенията

страни.
Всички досегашни опити за решаването на тези въп

роси останаха безрезултатни. През първите години след 
II св. война добрите българо-югославски отношения до 
голяма степен облекчиха положението на крайгра-

вени въз основата на стари австроунгарски карти, които 
едва ли са имали допирни точки с действителността. В 
периода от Конгреса до установяването на държавните 
граници са се водили открити или прикрити тайни войни 
в източната част от Нишкия и в западната част на Со- 
фийския санджак за присъединяването на тези територ- ничното население. За съжаление - много кратко, 
ии към Сърбия или към България

Писани са били петиции до сръбските власи, до турс
ката Порта или до руския цар с желанието на населе
нието. В това отношение не е изключение и Трънски 
окръг с околиите си (Трънска, Брезнишка и Царибродс- 
ка), в които на територия от 2 183 км 2 са живели 76 051 
жители. Авторът посочва, че основните борби са се 
водили за Пирот и за Трън. "Иредентата” е била активна 
и от двете страни. В резултат на това и ден днешен има

[Несбъднатата федерация

Повече от ясно е, че СЧГ няма да се включи в тези

====“•” ======

цл.,„Г1Ц„ИВЦИЯ Да бъдат решени Г0ЛЯма част от ИК0‘ Жителите на Димитровградска община наистина оча- 
шина със СБашшттшю пи!-РеД к°ИТ° е изпРавена- °т об- кват облагодетелствувана позиция в рамките на Евроре- 
доход С75-800/ от спряния н^0 1дествев 1ПРОДУКТ и личен гиона, която да им помогне за повишаването на стай
на послепно мягтг>РГ я вПУ ЛИКа СъРбия) тя падна дарта и съживяване на стопанството. Основният ресурс 
на последно място. С активното си отношение към Ев- тук са останалите без работа почти 4000 индустриални
рамите му тя можеТбътУпЧп7зя * реаЛизацияТа на ПР0Г‘ Ратници. Не всички те биха могли да осигурят поми- 
СТЪП.™ на....... рнаа^нГ “ ™ "°Р«« “““”>

:гГо?ХГГ“Г^;™”р'”‘г"’
с оглед на стратегическото място на Димитровград на

с на^и Някога,

сае
|0п0р°епГовГп
[ Сърбия и заНццщение едва ли би могло да
^СГ^и^^^ОСТаВКИЗа
^устояване й развитие.
&

в рамките на тази чения.нова



17ШгагсШШЗ
I конгрес на сръбските лекари и 
естествоизпитатели 1904 Имена, традиции, нрави

ГУкрепване на 

славянската кауза
Народ, който не запази миналото си, ще загуби 

бъдещето си. Макар че тази мисъл често се парафра- 
зира в различни варианти, малцина разбират залег
налото в нея послание. Самочувствието на един народ 
е толкова по-високо, колкото е по-дълбоки са коре
ните му в миналото.. А човек без самочувствие трудно 
ще оцелее на такова средище на ветровете, каквото са 
Балканите.

Нашият град или по-точно селище се споменава 
още преди почти пет века.Досега почти нищо не е 
направено да се проследи как се е развивало, какви 
превратности е преживявало и как е достигнало до нас 
такова, каквото е. Знае се само, че Цариброд лежи на 
важни международни пътища, независимо дали се на
ричат Виа милитарис, Цариградско шосе, Е-75.,.От 
римско време случайно пооткривахме една или друга 
следа, турското време безпощадно разрушихме, дори и 
Чаршията, която все още наричаме ”чаршия”, а в коя
то няма и следа от старите дюкянчета. Нещо повече: и 
старите къщи рухнаха или под тежестта на времето, 
или от нашата небрежност. Изградихме бетонни блок
чета, без вкус, затова често казваме, че градът ни е 
неприветлив.

Още по-безрасъдни сме към културното си наслед
ство. Като се има предвид столетната традиция, на
лице са богати възможности да имаме етнографски 
музей. Театърът, читалищата, училищата, оркестри
те, танцовите състави и пр. съществуват още от мина
лия век. По повод кръглите годишнини издадохме мо
нографии за тях, но за съжаление повърхностно, без 
задълбочени проучвания и издирване на необходими
те материали и ведомствени доказателства. Най-често 
се облягаме на лични спомени на артисти, културни 
деятели и др., чиито изказвания предимно са обърнати 
към изтъкване на собствената им личност.

За имената
Напоследък все по-настоятелно се поставя въпро

сът да се върне старото название Цариброд на сели
щето. Редица градове направиха това без големи сът
ресения. У нас се явяват привърженици на комунис
тическото му название Димитровград, преименувано 
по името на сектретаря на Коминтерна Георги Димит
ров. Данък на една тежка заблуда на социализма, че 
всичко старо трябва да се преименува, че историята 
едва ли не започва с победата на социалистическата 
революция.

Ако не зачитаме името си, ние не зачитаме себе си. 
Без оглед дали се касае за името на селището или за 
собственото лично име. Нека добавим и презиме.

(1804) и възстановяването на държавността, изгубена по времето на ос- 
манлийското завоюване на Балканите. Втората, може би най-същест
вената цел, бе да представи на водещата в културата и науката Европа 
научните и кадрови потенциали в Сърбия, т.е. да докаже, че страната е 
зряла да получи университет и факултет по медицина. Третата задача на 
Конгреса бе, събирайки на едно място учени от славянските страни да 
даде нов тласък на идеята за сплотеност, сдруженост и взаимопомощ 
между славянските страни.

Конгресът премина под високото покривателство на Н.В. Крал Петър 
I Караджорджевич и в чест на най-видния сръбски лекар и естествоиз
питател Йосиф Панчич. Конгресът работи на 17,18, и 19 септември, а на 
20 с.м. участниците присъстваха на тържественото провъзгласяване на 
монарха в кралска титла.

Освен представители от всички краища на Сърбия, в работата 
конгреса взеха участие и представители на Хърватско, Чехия, България и 
Словения. В състава на българската делегация бяха следните учени и 
лекари: д-р Богдан Чавов от Варна, проф. д-р Пенчо Райков от София д-р 
Стефан Петков, болничен лекар от София, д-р Георги Балсамов, бол
ничен лекар и хирург от София, д-р Йордан Георгиев от Рушчук, проф. 
д-р Георги Златарски от София, д-р Стефан Бончев, доцент от София...

В състава на церемониалното председателство при откриването на 
Конгреса бяха поканени и проф. д-р Г. Златарски, д-р Пенчо Райков и д-р 
Богдан Чавов. На професор Златарски, един от най-вндннте български 
геолози, СКА (Сръбската кралска академия) присъди високо академи

чно признание. Д-р 
Райков и д-р Чавов 
произнесоха на бълга-

За знаменитите хора
Хората от нашия град или по-точно от нашата об

щина са талантливи хора. Постиженията на нашенци 
често мерят ръст с най-високите върхове в различни 
области: кинорежисьори, художници, писатели и пое
ти, артисти, музиканти... За съжаление, ведомства, 
културни учреждения, улици и под. не носят техните 
имена. Различните комисии, отговарящи за наимено
ванията, лекуват комплексите си, като дават имена на 
"световноизвестни” личности или пък взети от исто
рията на други народи. А ако не зачиташ и не обичаш 
своето, как тогава можеш да зачиташ чуждото. Много 
пъти е повтаряно: ЗАЩО не се даде името на Дудин, 
Шукарев, Петров на някоя улица. Един голям град със 
стотици улици може да си позволи лукса да дава наз
вания на улиците си по имената на хора от световната 
наука, култура, история. Но един град, какъвто е на
шият, трябва преди всичко да уважи по тоя начин 
СВОИТЕ радетели и творци, чиято слава е всеприз
ната.

За паметниците
Цариброд, или ако щете Димитровград, няма нито 

един свой паметник. Наистина има една костница на 
връх Нешково, останала от братоубийствената война 
между сърби и българи от 1885 година, но и тя е в 
окаяно състояние и е въпрос на време, когато ще рух
не. Ако не можем да разберем трагичността на тази 
война, която са разбрали нейните участници и са из
дигнали обща костница, трудно можем да кажем, че 
имаме историческа памет и че знаем да ценим и тачим 
жертвите на предишните поколения, дадени за по— 
светло бъдеще. Такова е и положението с възпомена
телните плочи на загинали през Втората световна 
война, наши преки деди или бащи, които също са оти
вали на смърт със съзнанието, че създават условия на 
своите потомци за по-добър и по-щастлив живот.

Тук бихме изтъкнали с чувство на гордост, че един
ствено възобновяването на черкви и манастири, разру
шавани от небрежнето или от времето, е правилният 
път към нашата традиция и към нашата духовност. 
Макар и малобройни, хората в селата се организират, 
търсят помощ на преселници и възобновяват духов
ните средища, които едновременно са били и крепости 
на националното, културното и всякакво друго само
съзнание.

Накрая да се запитаме: Не е ли крайно време да се 
организира форум, на който по тези и още много 
ненабелязани въпроси да се разисква и да се намерят 
съответните решения за всеки от тях?

на

реки следните поздра
вителни слова от име
то на българската де
легация. Тържеството 
се състоя в залата на 
Народния театър в 
присъствието на Крал 
Петър I.

”Ваше Величество 
- казва д-р Райков - 
Господин Председа

тел, уважеми господа колеги! На днешния ден, когато братска Сърбия 
празнува своите успехи в медицинските и естествени науки, на мен се 
падна честта да изкажа на Организационни отбор на Конгреса благодар
ност от страна на Софийското виеше училище. Висшето училище, от своя 
страна, приветства Конгреса и му пожелава най-голям успех в областта на 
медицинските естествени науки, за да бъдат те от полза в практичния 
живот. И да благодаря на Конгреса за оказаната ми чест да му отправя 
поздравления”. Речта на д-р Райков е изпратена с бурни аплодисменти и 
възгласи: "Живели! Живели! Живели!

Речта на д-р Чавов: ”Ваше Величество, Високопочитаеми господа, 
многоуважаемо събрание! С особено чувство поради поканата и честта, 
Варненското медицинско дружество едногласно реши да участва на I 
Конгрес на сръбските лекари и естествоизпитатели, който днес откри
ваме. Насъбрани от различни краища на нашата майка Славия в столи
цата на братската ни сръбска държава да отпразнуваме възпоминанието 
по повод на Първото сръбско въстание, ние по този начин обединяваме 

мисли, ние по този начин се сплотяваме в истинска славянска 
солидарност” (Бурно и въодушевено ръкопляскане и възгласи "Живели

Медальон с лика на Панчич - емблема на 
Конгреса

Стефан Николов

Документи

Един век българо-сръбски 

дипломатически връзки
нашите

Ето и заглавята на докладите на българските учени: - Проф. д-р Генчо 
Райков: За действието на въгледвуокиса (С02) върху средните карбонати 
на алкалиевите и алкалоземните метали;

- Д-р Стефан Петков: Няколко морски и бракични водорасли от бъл
гарското черноморско прибрежие от Атлиман до Дуран-кулак;

- Д-р Богдан Чавов: Исхиас и лекуването му със стрихнинум нитрикум;
- Д-р Стефан Бончев: Върху състава и структурата на Западните Бал-

На 1 май 1904 година в гр.Ниш се е състояла пър
вата значима дипломатическа среща нл представители 
на правителствата на Сьрбия и на България. Тогава 
били положени основите на бъдещите интензивни 
връзки между двете съседни държави и на послед
валите срещи на сръбския крал Петър Караджорд
жевич и българския княз Фердинанд.

За значението на тази среща говори и фактът, че е 
била пусната в обращение пощенска картичка със сни
мка от разговорите в Ниш, отпечатана в печатницата 
на книжарите и печатари Райкович и Джурич. На сни
мката са председателят на Министерския съвет па 
Сърбия генерал Сава Груич (правостоящият вляво), 
завеждащият българската дипломатическа агенция 
генералщабен полковник X. Хезапчиев (седнал пред 
Груич), а вдясно: българският дипломатически 
Черна гора Димитър Ризов (правостоящ) и минис
търът на външните работи на Сьрбия Никола Пашич, 
инициатор на срещата (седнал).

С идването на крал Петър на ср ьбския престол през 
1903 започва интензивното развитие па приятелските 
българо-сръбски отношения, особени заслуги за което 
е имал Никола Пашич. До края на 1904 година крал 
Петър е имал общо четири срещи с бьлгарския княз 
Фердинанд. Първата е станала също в Ниш па 15 май, 

уата на 18 юни в Белград, на 17 октомври в София и 
на 29 декември 1904 г. отново в Беград.

Трябва да се отбележи, че първите дипломатически 
контакти започнали през март 1903 г., след като Ни
кола Пашич поел поста външен министър, а първите 
договори на 30 март и на 12 април 1904 г. - единият с 
политически, а другият с икономически характер. На 
22 юли 1905 г. е била подписана първата спогодба за 
митически съюз.

Колко близки са били отношенията тогава гово 
фактът, че на срещата па крал Петър и княз 
динанд през юни 1904 г. е било разговаряно до 
създаването на сръбско-български съюз.

ждайки политическата 
линия "Балканите на 
балканските народи”, 
Пашич е настоявал за 
преодоляване на недо
разуменията 
двете държави и укреп
ване на мира в региона.

Пашич е отстоявал 
такава политика бла-

междукани.
Според общото мнение на участниците, както и на оценките в дома

шния и чуждия печат, Конгресът напълно е изпълнил поставените за
дачи, дори ги и надминал. Особено се подчертава славянската еуфория, 
обхванала конгресистите и факта, че са общували помежду си на майчи
ните си езици, а не на френски или на немски, какъвто бил случаят в 
Европа. Всички чуждестрани участници били доволни и предоволни от 
посрещането и сърдечните обноски на сръбските домакини.

След потушаването на Тимошкото въстание през 
1883 година крал Милан Обренович започнал 
жестока разплата с радикалите на Никола Пашич. 
Пашич избягал в България, където намерил 
убежище заедно с още тридесетина други видни 
радикали. Като на противник на крал Милан 
българските вестници като "Свобода", 
"Търновската конституция" са публикували 
множество изявления на Пашич срещу монарха, а 
в, "Съзнание и едно интервю, в което той 
подчертал идеята за съюзничество между 
балканските страни и особено между сръбския и 
българския народ.

Подготвил: С. Крумии
агент в

: На 2 юли в Скопие

Трета ” Босилеградска вечер”
‘Земляческата среща на нашенци в Македония ще се 
проведе в малката зала на ресторант "Под Кале"

Преселниците от Босилеградския край в Скопие и други македоис- 
ки градове и тази година ще се съберат на земляческа среща. Третата 

| "Босилеградска вечер” ще се проведе на 2 юли (петък) от 19 часа в 
малката зала на ресторант Под Кале”, намиращ се под древната 

| крепост, непосредствено край река Вардар, Кувертът 
! както и миналата година - 750 денера.

И този път организатор на земляческата среща е гражданското 
| сдружение на нашенци "Босилеградско”, което с поканило гости от 

Босилеград и Козлодуй. В програмата на "Босилеградската вечер” са 
включени богата музикална програма, разнообразно меню, неограии- 

I консумиране на питиета и веселие до зори,
За подробни информации заинтересованите нашенци могат да се 

| (Райчо) ^ СЛвЛНИТе тслеФ0НИ: °™/242-285 (Борис) и 02/3165-913
К. Г.

вго
годарение на респектиращото си познаване на исто
рията на сръбско-българските отношения и личните 
си познанства, възникнали по време на тригодишната 
му емиграция в България - най-напред във Видин, а 
след топа и в София при водача на българските 
радикали Никола Сукнароп - след потушаването на 
Томошкото (радикалско) въстание през 1883 г.

Следователно Никола Пашич е първият сръбски 
политик, осъзнал значението на град Ниш като втори 
но големина град в тогавашна Сърбия.

за едно лице е

Vи и
ри и за 
Пронс- Йован Младсновнч
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поставките за по-късното затлъстяване, развитите страни затлъстяването лреД(, 
Смята се, че тогава се увеличава броят на тавлява сериозен здравословен, социад 
мастните клетки, които през пубертета се и обществен проблем, който засяга преди 
"изпразват”, но през зрелите години се всичко бедните слоеве от населението, 
"напълват” с мазнини, без да се увеличава Богатите хора избягват лошите навици е 
броят им, и така се увеличава телесното храненето и имат възможности да консу.
тегло Увеличи ли се веднъж броят на мират качествена храна. През последните
мастните клетки, той остава за цял живот 20 години броят на дебелите хора в САЩ е 
- не може да се намали, но може да се увеличен двойно. Чак 70% от младите 
намали количеството мазнини в клетките, американци имат наднормено тегло, цад 
Затова младите родители трябва да знаят, 30% от жителите са дебели, 8% са диа. 
че ако бебето им е дебело, това не озна- бетици, а 24% страдат от нарушения щ 
чава, че то е здраво и напредничаво. С метаболизма. Затова здравните власти в 
девиза си "ако изядеш всичко, ще станеш САЩ готвят стратегия за борба срещу 
голям и силен” близките всъщност разви- епидемията на затлъстяването.

Многобройни са причините за прека- 
леното увеличение на телесното тегло 
Някои хора ядат много, защото храната 
компенсира емоционалния им дискомфо- 
рт - разочарование, депресия, нерешени 
жизнени проблеми... Втората причина за 
затлъстяването е драстичното намалява
не на физическата активност на хората 
вследствие променените условия за жи
вот. Употребата на автомобили, мобилни 
и фиксии телефони, непрекъснатото седе
не на работното място, пред компютрите 
и телевизорите лишават човека от всекид
невни разходки и много други физически 
дейности, с помощта на които да изразход-

Проф. д-р Сретен 
ПАВЛОВИЧ

Внимавайте,
килограмите
убиват! хора - като възрастни, така и деца.

Основна причина за затлъстяването е ват у детето навика да яде повече, откол-
кото е необходимо.*Затлъстяването не е само проблем 

на хубавия вид. То е много повече 
здравословен проблем. 
Многобройните научни изследвания 
доказаха, че съществува пряка 
връзка между затлъстяването и 
появата на сърдечносъдови 
заболявания, захарна болест и др.

препаленото натрупване на мазнини в 
организма. По този начин се увеличава 
телесното тегло с 10 до 30% в зависимост 
от възрастта, ръста и пола. Всъщност 
затлъстяването може да се дефинира като 
нарушаване на баланса между химическа
та енергия в храната и изразходваната 

Според изследванията на Световната енергия. Когато количеството па внесе
ната енергия е по-голямо от количествотоздравна организация всеки шести жител
на изразходваната енергия, излишъкът сена нашата планета има сериозни здравос

ловни проблеми, предизвикани от наднор- складира във вид на триглицерид в маст- 
меното тегло. Следователно над един ми ната тъкан.

Макар че за около 95% от затлъстели-лиард хора страдат от затлъстяване. Това 
пагубно явление се разпространява като те х0Ра не е известна точната причина за 
епидемия както в развитите, така и в бед- това нарушение, със сигурност се знае, че 
ните страни. В сравнително кратък пери- еДин от "виновниците” е обилното хра-

нене. Когато затлъстяването стане пос-

ва излишната си енергия.
Затлъстяването не е само проблем на 

хубавия вид. То е много повече здравос
ловен проблем. Многобройните научни 
изследвания доказаха, че съществува пря-

од се промениха много навици в живота и 
прехраната на хората. Предишната фило- тоянно състояние, голям брой фактори 
софия на храненето ”ядем, за да живеем” като намалената физическа активност, 
постепенно се замества с девиза "живеем, нарушенията в метаболизма и отделянето 
за да ядем”! Специалистите предвиждат, на хормони спомагат за неговото запаз

ване и развитие. Най-новите клинични

ка връзка между затлъстяването и поя
вата на сърдечносъдови заболявания,

По-голяма част от човечеството днес захаРна болест и др.че през следващите няколко години зна
чително ще се увеличи броят на дебелите изследвания показаха, че обилното хран- консумира прекалено калорична храна. В

ене на бебета и малки деца е една от пред- - Следва -

Водоравно: 1. Административна единица в 
САЩ. 4. Месец в годината. 7. Вид автомобил.
12. Град в България. 15. Натиск, напор. 17. Отвесно: 2. Приятно благоухание. 3. Изкусг- 
Място за почивка. 18. Голямо литературно вен прокоп под земята. 4. Международен оли- 
произведение. 20. Лично местоимение. 21. мпийски комитет (съкр.). 5. Лично местоиме- 
Мюсюлманско мъжко име. 22. Зеленчук с ние. 6. Сан в православната църква. 8. Безс- 
червен и сочен плод. 23. Защитник във фут- мислено упорство. 9. Фестивален град във 
бола. 24. Известен естонски шахматист. 25. Франция. 10. Ана Петрова. 11. Тесни пътища. 
Гранична река между България и Сърбия. 26. 13. Подарък. 14. Името на писателя Капор. 16. 
Гръцки футболен отбор. 27. Кон (поет.). 28. Национална електрическа компания (съкр.). 
Благовонно църковно масло. 29. Част от Ве- 17. Мъжка котка. 19. Вид тестено изделие. 22. 
ликобритания. 32. Подземната част на рас- Отвесна като стълб греда. 23. Столицата на 
тение (мн.ч.). 33. Площадка за боксов мач. 34. Сърбия. 25. Название за тежкотоварен авто- 
Католически свещеник. 36. Част от камион любил. 26. Малкото на овца. 28. Крайпътен хо- 
(мн.ч.), 39. Малко помещение в жилище. 41. тел. 30. Марка японски автомобили. 31. Ро- 
Хърватската информационна агенция. 42. вове, траншеи. 32. Вид военна крепост в лшна- 
Името на актьора Пачино. 43. Химически еле- лото. 35. Повторно изпълнение по време на 
мент. 44 Името на френския футболен на- концерт. 37. Бивша фабрика за радиоапарати 
ционал Зидан. от Загреб. 38. Съюз за изреждане

жности. 40. Втората нота.
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Грижа за насажденията
За създаване на благоприятни ус

ловия за развитието на медицинс
ката ружа е необходимо почвата да 
се поддържа рохкава и да е чиста от 
плевели. Когато се образува дебела 
кора, която затруднява нормалното 
поникване на семената, или когато 
през зимата се открият челата на 
разсадените коренища от улягане 
на почвата, междуредовата обра
ботка започва преди поникването.
В първия случай се прави леко разрохване 
междуредията, а във втория - разрохване и леко загърляне 
на оголените части. Втората обработка се извършва след 
като растенията поникнат и очертаят редовете. Тя се със
тои в плитко култивиране на междуредията и в плевене и 
окопаване в редовете.

До края на вегетацията се правят още една-две между- 
редови обработки. След като образуват 3-4 листа, расте
нията в редовете се прореждат на 30-40 см едно от друго и 
се подхранват с 10-12 кг амониева селитра на декар.

През вегетацията растенията се подхранват два пъти 
като се внасят 20-25 кг амониева селитра на декар.При 
засушаване се провеждат две поливки с по 30-40 м3 на 
декар.

За успешно презимуване

на възмо-
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№А растенията през октомври 
междуредията се преорават така, че почвата да се отх
върли към растенията и да ги загърли. Заорват се 30-40 кг 
суперфосфат и 10-15 кг калиев тор на декар. Стъблата се 
оставят като снегозадържащо средство.

Рано през пролетта на втората година стъблата се изря
зват ниско до почвата, а междуредията се преорават, за да 
се отхвърли почвата от редовете към средата на между
редията. През лятото се правят още няколко обработки при 
появата на плевели, като при втората обработка се внасят 
10-12 кг амониева селитра на декар. При нужда се правят 
1-2 поливки, които оказват благоприятно влияние върху 
развитието на растенията и израстването на корените.
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Решение на кръстословица 201- Водоравно:

I. ^ок. ч. лесото. 5. мит. 11. Имоти. 13. То. 14.
К™ири16'24>Уб1НИ2519'кАЛ' Ж 2ГНТю' 21 Ге?зса- 36' Юли- 37-3р1еК38.ПаралР393Град.'4о!
Кумири. 24. Ба. 25. Казино. 26. Южна Инса. 41. Атака. 42. Ров.



%

19ляшгит.

Антоанета Стефанова е десетата 
световна шампионка по шахмат

Голям успех на младата репрезентация на СЧГ 
на ЕП в Германия___________________ _____

рвата българка 

«тсшия трон!
□

1?
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нН Антоанета Стефанова е Р°Дена на19еас^ща кариера^ПрезТзЮ г. 
малка, става ясно, че е роденаз>а^ч"'ю-Годишна възраст.

вттГият^ изключителен Уст_е^1ша^°”аСст ГоТ^оДини (1992 г.).

Плевите - европейски
14 точки от 11 партии и убедително В И Ц0 Ш а М ГШ О Н И !

.
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•Шампион на Стария континент е отборът на Италия 
•Младите футболисти на СЧГ си осигуриха "виза" за 
олимпийските състезания в Атина

ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХ: А. Стефанова. -: ??3гг

Предсказанитео се сбъдна: българската шахматно- ЛН° пос®™ната пресконференция едни час след финал- Младата футболна репрезентация на Сърбия и Черна гора не успя да
тка Антоанета Стефанова стана световна шампионка1 ""Я ??убОИ' спечели златния медал па 14-ото Европейско първенство за млади фут-
А предсказанието беше на гьркинята Анамашш Бо- « 'ищене мога да разбера какво ми се случва... Може болисти в Германия, понеже във финалния мач в Дюселдорф загуби от 
Цари, която преди десет години, на супертурнира разбера. В този момент зная само тол- националния отбор на Италия с 0:3.
”Югометал” в Белград, беше заявила: "Играх с бъде- ^ 6 победнх във финалния мач - заяви Антоанета Въпреки загубата, младият сръбско-черногорски представителен от- 
щата световна шампионка1” Но тя не беше единст- <“теФанова в интервю за руската национална телеви- бор много зарадва любителите на футбола в страната, понеже и вицешам- 
веният добър прогнозист - мнозина шахматни спеши- зня;.Естествено на новата шахматна кралица ще й пионската титла е голям успех. Още повече, че по този начин плавите си 
листи със сигурност твърдяха, че свръхталантливата тРябва вРеме’ д°кат0 свикне със златната корона и осигуриха "виза” за олимпийските състезания през август в Атина, 
българка ще бъде най-добрата в света кралския трон. Тя благодари на баща си, които е бил Второто място в Германия е третият изключителен успех на плавите на

Във финалния мач в Елиста ГКалмикия') Стефанова първнят й Учнтел по шахмат. Изказа благодарност и европейските първенства за млади футболисти. На първото ЕП през 1978 
* 1 Ф към своя секундант Владимир Георгиев, както и към г. те станаха европейски шампиони, а през 1990 г. бяха "сребърни”.

Васил Бойков, председател на Българския шахматен
СЪЮЗаКрешава<щата партия^ъв^инала се подготвих ДИМИТрОВГрВД ОСТЗНа бвЗ 
много добре. Знаех, че тази борба ще бъде изклю- *
чително тежка, защото Ковалевска имаше добра по- М6СТНОТО Д013ОИ

Чибурданипзе от Грузия в който гЬ 1 Я П" зиция на Дъската> но всичко свърши благополучно за ^ *
тя наниза Д ** б * иго триумфира с мен - сподели Стефанова. В отговор на журналистиче- Любителите на футболната игра в Димитровградска община през

Я-1 ^ Н четир“ 1пооеДИ - срещу Нана Джагнидзе ския въпрос имало ли е момент, когато е помисляла, че миналия уикенд не можаха да наблюдават дългоочаквания мач между 
иТ Ж аТаГо. УИ0®3*атянаБасилевич(3:2) може би ще загуби двубоя за титлата, тя каза, че ви- "Балкански” и "Желюша”. Причината бе в това, че компетентните 

ан онпо .Ц). наги е оптимист и не мисли за лоши неща. органи на НФЗ отстраниха "Желюша” от тази лига, защото не изпълни
Като нова световна шампионка Антоанета Стефа- финансовите си задължения към нея и защото не можа да оправдае двете

си отсъствия в мачовете, в които трябваше да гостува.

се наложи над рускинята Екатерина Ковалевска с 
2,5:0,5 (две победи и реми) и така стана първата бъл
гарка, която се изкачи на световния шахматен трон!

Не само финалната й победа, но и целият й път до 
най-високия пиедестал беше блестящ. Преди полуфи
налния мач с някогашната световна шампионка Мая

Новата световна шампионка по древната игра на 64 
полета получи много искрени честитки на изключите- Д. с.нова получи и парична награда от 60 000 долара.

Пчинска футболна 
дивизия_______ Окръжна лига по малък футбол - 3 кръг Изминаха 6 МЕСЕЦА от смъртта на нашия непрежалим съпруг, 

баща, свекър, брат, дядо и преди всичко голям човек
ДИМИТЪР КОСТОВ КОЛЕВ 
(1920 - 2003)
роден в с. Горна Невля, живял в София

Дълбоко се прекланяме пред светлата ти памет!
Вечно скърбящи: съПруга Антииа, синове Стефан и Илия, брат 
Петър, сестри Елена, Анка и Богдана и техните семейства

На 10 май се навършиха 
ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на 
нашия скъп баща, свекър, дядо 
и брат
ЛЮБЕН КОСТОВ КОЛЕВ 
(1924 -1999) 
роден в с. Горна Невля, 
живял в България

Благодарим ти за всички 
добрини! Почивай в мир!

Първа точка за "Желюша"Утре
приключва
първенството

В Димитровград на 3 юни т.г. се играха мачовете от третия кръг 
на Окръжната лига по малък футбол. Ето ги резултатите: "Ким 
гет- къща на месото” - "Бабушница” 7 : 2; ”Ремизияна”-”Тигър 
МН” 3:1; Спортен тотализатор ”Фаворит”-”Желюша" 1:1.
След този кръг таблицата изглежда така:

1. ”Ким гет-къща на месото” 3 3 0 0 15:3 9
2. "Ремизияна”
3. "Бабушница”
4. ”Фаворит”
5. ”Желюша”

Мачът от предпоследния кръг в 
тазгодишното първенство на Пчин
ска футболна дивизия между "Мла
дост'’ и "Павловац", който трябва
ше да се изиграе на 6 юни, не се 
проведе, понеже футболистите от 
Павловац не пристигнаха в Боси
леград.

Както неофициално узнаваме от 
представителите на босилеградс- 
кия отбор, срещата ще бъде регис
трирана със служебните 3:0 в полза 
на 'зелените”.

Утре ще се играят мачовете от 
последния кръг на първенството, а 
босилеградска "Младост" ще пос
рещне на своя стадион "Пескара” 
лидера на дивизията "Челик” от 
Бело поле, който вече отдавна си е 
осигурил шампионската титла.

П.Л.Р.

3 3 0 0 12:5 9
2 10 1 6:10 3
3 0 1 2 5:10 1
3 0 1 2 5:10 1
2 0 0 2 2:7 06. "Гигър МН”

Мачовете от четвъртия кръг бяха играни вчера в Бабушница. 
Срещнаха се ”Желюша” и "Бабушница”, "Ремизияна” и ”Ким-гет” 
и "Фаворит” и "Тигър МН”.

д. с.
Вечно тъжни: син Косиш, дъщеря Елена, сестри Елена, Анка и 
Богдана, брат Петър и техните семействаТъжен помен

На 13 юни 2004 година се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила и незаб
равима майка, свекърва, баба и прабаба
ДРАГИЦА ВЕЛИЧКОВА 
от Димитровград

Времето минава, но няма да заличи от сърцата 
ни нейния светъл и благороден лик.

Поменът ще се състои на 12 юни в 11 часа на 
димитровградското гробище.

Ойечалени: синове Крум и Любомир, снахи Олгииц и Гордана, 
внуии Марияна, Васко, Драган и Ана, Правнуци, зълва Виолета и 
многобройни роднини и Приятели

На 25 юни се навършват ТРИ ГОДИНИ от 
смъртта па нашия мил съпруг, баща и зет
ИВАН II. ПЕТРОВИЧ 
(1953 - 2001)
от Белград, по баща от Гулсновцн 

Винаги ще живееш в нашите сърца!
Вечно скърбящи: съйруга Цветанка, дъщеря 
Ирина, син Стефан, тъща Дукче, тъст 
Петър, брат Мики и леля Трепка

I •

Баскетбол

Дъжд
прекъсна мача к <1

Мачът от шестия кръг от пър
венството на Лятната баскетболна 
лига между отборите на "Димит
ровград” и "Напредък” от Алекси- 
нац, който се игра миналата събота 
в СЦ "Парк”, бе прекъснат след 
първата четвърт заради проливен 
дъжд. Димитровградачии водеха с 
20:12. Както бе изтъкнато, няма да 
се играе друг мач, тъй като отбо
рът на "Напредък” се състазава в 
дивизията извън конкуренция.

Този уикенд започва втората 
фаза от Лятната лига, в която ще се 
състазват 6 отбора, съответно - по 
трите от най-добри отбор 
предварителни групи. ГТ

ВъзпоменаниеТъжен помен
На 5 юни се навърши ЕДНА ГОДИНА от смъртта па нашата мила 

майка , тъща, свекърва и баба
МИЛЕВА - МИКА 
ТОДОРОВА 
от с. Бански дол

и ЧЕТИРИ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил баща, 
тьст, свекър и дядо

МАНОЛТОДОРОВ 
от с. Бански дол 

Поклон пред паметта им!
Опечалени: дъщери Вана, Дока и Роза със ссмейсШааШа си и 
многобройни роднини

На 15 юни 2003 г. се навършват ЧЕТИРИ 
тъжни и тежки години от смъртта на нашия мил 
син, брат, шурей, девер и чичо
ГОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974-2000) 
от Босилеград

Четири години не чуваме топлия ти глас, че
тири години не виждаме благите ти усмивки, по 

ти си оставаш все така скъп за нас и обичта ни към теб е все толкова 
силна.

На този ден ще положим цветя на твоя гроб в боснлеградските 
гробищата и кой знае за кой път ще го залеем със сълзи.

Опечалени: майка Борка, ШаШко Иван, сестра Вера, зе(П Григор, 
снаха Сунчшш, бртТшнииа Синора и браШанеи Йован

а от двете
ървият и

вторият отбор в крайното подре
ждане ще се класират във Втора 
сръбска дивизия. ДС
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дую, чекаю га сваку неделю и я мислим с алал ви вера! _
чету. Има и теквия, койи би се радували одавна смо ви прайили, кайемо се дълбоко, 
да му йе турена кърстача на главу и койи на све 3атова смо реШили да ви наградимо. Кико пър-
стране бию тупанат дека не га чету, чак га и не ^ че ви дадемо по йедну канцеларию у сваку 
погледжую, ама знаю свак написан редък. 0б'щИну да има дека да работите и да се събирате!

-Манчооо, Манчооо брей, излезни и вич кво После че наградИМ0 свакога от вас не само с 
носи! - изока бабата.

За свете лошотинье

онея общинскье ретишкье що раздавамо за об-пощарат
Излазим я, а пощарат ока от портуту: 

телеграму!”. Мене ми се пресекоше - медалье
телеграме съм добивал само кига недай ооже натамнемавечимкадазатварамо врата пред вас, 
некой близък одъпне. Гледам дървен ли йе или ^ ^ окамо за све и кига очете че доодите при 
църн пликат, по това че видиш на радос ли йе или а нийе за све че ви ка3уйемо. Научисте ни
на жалос, ама куде че ти видим с тия замрежени ^ ИСТинуту нема нищо по-силно. Затова

"Имаш щинскьите празници, ама с истинскьи орденье и 
от чисто злато и сребро! Трето, от съганогье. Я

смо ви благодарни, па рт сърце ви поздравлявамоочи.
-Айде, айде да черпиш! - цъвну пощарат. 1 ек- 

вуя телеграму само най—големите големци доби- за юбилеят и ега сте живи и здрави да дочекате и
стотуту.

Гледам и не веруйем на очите си. Одоздоле се 
и подписали десетина кметове на общинете, пре

селници на извършни савети, директори, пред- 
седници на партийе и партийице. Гледам и се

ваю! ми.Изйеднуш кока паде камик от душуту 
-Да черпим щом кажеш! - набра я кураж

реко радосно.
Узе телеграмуту и просто неверуйем на очите чудим: йедни су йоще меджу нас, ама има и тек- 

що несу вечимка живи. Кико ли су се ониси! вия"Манчо, честит ти юбилей на Тебе и на целото 
"Братство". Алал ви вера кико издържасте 
толкова дълг тормоз. Малко нещо да не ни се

подписали, питам се.
-Манчооо, Манчооо брей, айде дидзай се , кво

си легал текъв издокаран и си се прекрил сарекше, нийе напечемо телевоньете, карамо се 
по вас, платимо ви, заканюйемо се. А кига нещо 
много не ни се арекше, събирамо се, прайимо 
събрания, доносимо заключения и ви натопуйе- 
мо горе при коджабашийете да ви затворе весни- 
кат, па чак би се радували да видимо некога от 
вас и у какамангуту. Кво све несмо прайили да ви 
растуримо, ама вийе четиресе и пет године сте 
пущали здрав корен у народат, па затова нищо 
не можемо да ви напрайимо.

Еве съга, кига натурамо юбилейната очила, нарочно за празник.

"Братството” кико с църгу. Смачка вестникат 
бре, айде че закъснейеш на автобусат, рече че 
идеш у Ниш на некьикав юбилей - йедва ме раз- 
дърма бабата.

-А телеграмата?
-Ква па са телеграма? Телеграму несу ти пра- 

чали. Рекоше по теливонат ако очеш да идеш. 
Требе нещо пак да си сънувал!

Е, нейе лоше понекига и да посънуйеш,Семка политика
ш Така започва поредният ден:
* Назлънка не умее да преде,
Р а Миле Манасин 
д няма що да яде...
| Славен източник 
I на всяка"верна!' информация 

е селската кооперация.
Ето какви били 
селските махани: 
едни ходят неумити, 
други ходят "мънити', 
тоя има белег, 
оня ял кьотек, 
тая прави магии, 
оная прави олелии, 
трета обира млекото, 
четвърта "русьС' селото...
Няма човек без махана 
в суровата планина.
Вчера клюки, днес клюки 
сред планинските буки - 
който не е клюкар, 
ще излезе тъпанар!
Селската политика е такава: 
който не разнася клюки 
е тъп като букова глава 
и от него нищо не става!

Историйки от историята на ” Братство”

Да, да, хубава 

статия!
Колай за коравия 

директор
Като кореспондент на "Братство” от Димитров

град имах сериозни сблъсъци с управляващите. 
Причината беше "проста”: не бях съгласен да пиша 
под диктата на силните на деня. За да ме 
"вразумят”, в ОК на СКС беше свикано събрание, 
на което освен членовете на комисиите за инфор
миране присъстваха и общинските ръководители.

Пръв започна да ме ковлади председателят на

През последните двадесетина години от работата ми 
в редакцията "покривах” община Бабушница. При една
командировка получих задачата да посетя цеха на 
"Тигър”, чийто директор Йордан Николич беше 
известен като строг и необщителен ръководител.
Позвъних му по телефона и поисках да ме приеме за 
половин час, но той категорично отказа:

- В никакъв случай! При мен журналист може да
обади предварително два-три дни. общината Стоян Наков. За да илюстрира как тряб- 

Какъв директор ще съм аз., ако при мене може да влезе вало Да се пише, той между другото каза: 
който си иска и когато си иска. ' Ето, тези дни журналистът Димитър Йотов

беше се интересувал за здравните проблеми. След 
колай. Към разговора с директора Цветков той дойде при мен и

влезе само когато се

Не помогнаха никакви обяснения и молби. Но и за
коравите директори може да се намери 
13,30 часа в цеха идват работниците от втората смяна, дълго, дълго говорихме...
Аз се вмъкнах сред тях и безпроблемно влязох при Преди Наков да свърши с похвалите, секретарят 
секретарката на директора. Тя зина от почуда, но някак на Комитета Георги Алексов отряза:

- Да, да, четох написаното от Йотов. Много хуба
ва статия!

склони да съобщи на строгия си шеф, че съм тук и искам
да ме приеме.

Още не бях и стъпил в канцеларията му, сърдитият и 
ядосан директор Николич започна да крещи:

- Как влезе, кой те пусна?
Наложи се да изслушам яростната му тирада, 

когато се поохлади, върнах му "заема”:
- А какъв журналист ще съм аз, ако не мога да намеря 

начин, за да влезна там, където ми е необходимо!

Не издържах и подхвърлих:
- Да, да, хубава статия, но тя още не е... написана! 
И това беше вярно - статията на колегата Йотов 

излезе следващия петък.а
Матея Андонов

Виц на броя
Пенсионирана журналистка на 70-годишна възра

ст отива на преглед при гинеколог. Той я преглежда и 
пощурява:

- Не, не, това не е възможно!
- Какво е невъзможно, докторе? Да не би да съм 

бременна?!
- Прощавайте, но вие бяхте ли омъжена?

2 Н ‘ Д3, Докторе, чак три пъти!
Изненадан, катаджията се дръпва назад. 5 ' Не>това не е възможно! Та вие още сте девствена!
-Не бой се, брат ми, вързан съм!- отвръща в< § бгт? късмеТ с женитбата! Първият ми мъжг ^ беше фризьор и само ме подстригваше и къдреше.

О Вторият беше сладкар и само лижеше, а третият беше
т политик и само обещаваше!

М
0>

Вързан «
Катаджия спира един белешанин, идва до Ь 

колата и отваря вратата до шофьора. ^
-Ав, ав-ав!- започва да джавка пътникът.

Я
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