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Заместник министър на просветата Милан Бърадр в ПИСМО до
Националния съвет на нашето малцинство:----------- -----------------

Миналия петък в Белград
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Учрер е Съветът за имате право да учите българс::
малцинствата в Сърбия: ^ щ мпшнп______
* Българското малцинство намира мястото си сред
малцинствата в рамките на държавата, в която живеем,
независимо от критиките, които по адрес на Националния
съвет се отправят от някои недобронамерени хора, казва
председателят на НС д-р Ангел Йосифов.

Лоштоваии,

От началото на учебната година,
У вези са оствариван>ем плана и програма за I и П разред основпе школс,
когато българският език беше отрязан обавсштавамо Вас следейе:
1. Прнпадшщи националних мап.нна у Републшш Срби)н нма)у право на
като майчин в първи и втори клас на
основните училища в нашите общини, васпитшъе и образовало па свом )езику, у институцнуама предшколског,
основног и средтьег васпитагьа и образовала, на основу члана 13. Закона о
досега публикувахме поредица от ста заштити права и спобода националних мшьина («Службени лист С1М», бро] 11
тии. Напоследък се обади и просвет од 27. фебруара 2002. године), члан 4. став 1. и члан 7. став 2. Закона о
ното министерство на Сърбия. В допис измснама и допунилш Закона о основама система образована и васпита/ьа
ката, която то изпрати до Националния («Службени гласник РС», бро) 58/04 и 62/04).
2. У складу са навсденим члановнма закона. Милпстарство просеете и
съвет на българите в СЧГ, се казва:
спорта Републкке Србтуе увретило уе бугарски )езпк у категортуу обавезних
“Според чл. 13 от Закона за защита наставних предмета («Правилник о наставном плану и програму за први и други
правата и свободите на националните разред основног образовани и оаспипкпъа» («Службени гласник РС - Просветли
малцинства (“Службени лист“ на СРЮ, гласпик», бро) 10/04). Па основу овог Правилпика, а у складу са чланом 5. став
1. Закони а основноу школи («Службени глаеннк РС - Просветни гласник»,
бр.11 от 27 февруари 2002 година), член 50/92),
бугарска напноналпа малина у Србиуи и Црно) Г ори има законско прано
4 - алинея 1 и чл.7- алииия 2 от Закона за да оргаиизу1е наставу бугарског1 езика као обавезног наставног предмета са
измененията и допълненията на Закона иедсл.ним фондом од пет часова, односно 180 часова годишье.
за образованието и възпитанието
(“Службени гласник“ на РС, бр.58/04 и
62/04), националните малцинства в Ре
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публика Сърбия имат право да се въз
питават и школуват па свой език в
/
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бр.10/04). Въз основа на този Правилник и съглас(Още по въпроса за езика на стр. 2)
но член 5, алинея 1 от Закона за основното учи-

/?^?|ГТШСТРЛ

тт0 е
___ „ с
л
„
тт^
На 8 октомври в Белград ое той като председател на НС и
учреден Съветът за национални- председателят на комисията по
_
сг*
*
те малцинства в т>Република
Сър- образование
към НС да бъдат
гч
а
бия. Както ни осведоми д-р Ан- приети от зам. министъра на прогел Йосифов, който като пред- светата, за да се даде пояснение
седател на Националния съвет на във връзка с решението на ми^оългарското малцинство присъс- нистерството
г
гза изучаване на
г
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тва на учредителното събрание, оългарски език само с два часа
у Съвета
~
‘
членове3 на
са председаседмично. Искаме пояснение
телят на правителството на Сър- как се стигна до това решение,
бия, министрите на държавното след като миналата година решеуправление и местното самоуп- нието на практика беше друго,
равление, на културата, на про- Изтъкнах, че сегашното решесветата и спорта, на вероизпове- ние на просветното министерстданията, на правосъдието и на во има негативни последици и
вътрешните работи, както и пре- окуражава някои хора от малдседателите на националните цинството, които нямат легитисъвети на 11 малцинства. До края митет да представляват малциина тази година ще бъдат прове- ството, това сами да си определят
дени две заседания на Съвета за (да представляват малцинство
то)”, казва Йосифов.
националните малцинства.
Вторият въпрос, който е повСлед учредяването на Съвета
всеки от председателите на отде- дигнат, е в рамките на Радио те
лците НС е посочил проблемите, левизия Сърбия да се намери нас които се среща ”иеговото” мал- чин да се върне Журналът па
цинство. От името на НС на бъл- български, разбира се, в нова,
гарското малцинство, в присъст- съвременна форма.
По повод учредяването на
вието на премиера и заместник
министъра на просветата, Йоси- Съвета за националните малцинфов е подчертал проблема с изу- ства в Сърбия д-р Йосифов изчаваието на български език. тъква, че българското малцинстПредложил е в най-скоро време во е намерило мястото си сред
малцинствата в рамките на държавата, в която живее, независи
Епиграма
мо от критиките, които някои недобранамереии хора отправят по
адрес па НС на малцинството.
Числящите се към малцинството
вече смятат, че посредством пре
дседателя на НС па малцинство
то, който е член на Съвета за
малцинствата, ще осъществяват
най-пряк контакт с министерст
вата с цел решаване на пробле
мите на малцинството и сътруд
ничество със самото правителс
тво.
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Паси ще посети Западните Балкани
Предстои важно посещение на българския
външен министър Соломон Паси в страните
от Западните Балкани, заяви на редовен бри
финг в София говорителят на МВнР Гергана
Грънчарова.
На 18 октомври министър Паси ще посети
Скопие, на 19-и Прищина и Белград, на 20-и
Подгорица и на 21 октомври Тирана. В
качеството си на председател на ОССЕ той
ще се срещне с президентите, премиерите и
външните министри на западнобалканските
страни.
Развитието на региона се превърна в прио

ритет за нашата страна, уточни Грънчарова и
допълни, че България е подготвила подппсването на много документи. Една част от тях
са във връзка с развитието на граничната ин
фраструктура и конкретно ГКПП-тата, конто
предстои да бъдат открити в близко бъдеще.

Нашите
кметове

Дшор Ма, както се чук,
ш Общината ще тук,
Вмде ш е нашата надежда:
и дьржак, и община урежда!
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Три общини
делят парите
от водата

Теми и
коментари
Стр. 3

Стр. 5 - 6

Стр. 7

В центъра на вниманието.
2
5ез български език в-ш ма българско малцмнств^
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Жежка (за)бележка

□ ЕЕ
Иа страниците на вестника напоследък се дава
мясоиаР мнения по въпроса за езика. С осношие ащото майчиния си български език по■“хме дотам че се изучава "факултативно” -

- О, нашенецо неразумен, защо се срамуваш
да се наречеш българин!
Жежка бележка

Нашият страх
Вече са налице придобитите през последните години политически
свободи. Изчезнаха отдавна партийните ”свидетелетва за благона
деждност”, няма го вече "вербалният деликт” (когато думата дупка
правеше и се наказваше жестоко!), няма го задължителното едино
мислие... С една дума казано: много по-свободно се живее. (Не каз
вам и по-лесно).
Но още в хората живурка недоверие, още се страхуват от утре
шния ден. Това е общият страх от неизлечими болести, от природни
бедствия, от тероризъм, от безработица...
Иска ми се да кажа някоя дума за нашия сшрах: крайграничен,
българомалцииствен, който притиска нашите хора като добавъчно
бреме към общия страх. За него се говори свенливо в някои статии и
речи, споменава се в частните разговори. Някои отвън страната дори
ни упрекват за това! Тези дни един наш журналист ("Братство”, 3.
сеп. т.г.) попита 3. Тодорова до каква степен ”са изместени грани
ците на нашия страх”?
Става дума за онова човешко състояние, което се означава с
думата страх или пък с редица близкозначни думи - заплаха, застра
шаване, боязън, наплашеност, опасение, мъче ше, мъка, смут, па
ника, тревога, тормоз, смущение, обърканост, закана, гнет, притес
нение, безправие, тирания, принуждение, подтисничество...
Нашите хора много години търпяха различни ОГРАНИЧЕНИЯ па свобода, па движение, на словото, на печата, на политическо
мислене. Техните плещи продължително натискаше НАПЛАШЕ
НОСТ от границата, от бодливата тел, от комити и диверсанти, от
граничари и жандари, от арести и заточения (от османския Диарбекир до титовския Голи оток!), от емиграция, миграция, частична
мобилизация... Страдаха хората и от МЕСТНИТЕ НАСИЛНИЦИ:
от общинските деспоти и изедници, от безбройни партийни активи
сти и секретари, клеветници, ознаши и удбаши и много, много други
п р и т е с и и т е л и, а особено през периода на тоталното доносничество...
И този страх се превърна впокорство, а то пък се превърна в
н а в и ц и, които в дадени периоди достигаха до раболепие. И така
почти половин век! Като подла болест навлезе страхът н душите и
кръвта на населението и трудно може да се изхвърли оттам. Защото
- КОГОТО Е ХАПАЛА ЗМИЯТА, ТОЙ И ОТ ГУЩЕР СЕ ПЛАШИ.
(Пък и защото сред нас живеят и вчерашните притеснители, живеят
си спокойно, имат си пенсии или са още на служба и хич не им пука за
днешните демократически промени).
И затуй имайте разбирателство за нашите апатични, недоверчиви
и огорчени хора, в които още живее нашият страх. И в техните деца
може би? Не ги критикувайте много!
Марин Младенов

Изпърво започнахме да учим география па сръбсV сетне история,... и така един по един предмет докато някому не хрумнало, че всички предметиосвен български език - могат да се учат па сръб-

м От тридесетина години насам с майчиния ни
език се правят разни експерименти. Въвеждаше
ос "двуезично” обучение, създаваха се различни
модели - отиваха разпи групи да изучават и чужд
опит щоз 0 ; ме били единственото малцинстно в бивша Югославия”... И какво ли още не.
НАКРАЯ - дойдохме в положение да се от
кажем от него! И в това отношение сме... - рядкост за Рипли. Пито едно национално малцинство
в света не се е отказало от употребата па майчипия си език.
В това отношение много ме разочарова и предложението на проф. д-р Марии Младенов в предпоследния брой на "Братство”. В своята "Жежка
бележка" той казва, че "трябва да се търси трето” ново решение за въпроса в духа на днешната
ни европейска перспектива. ”ДА ВДИГНЕМ
МЕРНИКА! Да създадем училище за утрешения
деи: не "едноезично", не "двуезично”, ама трето,
ами - ТРИЕЗИЧНО! Български - като майчин
език, сръбски - като дър жавен и английски език
като международен език”, пише той.
Имам жежка (за)бележка във връзка с това
становмще. Нека да си остане така, както изброява уважаемият професор, но български да се учи
пет часа седмично, сръбски като държавен 2 и
английски - както и в другите училища у нас, като
чуждестранен език.
Искам да напомня нещо и от личен опит. Основно образование получих в Поганово, в основно
то училище ”Христо Ботев”, тъкмо така: български като майчин, сръбски като държавен, учехме
дори два чужди езика - руски и френски, а всички
други предмети - иа български език.
Когато се записах в димитровградската гимназия, в пети клас български ми преподаваше
Иван Манчев, а след това професор Младенов,
Вярвам, че и той още не е забравил интересните
разисквания по български език, в които живо
участваха Детко Петров, Цветко Георгиев, Любоимир Андонов, пък и аз. Български като майчин език - изучавахме с най-много часове, след
това сръбски като държавен, а дори изучавахме и
руски, френски и немски като чужди езици. И
нямаше проблеми.
Проблемите възникнаха по-късно, когато разни "реформатори” започнаха да изгонват родния
ни език от нашите училища. И как ставаше това?

“ще приведа и конкретен пример за горното,
През учебната 1953/54 година във второто полу
годие в димитровградската гимназия дойдоха
двама ученици от пиротската гимназия. Единият
беше родом от Суково, а вторият от Сречковац в
непосредствена близост до Димитровград. И
двамата учеха и български език с нас, българите,
наравно. (Истина е, че им помагах малко при класпите упражнение, обаче завършиха гимназията с
положителен успех и по български език). I огава
преподавател по български език ни беше Спас
Сотиров, а Младенов отбиваше военната си служба. С последното искам да кажа, че имаше ред и
порядък. И всеки, който искаше да се запише в
димитровградската гимназия - трябваше да учи и
български език. Съвсем естествено,
ДОКЪДЕ сме стигнали днес? До никъде!
С разни реформи и преобразования потъпкахме езика си, погазвайки едно от основните си
конституционни права, и стигнахме дотам, че да
молим разни министри и други чиновници да ни
разрешат пак да се учим на майчин език, което
при другите малцинства е нещо съвсем нормално?!?
Изчаквахме отношение по въпроса да вземе
Националният съвет, но той обикаля около него
като коте около гореща каша?, а пък общинските
кметове (поне досега) се държат така, като че ли
този въпрос и не ги засяга?
В далаверата с езика през изтеклите няколко
години бяха включени и родителите. И, за жалост, мнозина от тях отказаха децата им да се учат
на български език, понесени от "успеха” на някои
общински първенци, които с подобни издевателства направиха кариери,
Но тия, които по такъв начин си уплетоха кошницата-са малко и те не заслужават внимание, а
порицание. Ако те са забравили, нека да им напомним, че в цял свят е в сила девизът ”колкото
повече езика знаеш - толкова повече струваш”!
Напълно в духа на днешното време, на европеизацията на Балканите,
ВРЕМЕ е проблемът да се реши в духа на
Конституцията ни, за да не се случи, както един
колега написа неотдавна в "Братство” - български език да учим на сръбски,
Матея Андонов

Коментар

Еж$ език
шш рфдеш наш^
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На 29 септември т.г. Народната библиотека-Аетко Петров' се представи пред царибродската публика с добре замислен етно
спектакъл наречен *Смиловска седенка". С
повече работа и с по-големи усилия за изналшране на по-добри певци и певици, които да
изпълнят и без това трудните за изпълнение
народни песни от Забърдието, спектакълът
щеше да има по-голяма тежест. Освен това
липсваха народните пословици и поговорки,
мот12и\олклоп’с ”°'?“^азии етн°
Н
мотиви и фолклор. С една дума казано, иман1лижм Саи°дшн0Ст' а малко ^фесиоАни преди премиерното представяне на
спектакъла пред Центъра за културата

осъмна голямо рекламно табло, върху което
пишеше: "Велика сала Центра за културу,
Втновече, СМШОВСКА СЕДЕННА, среда, 29.
9- 2004. у 20, 00, улаз слободан". Хората заглеждаха таблото, коментираха несъответс
твието между анонсираната програма и
рекламата и го отминаваха. Остана обаче
да виси във въздуха върпосът - защо българска седянка, с български песни, един танц
и диалектна българска реч (западен български говор) се рекламира на сръбски език!!
Може би анонимният автор на рекламното
табло е възнамерявал да напише:" Смиловско
прело" или " Смиловско носело", но се е отказал от намерението си, понеже в тези названия не е могъл да вмъкне сръбското ЧГ.
Нима в Стара Загора, където гостува спектакьлът, вървеше подобна реклама с почерка
на анонимния автор? Или пред царибродчани ще се правим само на сръби, а пред бългорската публика само на българи!? Както и
много пъти досега, нали?
З.Т.

>

Теми и коментаР^ИИН|нниВук Драшкович в "Новиняр»

Само християнските
ценности могат да
обединят Европа
*Не
става дума за религиозност и религиозна практика, а за
________
следване на универсални ценности, които са общи I.
_ този
и за
които ходи в църква, и за този, който не е стъпил там,
поясни сръбският писател и държавник в интервю за
българския вестник

Вук Драшкович и преводачката на неговия роман на български Людмила
Миндова
Вук Драшкович неотдавна бе
ка двудневно неофициално посещение в България, където приетигна единствено в качеството на
писател. Поводът бе премиерата
в Созопол на първия преведен на
български език негов роман "Нож” (Издателство "Изток-Запад”, 2004).
Четенето на този роман предизвиква болка - също като заглавието му. Но и също като неудобните и премълчавани истини,
Четенето на този роман припомня, че твърде малко знаем за
съседите си на Балканите - за
техните любови и омрази, които
определят живота им, но и влияят върху нашия собствен живот,
За всичко това са разговаряли с
Драшкович журналисти на българския вестник "Новинар", а
ние тук предаваме акцентите от
неговото изказване за времето, в
което живеем и за перспективите
на Европа.
Във всички монотеистични
религии Бог е един, независимо
как ще го наречем - Яхве, Аллах,
Господ. И същността е в това, че
Бог е любов, а Дяволът приема
лицето на омразата.
Дълбоко в себе си вярвам, че
Х"иазлоЛтоЮТнТтоГа0вГа
сигурно хората ще загубят
сетивата си за доброто. Защото,
ако не знаем какво е омразата,
ник°га няма да разберем
любоСКата Дъл6очина и сила на
^юбо^а лекува?аТмТаза^а’
Убива онзи, който я носи в себе
си.
Надявам се романът ми да
помогне на хората, които по пякакъв начин се опитват да разберат съдбата ни тук, на Балкаиите, и на онези, които определят
■ьдбата ни със средствата на геополитиката. Но в същото време
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Косовската кратка памет
‘Проблемът Косово не може да бъде решен добре без добра воля, добри комуникации и
сътрудничество с международната общност
Дали след няколко години Сърбия пак се доб новище и се опитват да го елиминират затова, че не
лижава до национална и "патриотична” хомогени- се е държал като "сервиз на правителството . Все
зация? Пак, както и преди, в и около Косово? Не едно е дали той е направил това под натиск на
че
става ли пак дума за стратегия, която в миналото международната общност или е бил убеден, по
донасяше само неволи, военни и национални пора политиката на Кощуница (и на правителството)
въп ро са за Косово е "опасна за националните иитежения, разочарования и страдания?
. Той е поел голям риск, насъскал е срещу
Кратката памет е допринесла да бъдат избутани
встрани много неща. Колкото и да е неприятно, себе си правителството, мнозинство от националнеотдавнешното (ие)очаквано остро стълкнове НО ОП ределените” партии, голяма част от общесткосовсние между премиера Воислав Кощуница и прези веиостта, Сръбската православна църква,
дента Борис Тадич за (не)участването в косовските ките сърби, особено лидерите им, които дълги гопарламентарни избори на 23 октомври ни връща дини оцеляват на политическата сцена, манипу
към приказката за "историческия” референдум на лирайки с истинското положение на косовските
Милошевич в навечерието на бомбардировките. сърби. Предстоящите събития в и около Косово
Той натрапи па Сърбия илюзията, че ”чужд крак обаче сигурно ще му донесат морална сатисфакция
никога няма да стъпи в Косово”, а помним какво се заради становището, че проблемът Косово не
случи: народът каза ”не”, Милошевич се сдоби с може да бъде решен добре без добра воля, добри
верификация за налудничавата си политика, пос комуникации и сътрудничество с международната
ледваха (безуспешни) преговори в Рамбуе и Па общност. Особено това не става чрез изолация,
риж, след това тримесечни бомбардировки, планът обуславяне, ксенофобия, възобновяване на страха
Черномирдии - Ахтисари. Кумановското споразу от "световния антисръбски заговор”.
Към рисковете от постъпката на Тадич трябва
мение и - капитулация. Милошевич гордо съобщи
на нацията, че "Косово е отбранено”, а сръбската да се добави и най-новата инициатива на Сръбвойска и полиция бяха принудени час по-скоро да ската радикална партия за негово сменяване, ма
напуснат територията на Косово и да я отстъпят на кар че тя няма шанс за успех, но е твърде полезна за
НАТО. Едната (албанската) трагедия получи епи партията на Шешел, понеже с помощта на нея тя
лог, но започна втора, в която албанците "отстъпи креира общественото мнение, подпалва политиче
ха” ролята на жертва на сърбите, които останаха ски пожар и цели с един удар да убие два заека: да
там.
свали правителството на Кощуница (доколкото
инициативата за сменяване на Тадич не мине на
Насърчение за изолационизма
референдума), т.е. да се разпишат извънредни пар
По правило сравненията не са благоприлични ламентарни избори, но и това Тадич и Демократи
докрай, по са твърде поучителни. Но дали сърбите чната партия да бъдат обвинени доколкото Сърбия
и политическият им елит след Милошевич извля остане без скупщина и правителство.
коха поучение? Преди всичко това, че с бойко
тиране, перчене и инат не се постига нищо добро, "Удар" по рецептата на Милошевич

само се умножават неволите. Призивът на дър! жавиия глава към сърбите да участват в косовскиискам да кажа. че живеем във ! те избори, а преди всичко жесто
време, в което литературата ] кото реагиране срещу неговата
става все по-безсилна да влияе на теза, че с бездействието се нанася
хората - време на духовна криза, голяма, може би и непоправима
Това е време на свръхинформи- вреда на Сърбия и на косовските
раност без необходимия анализ сърби, четири години след 5 окна онова, което научаваш. Оттук томври помогна окончателно да
пък сме на една крачка от дези- I се разберат нещата. Става дума за
нформацията и пълната липса на това, че голяма част от общестсистематичност и иодреденост в веното мнение и политиците, коичовешките възприятия за света, то разчитат па такова мнение, не
Живеем във време на голям па- са се много отдалечили от поли
радокс - най-авангардни техниче- тиката на Милошевич за изола
ски постижения, открития и съ ция и от същинските й заблуди, че
щевременно дълбока криза на с обръщане гръб па нещата и чрез стълкповяване с
тях може значително да се промени становището
човешката духовност...
Подобни неща карат днес ин- на международната общност. И да се промени дейс
телектуалцитс в Европа да се твителността.
Милошевич няколко пъти жестоко се играеше с
хващат за главата и да си казват:
"Какво още има да се слу чи? това, манипулирайки с емоциите и историята, а в
Какво ще правим с Европа?" За- края па краищата Сърбия плати огромната сметка.
щото идеята за обединение, за св- Сега неговите наследници (и последователи дори)
ропейска федерация няма да се отново сеят илюзии, че с бойкот и обструкции на
случи, а и едва ли ще трае дълго, опитите ърбия да остане в "косовския мач" ще
ако няма европейско обединение върнат I сърбите правото на сигурен живот и ще
на духа. И аз се питам: "Какво е сирят провъзгласяването па независимо Косово.
това духът на Европа?!” Питам Те същевременно забравят елементарната истина,
се може ли сврото или модерните че по-нататъшното своеволно отсъствие от косов
технологии да бъдат духът на ските институции, за по-кратко или по-дълго вре
Европа. И отговорът ми е от ри- ме, допълнително ще отслабне нейните разклате
цателен. Мисля, че това могат да ни вече позиции тъкмо във финала па "битката за
бъдат.християнските ценности- Косово”. Упорството па Кощуница за бойкотиране
тези които свързват и българи- на изборите може би няма да елиминира Сърбия от
предстоящите преговори за евентуалния оконча
галеца, и французина, и италиа- телен статут на Косово, но въп всеки случай ще
неца. И мисля, че наистина в на- подсили дилемата в международната общност дали
чалото на конституцията ма Ев- след Милошевич нещо се е променило в сръбската
ропа трябва да бъде демопетри- политика. Без съмнение това ще помогне па албан
рана свързаността па народите ските участници в преговорите, макар и ма между
»а континента с принципите па народната общност да е ясно, че нейният поли
християнството. Знам че това тически елит няма доказателство за възможности
може да бъде и ще бъде оспо- те си да направи Косово добро и сигурно място за
реио, ще намери своите против-' живеене.
ници. Но тук не става дума за Държавен глава или "сервиз на
религиозност и религиозна пракправителството"
тика, а за следване на уиивсрсалБез съмнение Тадич е направил смела, държав
ни ценности, които са общи и за
този, който ходи в църква, и за нически решителна крачка, без оглед па това, че
някои от лидерите ма управляващата Коалиция от
този, който не е стъпвал там, ’
ричат правото му на собствено (президентско) ста-

Затова е въпрос дали на радикалската въдица
ще се хванат Кощуница и коалиционните му парт-

пьори. Също така сменяването на Тадич зависи от
тяхната преценка дали радикалската инициатива е
единствен шанс да се зададе окончателен удар на
Тадич и ДС, ако вече се знае, че това п такова
правителство няма да оцелее дълго време при каквито и да било условия.
При такъв вариант от съжителството на пра
вителството и държавния глава ще останат само
хубави (как за кого) спомени, изготвянето на Коституцията става още една илюзия, Сърбия отново
ще бъде полесражение на нестихващи политичес
ки и идеологически стълкновения. Някои от после
дствията още сега са налице - и във връзка с косов
ския въпрос Сърбия се дели на два противополо
жни полюса: на единия са подсилените привърже
ници на Милошевич (социалистите и радикалите),
чиято дългогодишна политика е допринесла Косо
во да бъде почти загубено и те заедно с ДСС, НС,
може би и Г17 плюс, с помощта на цръковния връх
и консервативните кръгове, отново ще завладеят
политическата сцена на Сърбия. На другия полюс
са усамотените Тадич и Драшкович, на които могат
да помогнат само ония, които смятат, че никак не
трябва да се позволи на Милошевич да се върне,
Разбира се, може да им помогне и международната
общност.
Според становището на циниците може би така
и трябва да бъде за Аа се види по-лесно къде е
п
Сърбия четири години след Милошевич. И дали
националното хомогеиизация по повод косовските
избори (тука някъде е и Хагският трибунал) е само
прекаляваме па непоправимите скептици или е
сериозен признак, чс Сърбия отново бърза да ста
нс - мрачният вилает.
Ивпн Попов
( Политика")
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н и II а Р аде в а за бюджетния излишък

Кербала

____ .

Двама от ранените българи
вече са в базата си

Резшт от по-добрата работа
на българската икономика

Двама български военнослужещи, които бяха ранени при мииометния обстрел на база ”Кило” във вторник вечерта, вече са се
върнали в състава на батальона. Това заяви за предаването
”Преди всички” на програма ”Хоризопт” на БНР кореспондентът I
юурептната способност па иконо на Агенция "Фокус” в Кербала Диан Даков.
миката сред 104 държави, вклю
Третият от ранените все още е в болницата в база ”Лима”, !
.
чени в годишния доклад на Све където са осигурени условия за неговото възстановяване.
товния икономически форум за
Кореспондентът на "Фокус” заяви, че по мнение на българ- ;
глобалната конкурентна способ ските военни и специалисти по артилерийска стрелба и управност за 2004/05 година.
лепне на огъпя, най-вероятно срещу българската база е стреляно
от индустриалната зона на града.
Докладът беше представен от__________________
екип па Центъра за икоиомичее-

*Ще продължи политиката
на макроикономическа
стабилност, овладяна
инфлация и повече
инвестиции, допълни Радева

Бюджетният излишък е резу
лтат от по-добрата работа на
българската икономика през
2004 г. и резултат от политиката
на управляващото мнозинство.
По-важното е, че има такъв бюд
жетен излишък, като на всички е
ясно, чс пие разпределяме едни
оперативен излишък в бюджета,
въз основа па действащото зако
нодателство.
Това заяви в предаването на
БТВ "Тази сутрин” Нина Радева,
председател на парламентарната
Комисия по бюджет и финанси.
Бюджетът за 2005 г. е правен
със съзнанието, че не е предизбореи и популистки, а ще продължи политиката, в резултат на
която имаме макронкономичес-

ко развитие. През миналата го- Николай КаМОВ
дина България е била ма 64 мя- —-------------------------сто.

По-лесно е да регистрираш
партия, отколкото фирма

Вече трета поредна година
Финландия е пай-коикуреПтиоспособната икономика в света,
следвана от САЩ, Швеция, (й®?
Народното събрание обсъди и отхвърли
Тайван, Дания, Норвегия, Шве
предложението Законът за политическите
йцария, Япомия, Великобрита
партии да влезе за второ четене като точка
ния, Холандия, Германия, Авст
от дневния ред на парламента тази седмица,
Лидия Шулева, министър на
ралия, Кнада, Обединените араб
заяви лидерът на ПД "Социалдемократи” и
икономиката
ски емирати и др. След България
депутат от Коалиция ”3а България” Нико
ка стабилност, овладяна иифла- се нареждат Полша, Хърватия,
лай Камов.
цня и повече инвестиции, допъл- Египет, Румъния, Колумбия,
Той уточни, че първи са поискали това от
НИ Нина Радева.
Ямайка и Турция.
”Новото време”, но Коалиция ”3а Бълга
България е па 59 място по коирия” ще продължи да го предлага всяка
седмица. Изглежда докладът на Европейската Комисия по никакъв
В Американския университет
начин не е повлиял на поведенеито на управляващите, коментира
Камов.
Ние сме обосновали необходимостта от промени в закона още
през 2002 година в мотивите към законопроекта, посочи Николай
В Американския университет в България (АУБ) се
Основа па шестдневния форум са симулационните Камов. Става въпрос за финансирането на партиите, "безумието” в
провежда четвъртото издание на Балканския парла- сесии на международни политически теми, в които България да има 340 партии и всеки да може да се кандидатира, след
мент’ койт° е един °т наВ-големнте Ф°РУ“И за участниците представят различни политически фигу- кат0 се регистрира. Ние предлагаме 5000 членове да са необходими
студенти от Източна Европа, основан през 2001 г. от ри и водят преговори по предварително написан сцеспгл
студенти на АУБ. Повече от 80 студенти, представи- нарий. В програмата на форума освен симулационните за Ре™страция »а ПаР™я.
Досегашните 500. У нас е по-лесно
тели иа над 25 националности участват в тазгодишния игри са включени и лекции и семинари, които се
учредиш партия, отколкото да регистрираш фирма, каза още
форум, който ще приключи па 18 октомври.
провеждат от изтъкнати, гост-лектори.
лидерът на ПД "Социалдемократи”.

Четвърти Балкански парламент

По повод 55-годишнината от смъртта на Георги ,'I
Борислав ГЪРДЕВ:

На прощаване с вожда (3)
у--'

1

ШШ

Ш ■ ■

■раи» ж

пШ

Световноизвестният Георги Димитров е избран за
генерален секретар на Коминтерна и като такъв,
до разпускането му от Сталин (23. V 1943 г.),
послушно изпълнява всички прищевки на
кремълския властелин(вкл. ликвидиране
ръководствата на полската и югославската
компартии и замяната им с послушни московски
марионтеки).
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Започват звездни мигове в кариерата му като главен
обвиняем на Лайпцигския процес (21. IX - 16. XII 1933 г.)
защитаван от прогресивните сили в Москва, Париж, Лон
дон, Ню Йорк, Рим, Прага, Варшава, Будапеща, Белград
и София, отбраняващ се самоотвержено (вкл. и срещу
Гьоринг) па своя отвратителен немски език ("вождът”
говори с ужасен акцент и втория си роден, руски език),
включително във великолепната му заключителна реч
па 16. XII., в която защитава България и пита риторично
предателя па съда д-р Вилхелм Бюлгер "в коя страна
фашистите не са варвари и диваци?”, лъже самоуверено,
чс Комнптернът, като световна партия, ”не играе на въстание п па революция” и стига до рядко срещан парадокс
в съдебната практика - френетичен екстаз, с неизтребимата си вяра, че Колелото на историята се върти
движи се напред към Съветска Европа, Към Световния
съюз ма съветските републики”.
Това му осигруява ( и чрез дискретното посредницество па цар Борис III) освобождаването и индулгенциите
на партиен герой в СССР, където пристига на 27. II1934 г
След това по стара, изпитана сталинска традиция героят
остава само един и неговите другари Танев и Попов поемат към ГУЛАГ. Димитров е нужен на Сталин най-вече
за пълното овладяване на Коминтерна.
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Геор™ Димитров произнася заключителната си реч пред
°ЪДа В Ла1ллциг
....
1 конгРес иа Комунистическия интернационал се
провежда в Москва от 25. VII до 20. VIII 1935 г. Г. ДимиТР°В ИЗПася ПР0ЧУ™Я си доклад на 2. VIII. В него отново е
пРокаРа11а любимата му теза за изграждане на широк
наРоден ан™фашистки фронт върху базата на пролетарския единен ФРонт. като "решително действие на революдионния пролетариат в защита на исканията на тези
слоеве и по-специално на трудещите се селяни”, а фашизмът е дефиниран като "диктатура на най-реакционните, най-шовинистичните и най-империалистически

елементи на финансовия капитал”. Световноизвестният
Георги Димитров е ибзран за генерален секретар на
Коминтерна и като такъв, до разпускането му от Сталин
(23. V 1943 г.), послушно изпълнява всички прищевки на
кремълския властелин (вкл. ликвидиране ръководствата
на полската и югославската компартии и замяната им с
послушни московски марионтекн). Това важи особено за
усилията му по създаваиеот на т. нар. антифашистки
фронтове, в които компартиите се инфилтрират с цел
докопване до властта, като след това веднага започва
разрпавата им с бившите антифашистки съюзници. Този
модел Димитров прилага при създваието на Отечест
вения фронт в България, който въпреки положените
усилия за две години не супява да привлече повече от
3600 члена.
Следващият съдбоносно важен период за Димитров е
отрязъкът между 5 и 9. IX 1944 г. - от момента на обя
вяване на война на Съветския съюз срещу България, до
преврата, довел на власт звенари, земеделци и комунисти
и положил основите на бъдещата тоталитарна власт у
нас. Димитров не бърза да се прибира в София. Изкарва
8-годишния си мандат като депутат във Върховния съвет
на СССР и, заедно със съпругата си Роза Юлиевна (за
менила починалта в Москва на 27. V 1933 г. Любица
Ивошевич), се завръща, като съветски поданик, триум
фално в София на 6. IX 1945 г. Веднага държи реч и
Народния театър във връзка с честването на т. нар. Ок
томврийска революция, бързайки да нападне демократи
чната опозиция, пречеща на правителството, когато "се
решава съдбата на България и на българския народ за
дълги и дълги години...”. Тези думи на Георги Димитров
са наистина пророчески. И е жалко, че лидерите на на
шите опозиционни партии не са ги разчели правилно
навремето.
Г. Димитров пристига като Сталинов емисар със за
дача да наложи тоталитарна комунистическа диктатура
на съветските щикове. Той се заема със стръвна упо
ритост да осъществява поставената му задача, чакайки
похвала от господаря си. (Ако и рядко да се опитва да го
надхитри с идеите си за Балканска и Южноевропейска
федерация).
(Следва)

Ознаменувана Детската седмимз

ОИК утвърди листата на отборниците

В местния парламент има и шест ри
Общинската избирателна комисия потвърди листата от 31
съветници за новия състав на Общинската скупщина. Въз основа
на резултатите от местните избори в състава на новия парламент са включени 14 отборници
от ДСС, 6 от ДС, по 3 от СПС и
СРС, по 2 от ПСС и Г 17 плюс и 1
отборник от листата "Група граждани - пенсионери, работници и

Евтим Митов (1960), лесничей от
Босилеград; Лилянка Василова
(1952), лекар специалист от Босилеград; Анка Анастасова
(1958), учител от Босилеград; Ненад Иванов (1976), пощар от
Млекоминци; Драган Васев
(1967), търговец от Босилеград;
Винко Стаменов (1969), земеделец от Зли дол; Денча Спасов
(1959), земеделец от Горна Ръжа-

Във вързка с учредяването на местния парламент председателят на
общината Владимир Захариев заяви пред нашия вестник, че все още
не е насрочил учредителното заседание на новата ОС. -В ход са
преговори с представителите на политическите партии, които имат
свои съветници в скупщината и се надявам, че до края на идната
седмица ще постигнем договор за датата на учредителното
заседание, каза кметът.
Захариев изтъкна, че са в ход и договори за евентуални коалиции в
скупщината, но не поиска да каже нищо по-конкретно за тях.

свободни и креативни граждани",
Ешо комплектния състав на
новия общински Парламент:
ДСС: Любен Дойчинов, роден
1962 година - лекар специалист от
Босилеград; Александър Александров (1954), работник от Паралово; Славчо Владимиров
(1967), пощар от Райчиловци: Радка Якимова (1956), медицинска
сестра от Райчиловци; Саша Миланов (1970), работник в Електроразпределение от Райчиловци;

на: Иван Йорданов (1971), химически техник от Милевци и Вене
Михаилов (1943), земеделец от
Караманица.
ДС: Глигор Григоров (1957),
строителен инжинер от Босилеград; Методи Чипев (1956), гимназиален учител от Босилеград;
Горан Петков (1972), земеделец
от Бистър; Миряна Цветанова
(1956), лекар специалист от Босилеград; Емил Пейчев (1962),
ветеринарен лекар от Радичевци
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мероприятия в рамките на Детската седмица. Цен р‘
основмаскарадът, в който участваха вички ученици от реитР™"
по училище. Дефилето с маски през града предизвика особенпан^ Р
сред възрастните босилеградчани, които не скриваха възхищението
си от креативността и въображението на децата. Заедно с у 1еницит
в

силеград и Тоша Георгиев (1977),
икомноически техник от Плоча.

ПСС: Сладжан Миланов
(1972), строителен техник от Бо
силеград и Тиме Трайков (1968),
машинен инженер от Босилеград.

Г 17 плюс: Невенка Костади
нова (1972), гимназиален преподавател по химия от Босилеград
и Миряна Ангелова (1968), счетоводствен техник от Босилеград.
ГГ - пенсионери, работници и
свободни и креативни граждани:
Захари Сотиров (1932), фармацевт от Босилеград.
За разлика от досегашната, в
чийто състав нямаше мито една
жена, в новата ОС са включени
и 6 представителки на нежния
пол.

Миле Миленов

В училищния двор децата рисуваха с разноцветни тебешири вър
ху асфалта, някои се надбягваха в чували, други участваха в
•най-различни игри.
В детската градина бе организирана културна пограма, в която
участваха всички малчугани. По повод Детската седмица на децата
беше дарен по един блузон.

Приключва реконструкцията на пътищата
в селата

Времето на Ремонтирани са 200
километра
| ДС е пред нас
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и Воислав Божилов (1970), инженер по компютърна техника от
Босилеград,
СПС: Иван Тончев (1956), ико
номист от Босилеград; Борис
Александров (1957), икономист
от Бранковци и Бошко Божилов
(1958), търговец от Босилеград.
СРС:
Раде
Александров
(1955), агроикономист от Босилеград; Боянка Иванова (1947),
гостилничарски работник от Бо-
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„Анитекс”

Пробиват си път и в чужбина
Цехът за производство на чорапи “Анитекс” па Драгана Иванова
успешно работи вече 13 години. От откриването си до днес фирмата
постоянно увеличава броя на заетите и производството си.
- Началото беше много трудно, казва Павле Иванов, съпругът па
Драгана. - Взехме пари назаем и купихме първите машини. Отначало
произвеждахме само дамски чорапи и имахме двама работещи. Всяка
година увеличавахме броя па работниците и машините.
Днес частната производствена фирма “Анитекс разполага със
собствен обект, най-съвременни машини за производство на всички
видове чорапи и има 28 работници. Освен на домашния пазар
чорапите на “Анитекс" се продават и в Македония и Босна и
Херцеговина, а скоро ще се намерят и на пазара в Хърватия.
- Производството е предназначено предимно за чуждестранния
пазар, понеже нашите изключително качествените чорапи нямат
проблеми с конкуренцията, казват Иванови.
Колко е успешна фирмата показва и фактът, че общият й оборот
през миналата година е бил 11,5 милиона динара, а от началото на
годината досега са произведени около 200 000 чифта различни видове
чорапи. Съпрузите Иванови изтъкват, че ще продължат да
увеличават производството си и да следят качеството и модата в този
вид текстилна промишленост.
Въпреки че “Анитекс" е най-успешният стопански колектив в
общината, Иванови не са доволни напълно.
- Очакваме новото общинско ръководство да се погрижи и за
развитието на частния бизнес и дано в нашата община бъдат открити
и други частни заводи, за да се смекчава безработицата, надяват се те.

Честитя победата на Владимир Захариев и му желая
успех в работата през
следващите 4 години

Благодаря на всички гражда
ни, които подкрепиха моята кан
дидатура и листата на ДС на из
борите и им поръчвам да не се
отчайват, понеже времето па ДС
е пред нас. Имайки предвид, че
ДС е втората по сила политичес
ка партия в общината, очакваме
от ДСС да ни повика на разгово
ри във и* чзка с формирането па
общипс та власт. Доколкото
не пи повикат, ние ще им бъдем
твърда опозиция.
Бих подчертал, че на тези из
бори т. нар. "патриотични сили",
маскирани като ДСС, се завърнаха на политическата сцена в
Босилеград. Особено бих изтъкнал, че „ борбата срещу мен и ДС
ц прелиз6ор]шта кампапия 11аши.
те конкуренти си служеха с под
ли лъжи. За мен са говорили, че
когато бях председател па вре
менния Общински съвет уж съм
бил откраднал пари, предназна
чени за компенсираме на щетите
от природни бедствия, че съм
откраднал пари за асфалтиране
то на пътя от граничния преход
до Бранковци и др. Сега набирам
свидетели и планирам-да заведа
дело за клевета срещу тези хора.
Сигурен съм, че истината накрая
ще победи.
(Стрппицлта подготви П. Л.

Рапгелов)

Подпредседателят на Общин
ската скупщина Александър
Александров казва, че са ремон
тирани около 200 км пътища в
общината. Ангажирани са два
военни булдозера, какго и по
един булдозер на обществените
предприятия “Услуга” и “Кварц”
и на частното предприятие “Църпоок".
Най-много пътища са ремонтирани с двата восшш булдозера
■ в Милевци, Груиици, Извор, Белут, Ресен, Рибарци, Долно
Тлъмино, Горно Тлъмино, Караманица, Ярешник, Назърица, Буцалево, Бресница, Доганица и една част от пътната мрежа в Бистър и Бранковци. Въз основа на
сключения договор между председателя па ОС Владимир Захариев и представителите па Войската на СЧГ за ангажирането на
военните булдозери Общинската
диекция за строителни площи и
пътища е плащала само горивото, поддържането па машините и
надниците на военослужещите.

Дирекцията за строителни
площи и пътища в Босилеград
плаща работата на булдозерите
на обществените и частните
предприятия средно по 3,5
хиляди динара за един работен
час.

Така че разноските за работата
на военните булдозери са по-малки с 66 процента в сравнение с
онези, които дирекцията запла
ща на тукашните обществени и
частни предприятия.
С останалите булдозери са почистени пътищата в МлекоминЦИ, Парплово, Горна Лисина,
Горна Ръжана, Долна Ръжана,
Плоча, Мусул, Горна Любата,
Долна Любата, Зли дол и Рнкачево. С машината на "Кварц” в
момента се пробива нов път към
дукатската махала Коничка река
с дължина около 10 км.
За ремонта на махленските
пътища в Долна Лисина ще бъде
ангажиран булдозер на Власинските водоцентрали. Председателят на ОС каза, че ангажирането
на този булдозер става по иннцпатива на министъра на енер
гетиката Радомир Наумов

Радио Босилеград

Редакторът подаде оставка
Главният м
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Определени
общинските
съветници
Сградите рухват,

Печална е съдбата иа старите цехове на
каучуковата промишлиеност__________

трева до гушата
Острата криза, в която се озова някогашният стоежер ма ди
митровградското стопанство- ка
учуковата промишленост ГИД,
показва последиците си на всяка
крачка. Печално е положението
на стотици работници на тази фирма. Печално изглеждат и някои
от обектите ма тази фирма.
Начало на каучуковата про
мишленост в Димитровград бяха
цеховете между улиците "Борче
ска’, "Христо Смирненски” и
”Бора Стаикович". Там беше
"Старата гумара". След това бя-

пят, когато ще паднат всичките.
Грозната гледка боде очите на
жителите ма Димитровградско.
Особено скърбят бившите рабо
тници на ГИД. Едип от тях, Иван
Георгиев, казва:
- Когато погледна Старата
гумара", сърцето ме заболи. Тук
работих няколко години и изкар
вах поминъка за семейството си.
Тежко ми е!
В огромния двор ма комплекса
се забелязва много шубрак и висока трева.
Вероятно трогнат от мъчител-

След местните избори партиите, които спечелиха отборнически места,започнаха трескави
преговори за определяме на отборници. От една страна, в самите партии - кой от листата да
бъде отборник, а кой да отпадне,
От друга, между партиите - за да
бъдат разпределени малкото поважни посгове в местното самоуправлеиие.
Както е известно, най-много
места, седем, в локалния парла
мент спечели Демократическата
партия. Отборници от ДС ще
бъдат Зоран Петров, предссдател иа ОО на ДС, д-р Милена
Йовичич (тя беше отборник и в
предишния състав иа ОС), Борис
Адамов, Драгица Ангелова, Ратко Манчев, гимназиален нреподавател по физика, Георги Ди
мов, ветеринарен лекар и Ирена
Цветкова, фармацевт.
Пет отборнически места спечели коалицията ДСБЮ-ДХСС.
Това са д-р Ангел Йосифов,
носител на листата и председател
на ОО на ДСБЮ, Миодраг Ива
нов, компютърен специалист,
Биляна Мицева, собственик иа
бутик, Цветко Иванов, препода-

пател (член на предишния състав
па скупщината) и Зоран Николов, собственик на млекопрерабртвателна фирма и председател
на ОО па ДХСС.
Пет отборнически мандата
спечели и сдружението Съюз на
граждани Цариброд , което в
предишния състав имаше мнозииствов ОС. Негови отборници
ще бъдат: Емил Соколов, досе
гашен председател иа Изпълни
телния отбор , Йоваи Ружич, частен предприемач (отборник в
предишния състав), Александър
Петров-Перко, преподавател по
физкултура, Мича Митич, художиик-преподавател в основното
училище и Предраг ДимитровДуруз, работещ в Градската галерия.
Три места в локалния парламент спечели ДСС. Те ще бъдат
заети от Тодор Антов, инженер
по хранително производство, д-р
Владица Димитров, лекар и Синиша Рангелов, техник по дви
жението.
От Г-17 плюс, който има две
места, отборници ще бъдат д-р
Иван Милков, физиотерапевт и
Драган Стефанов, инженер тех-

полог.
Две места спечели и Движени
ето "Силата на Сърбия” (ПСС).
Съветници ще бъдат Милча Марков-Мича, търговец и Емил Гюров, технолог.
Сръбската радикална партия
също спечели две места, които
ще бъдат попълнени от предсе
дателя на ОО па СРС Кирил
Младенов и от Божа Иванков,
таксист.
Социалистическата партия на
Сърбия ще бъде представена в
ОС от д-р Васил Велчев, специал
ист по детска стоматология.
СПО с едно място ще бъде
представен от д-р Мариола Вучкович, епидемиолог.
Зоран Христов-Хърли ще е
независим отборник. В преди
шния състав на ОС той бе пред
седател на отборническата група
на ДСС.
В бъдещото Общинско събра
ние, чието учредяване все още не
е насрочено, ще има петима ле
кари, един ветеринарен лекар,
инженери, технолози, преподава
тели...
А.Т.

Дарение з
ха построени цехове в ширинта
към Йокшина махала, докато ад
министративните служби бяха
преселени в сградата на някога
шната димитровградска гимна
зия между улиците "Балканска”
и "Христо Смирненски”. Обекти
те в рамките на "Старата гумара”
се превърнаха в складове за го
това продукция и възпроизводстеи материал. В рамките иа ком
плекса имаше и магазинче с мно
жество изделия, които се произвеждаха в ГИД и пиротския "Ти
гър".
Под тежестта на годините и
безразличието на хората обекти
те междувременно започнаха да
падат. Може би не е далече де-

ната гледка, пенсионираният ги
мназиален преподавател Васил
Каменов, който живее недалеч
от "Старата гумара”, преди ня
колко години излезе с инициати
ва (която бе публикувана и в
нашия вестник) обектите в рам
ките на комплекса да се възоб
новят, дворът да се уреди и там да
се направи Дом за младите димитровградчаии. Идеята на добро
намерения наш съгражданин
обаче не се реализира. Дали при
разпродажбата на имуществото
на фалиралата фирма ГИД някой
ще прояви интерес да купи и
"Старата гумара” ще покаже
времето.
Б.Д.

Граждани търсят
отговори от
компететните

!
|
!
!
|
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Към нашия вестник тези дни се обърнаха двама димитровградчапи - единственият обущар в общината Емил Петров и инст
рукторът по кормуване Драголюб Нотев. Петров сподели, че
според най-новото решение на правителството на Сърбия на
занаятчиите не са нужни касови апарати, но той вече го е купил
Какво да правя сега с касовия апарат, който платих 13 хиляди
динара? Не можеше ли компетентните навреме да решат трябват
ли иа занаятчиите касови апарати или не?” - пита обущарят.
Инструкторът Драголюб Нотев пък се оплака от дупките в
участъка на магистралното шосе от Димитровград до Пирот.
Неотдавна на участъка от шосето край с. Бело поле върхлетях с
колата си на една дупка и развалих два амортизьора и два ябълковидни винта. За нови авто-части трябваше да отделя 4400 дипара. Разбира се, че съм платил и па майсторите. Кой сега трябва
да ми навакса щетите? Може ли аз някого да съдя за това, че не си
върши работата както трябва?” - пита Нотев.
Б.Д.

Центърът за набиране на
знания от Белград и Общинският
отбор на Демократическата пар
тия в Димитровград продължават
да даряват компютри на учили
щата и местните общности. Неот
давна бяха дарени четри компю
търа на училищата в Желюша,
Лукавица, Градинье и Смиловци,
а тези дни един компютър получи
и основното училище в Димитровград.
Акцията включва даряване на
общо 20 компютъра на различни
учреждения и ведомства в общи
ната.

Компютъра иа основното учи
лище дари от името ма ДС д-р
Веселин Величков, новоизбран кмет на общината, който присъства на програмата по повод Детската
семица и приемането иа първолаците в Детския съюз.
А.Т.

Михаил Иванов още не е върнат на работа
Бившият председател па Из
пълнителния отбор на ОС в Димитровград от времето на ДОС
Михаил Иванов бе изгонен от работпото си място в общината от
сега вече бившата управляваща
гарнитура на СГЦ. Той обжалва
решението на общинската управа и след продължителен съдебеп процес спечели делото. Но
все още не е върнат иа работа,
макар че са му дадени парите за
времето докато е бил без работа,
През март беше първият разпит по жалбата ми и от тогава до
днес всички мълчат. Междувременно съдията изпълнител спира
окончателното решение по първата присъда, с която трябваше
да бъда върнат на работа. На
жалбата ми все още няма никакъв отговор, а не ми е ясна и поетъпката на самия съдия, който
спира собственото си решение”,
заяви пред нашия вестник Иванов.

По следите иа неговото оплакване потърсихме отговор и от
съда, по-точно от председателя
на Общинския съд в Димитровград г-н Зоран Колев.
”Точно е, че г-н Иванов има
изпълнителна присъда, с която
спечели спора с общинската
управа да го върне на работа. Понеже това не стана, той потърси
чрез съда да се наложи реализирайе на присъдата. След тази
намеса на съда на Иванов са изплатени всички парични средства, които му се полагат. Що се
отнася до връщането му на работа, това решение е спряно въз
основа иа законовите разпоредби. Кои ли са те? Те са посочени в
обосноваиието на решението и
не може да не са ясни на Иванов”
заяви Колев,
Иванов обжалва и това реше
ние, но тричленен съдебен със
тав отхвърля жалбата му. И с
това спорът е приключил. За

съда. За Иванов обаче не е. Кон е
прав, а кой не е и дали някой е
сгрешил-това ще кажат висшите
съдебни инстанции,
А.Т.

Един ден на
Витоша
Петдесет членове иа димит
ровградското сдружение на
инвалидните пенсионери на 7
октомври посетиха черквата
"Александър Невски” в Со
фия и обиколиха забележителностите на Витоша - Златни
те мостове, Морените...
Екскурзията до Витоша е
първата в поредицата екскур
зии, които пенсионерите Ше
проведат в България до края
иа сезона и през пролетта.
ДС-

Новини от Сурдулица и Бабушница
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__—................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

■

.. ;

.

„Гердап започна редовно да плаща рентата за водите от
Власинското езеро

. .

. . ______

Т<пЖтомвриЩВ^-?

Милан Наков, професионален актьор

Не
съжалявам,
че
Три общини делят гарите се завърнах 1 Пирот
пЙп1паг>Тт1лТи?еНШ? Се РазпРеДелят според количеството вода, което се ползва за
поиапКяй» г-_
ТОК' СпоРеД ТОЗИ критерий Сурдулишка община получава 50,7 процента от
печалбата, Босилеградска - 31, а Църнотравска -18

Държавното предприятие за
производство на електрическа
енергия “Гердап“ престана да се
отнася като майка към едни об
щини, а като мащеха към други.
Това предприятие, в чийто със
тав работят и Власинските водоцентрали, започна редовно да
плаща рента за водите, които се
вливат във Власинското езеро и
движат турбините на четирите
централи. Сега обаче тази печалба не се разпределя само на Сурдулишка и на Босилеградска община, защото от началото на годината част от нея получава и об
щина Църна трава.
Спорове
Производителите на електро
енергия имаха различни аршини
към трите общини. Това показва
и фактът, че те почти редовно
плащаха рента на Сурдулишка

странства, босилеградчани изискваха да се прилагат законопредписанията и водната печалба да
се разпределя според количеството на водите, които се вливат
във Власинското езеро. Сурдуличани, на чиято територия се намират езерото и три водоцентрали бяха убедени, че на тях се
полагат 94,79 на сто от водната
печалба, на Босилеградска община 4,91, докато на община Владичин хан, на чиято територия се
намира водоцептралата “Върла
4“- 0.30 процента,
Босилеградчани не бяха съгласни със сурдуличани, защото
Власинското езеро се пълни с волите от Лисинското. Босилеградският кмет Владимир Захариев
постоянно подчертава, че общината не изисква нищо повече от
онова, което й се полага въз
основа на Закона за ползването

че половина от водата във Власинското езеро идва от Лисииското, но понеже тя се “бута“ и с
помпи, разходите ни се увеличават“, пояснява Стайков защо па
Босилеградска община не се дава
половината от печалбата, а около 31 процента от нея.
Във Власинските водоцентрали подчертават, че отначалото
на годината до края на първото
полугодие, когато са пестили водата и не са работили с пълни мощности, Сурдулишка община е
получила около 340 хиляди динара, Босилеградска - 207, а Църнотравска - 123 хиляди. За бюджетите на икономически изостана
лите общини, каквито са Босилсградска и Църнотравска, тези
пари изобщо не са за подценяване.
В.Б.

Професионалният актьор
от нашето малцинство, който
живее в Бабушница и работи в
Пиротския народен театър Ми
лан Наков тези дни заяви в
интервю за ТВ "Пирот", че не
съжалява заради това, че след
дипломирането си в Универси
тета "Братя Карич" се е завър
нал в Пирот.
Наков казва, че след завър
шването на академията преди
няколко години е имал оферта
от Белградския драматичен
театър, но малката заплата,
достатъчна само за плащането
на наема за квартирата, била голяма пречка. "Не можах да си
позволя да остана в Белград предимно поради финансови
причини. Моите родители отделиха много пари за издържката
ми по време на следването и не беше реално да очаквам и
по—нататък да ми помагат финансово. Исках час по—скоро да
им облекча и затова реших да започна да работя в Пиротския
народен театър.”
По думите на младия артист в пиротския театър той има
добри условия да се развива. -Именно в Пирот имах възможност
да
за първи път в и^^ален филм. Става дума за филма на
Здравко Шотра "Зона Замфирова", който частично се снимаше и
в Пирот.
Б. Д.

Пристигна материалът
за черквата в Звонци

община, твърде нередовно или
изобщо не я плащаха на Босилеградска, докато до началото на
тази година не даваха нито динар
на Църпотравска. Най-напред
Власинските водоцеитрали, а
сетне и “Гердап“ дълги години не
плащаха рента на Босилеградска
община. Затова тя преди пет години заведе дело срещу “Гердап“
в Търговския съд в Лесковац, като поиска да й бъде платена рейта от 1996 година насам. Според

па ресурсите за производство па
електроенергия. Той пояснява,
че почти 52 па сто ог водите вън
Власинското езеро идват от Босилсградека община. -Но понеже
“Гердап“ има разходи при ярекарването на водата от Лисинското
във Власинското езеро, ние не
търсим да получаваме толкова
процента от целокупната рента,
Обаче не с трудно да се изчислят
тези разходи и да се уточни пашата част от рентата.

В един от предишните бро
еве на вестника писахме за
"препятствията”, с които се
срещнаха звончанци при дока
рването на дарения материал
за поправка на тяхната черква,
Както ни осведоми Иван Та
ков от с. Звонци, проблемът е
разрешен и камионът
без
разтоварване е докарал мате
риала в селото. Излезе, че
става дума за недоразумение
или погрешно тълкуване на
законовите разпоредби.
Иначе дарители на матери<|Л<1 )а Ремои| П<1 черква 1а са
фирми I е
^>иг1 то-У7 с ръководител Александър Тошев, която
е дарила 1000 бр. керемиди;
"Комнар" ООД с ръководител
Николай Христов, която също
е дарила 1000 бр. керемиди-

то езеро в периода от 1996 до закона
торби цимент, както и фир
края на 2002 година дългът възна ВЪПр0са в какво съотпошели 1а на около 8 260 000 динара. ние рСНТата се разпределя на об- мата ”Албена” ЕООД също
-» .преки, че всички са убедени, щИцИте директорът на Власипс- 100 торби цимент. 500 кг
е делаго ще спечели общината“, ките 1Юдоцептрали Митко Стан- бетоино желязо е дарила фир,със сигУРи°ст не може да ков казва> че се прилага Законът мата СД Гарант 90-Цонев и
А за1,*° Т0 0(5 ^ави толкова и за ползването на ресурсите за сне”, ръководител Стоян Цокик ще прикючи
г,
_
Ип ш
,
производство па електрическа нев. Два метра куб. дъски са
*ЛУ предстТвителите^^Сурду- Л и^нлб^Тз^Г ^
лишкн и Босилеградска община ^™щтвзтз пол водз Гзз кос
о Д’ Ръкоиодител МироДЪЛГИ години се водеше тиха ,,Р0СГРа||СГВ‘1Га П°Л вода (за кос' слав Захариев, докато
Хадвойна по въпроса в какво съот- 2 Сур~ТобЦТТ01
ООД, ръководител
Любен *Д с ръководител Йорданка Тодорова е
ношение да се разпределя печал- г,рои^Сде„ото количество енер- |<остов’ са Дарили 80 м.кв. рабица.”Вархим” ДЯРИла 50 кгК0Фражна тел.
ж,лата- Докато ПР®«ета'
настоявах”3гщУРЛУЛИШКа °б1ДИИа
делят въз основа наЛвошшРте3про-

гия, така че на Сурдулишка об. ЕООД е (фирмата, дарила 200 торби вар,
ИСИ'1к"те Ф“РМИ са от българския град
'“и,,а сс |,олагат 50,7 процента от "Общински пазари и тържища.” ЕООД сМездра‘Звончанци им благодарят от сърце ца
Ре"™та, па Босилеградска - 31, а ръководител Данчо Андреев е дарила 20 кг
даРен,|етона Църнотравска-18. "Истина е, арматурна тел. Фирмата "Стройкерамика”
А.Т.
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Доайенът на българските
скулптори е от Цариброд
Петър Дойчинов е роден на 24 септември 1909 г.
в Цариброд, където завършва гимназиалното си
образование. През 1926 г. преминава нелегално
границата и се установява в София. Записва
Националната художествена академия и завършва
скултпура при проф. Жеко Спиродонов през 1931 г.
Веднага след това, по предложение па професо
рите си, отива на специализация във Висшата дър
жавна академия за изящни изкуства в Прага. След
ва при скулпторите проф. Отокор Шпапиел, при
когото изучава релеф, медал, орден и значки, и при
проф. Бохумил Кафка, при когото изучава мону
ментална скулптура.
За творчеството си Дойчинов е награждаван
Многократно. Леуреат е на ордена "Св. св. Кирил и
Методий първа степен". Като член на Съюза на
българските художници осем години е бил
секретар на секцията за скулптура към този съюз.

След завръщането си в България Дойчинов изкарва педагогически стаж по рисуване в Трета
мъжка гимназия. След това го назначават за преподвател по рисуване в реалната гимназия, откъдето през 1935 г. минава в Педагогическия институт за начални учители в Дупница. Успоредно с
преподаването създава първите си скулптурни творби. През 1944 г. го назначават за преподавател в
Художествената академия в София. От Министерството на просветата тогава му възлагат да изработи барелеф на цар Борис Трети. След 9 сеп
тември, въз основа на спечелени конкурси, Дойчинов сътворява барелефи на известни по това време
български и съветски революционери. От 1952 г.
до пенсионирането си през 1964 г. той работи в
отдела Художествено оформление на София към

Управлението архитектура и благоустройство.
Петър Дойчинов с автор на множество портрети и релефи па Георги Сава Раковски, Софроний
Врачански, Неофит Бозвели, Христо Смирненски
и други. Изработвал е фигури и емблематични украси, фонтани, малки пластики... Автор е и на
ордена ”Св. св. Кирил и Методий”, на медала "Георги Димитров”, на Паметника-костница в гр. Каблешково. Съавтор е на Паметника на Съветската
армия в София - релефът на южната страна на
паметника е негово авторско дело.
Петър Дойчинов сега е на 95-годишна възраст.
Той е безспорният доайен на българските скулптори. С него трябва да се гордеем и ние, царибродчаните, защототой е и наш скулптор,
Димитър Илиев, скулптор

Юбилеи

60 години вестник ” Слобода”
Този месец пиротският вестник "Слобода” праз
нува значителен юбилей - шестдесет години от из
лизането на първия брой през далечната 1944 го
дина. Ще напомня на читателите на "Братство”, че
след преставането на "Глас на българите в Югос
лавия” 1953 година, в Пирот 1955-56 година се печа
таше на български език вестник "Свобода”, а и
първият брой на "Братство” излезе на 15 юни 1959
година пак в Пирот. Това обстоятелство е още едно
съображение да кажем няколко думи за вестник
"Слобода".
Като един от първите му редактори и сътруд
ници ще споделя с читателите на "Братство” някои
спомени за началото на този вестник. Той започна
дългогодишното си развитие като орган на Ок
ръжния отбор на Единния народоосвободителен
фронт, но вероятно по почин на Окръжния ко
митет на ЮКП. Печаташе се в едиситвеиата частна
печатница "Свети Сава” на улица "Княз Михаило”
83, собственост на Светозар Манойлович. Изли
заше като седмичник, а около него бяха ангажирани редица сътрудници без каквото и да било пре
дварително новинарско знание. Моят единствен
опит беше отпечатването на една статия ("Филм
пще уметност”) и един превод на Елин Пелин
( Стари во”) в гимназиалното списание "Пиротска
омладинска рееща”, започнало да излиза през яну
ари 1940 година.
Пирот на моята младост, когато бях гимназист
(1936-1940 г.), беше малко селище с около 12 000
жители, с пет-шест радио апарата и два-три ав
томобила. Принадлежа на последното предвоенно
поколение зрелостници, което даде двама първоборци на антифашистката война, двама доктори на
науките, един прекрасен литературен творец, мно
го правници, лекари, ветеринари; почти всички с
университетско образование.
Трябва да кажа, че когато "Слобода" започна
житейския си път, фронтът срещу немскйя оку
патор се намираше при Бела паланка, а Белград
още не беше освободен. Затова в белградската На
родна библиотека се съхраняват само броевете,
издадени след освобожденеито на главния град.

Съществувал е и цеизорският екземпляр, поради
военните условия, но е изчезнал, което е голяма
загуба за краевата история.
За условията, при които са правили своя вестник
многобройните сътрудници на "Слобода”, ще раз
кажа една действителна случка. Един от тогава
шните сътрудници на "Слобода”, Джордже Златкович Сурча, несвършен студент по философия в
Белградския университет, бе интерниран по време
на фашистката окупация на Пирот заедно с една
група интелектуалци в българския концлагер
Гонда вода. Там той се запознал с известния фи
лософ Тодор Павлов. След победата на Отечес
твения фронт в България Павлов става регент, но
излиза от печат и кнгиата му "Теория на отраже
нието”.
Въпреки че "Слобода” сигурно е имала много
по-важни задачи, пада ни на ум да преведем някои
откъси от това философско произведение, което
оповестяваме във вестника. Но като студен душ
подейства критиката .на Радоваи Зогович, тогава
член на Централния комитет на ЮКП, в една ста
тия в "Борба” за задачите на местния печат. Наистина критиката ме беше лична, не се споменаваше
и кой е вестникът с това намерение, но и двамата
разбрахме, че острите думи се отнасят до нас.
Сетне тази статия бе поместена и в неговата книга
"На попришту”.
Понеже преподавах руски език в Пиротската
гимназия (с един семестър и половина като студент
славист във Философския факултет на Белградския университет!), покрай статиите преведох и ре
дица разкази на известни съветски и български
писатели - Вадим Кожевников, Юрий Гросман, Пе
тър Лидин и Павел Вежинов.
Младежкият устрем ни даваше сили да прео
долеем всички трудности, вярвахме в създаването
на ново общество, но с течение на времето изгу
бихме много илюзии. Остават обаче спомените за
това трудно време и днес, когато имам 86 години,
често се питам дали не съм последният от това
славно поколение, последният мохикан.
д-р Джордже Игнятович

Панорама
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Необходимо е
възстановяване на
Министерството на
жизнената среда
V. '

«■!

Комитетът "Човекът и биосферата” при Националната комисия за
сътрудничество с ЮНЕСКО е приел Декларация за необходимостта
от възстановяване на Министерството на жизнената среда на Република Сърбия.
чВ Декларацията се напомня, че Сърбия е известна с качествена
ч жизнена среда, разнообразен релеф и биологическо разнообразие,
които произтичат от географическото й положение и климатичните
условия.
л
Особено значение има живият свят в Сърбия отличаващ се с голям
брой автохтони ендемични видове, реликти, лечебни и други билки,
богати водни ресурси.
Сърбия се нуждае от цялостна защита на националните си ресурси и
природни богатства, особено ако има намерение да се присъедини към
групата развити страни с богато природно и културно наследство.
Затова е необходимо час по-скоро да се изготви национална стратегия
за биологическите особености, за опазването и развитието им.
Комисията за сътрудничество с ЮНЕСКО и нейният Комитет "Чо
векът и биосферата” са убедени, че с решаването на тези проблеми
трябва да се занимава отделна институция - Министерство па жизне
ната среда. Необходимо е поради това да се промени Законът за
министерствата, а Комисията за сътрудничество с ЮНЕСКО и Комитеът със специалистическите си потенциали са готови да помогнат
реализацията на този процес.
Проф. д-р Божидар Чурчич;>
председател на Комитета "Човекът и биосферата”
Йован Чщзилов,
председател на Комисията на СЦГ за сътрудничество с ЮНЕСКО

Размишление на една белградска учителка

Как младите да
останат на село
В размишлението си тръгнах от публикуваните в печата факти за
проблемите на селяните, техния труд, грижи, реколтата, обещанията
на държавата...Рядко се пише за селското население, за младите и
техните стремежи, включително и за школуването им. За съжаление
за селските училища четем само тогава, когато са пред затваряне...
До осемдесетте години на миналия век образованието и възпита
нието в селските училища беше на завидно ниво. Трудолюбието на
просветните работници и на учениците заслужаваше внимание и
признания. Но сега положението е много по-трудно, селата опустяха,
не съществува ентусиазъм, все по-малко са младите...
Затова е необходимо възраждане на селото във всички сегменти
на живота и труда, което трябва да обезпечи изход от мочурището.
Доколкото не стане така, ще се озовем в голяма неволя по време на
техническо-технологическата революция. Просветните работници
не могат да помогнат селската икономика, въпреки че селският труд
не е възнаграден. Но те могат да помогнат на културното поле.
Селото може да доживее културно възраждане. Нарочно ползвам
думата възраждане, понеже нашите предци са ни оставили богата
културна съкровищница...По селата могат да се организират седеики и събори като културни прояви, които заедно със здравата храна
могат да станат туристическа атракция...
Особен проблем за младите на село е липсата на извънучилищни
прояви. Те не могат да тренират баскет, карате, шахмат... В новите
реформи Министерството на просветата трябва да отдели внимание
за този проблем, още повече, че в новото образование на преден план
са интересите на всяко дете... За обучение и развлечение могат да се
ползват и компютрите от по стара генерация...
В организирането на селския живот е важно свръзването със
съседните градове. Просветното министерство и други институции
би могли да помогнат с осигуряването на микробуси, които да пре
возват учители, ученици и треньори от различни специалности. По
такъв начин учениците от село би могли да посещават културноисторическите заведения в съседния град, театъра, киното...
Селските деца могат да си играят с градските, да обменят опити, да се
свикват със средата. Градът би се доближил до тези деца, не би бил
нещо странно, а техните родители би били по-малко обременени от
факта, че не живеят в град.
Селските училищни дворове трябва да имат съоръжения за физи
ческо възпитание, а отделно внимание трябва да се посвети на детс
ките игрища, които да имат важна роля в подготовката за училище...
Това са само някои от идеите, които трябва да допринесат младите
да останат на бащините си огнища... Просветните работници имат
това щастие да възпитават най-голямото богатство на всеки народ,
затова имат и най-голяма отговорност. Ние трябва да уважаваме
всяко дете и това, което му е необходимо, да създаваме условия
детството им да бъде по-радостно. Нашата страна беше държава на
селяни, затова не трябва да се срамуваме, но да уважаваме тради
циите си, понеже след всички реформи и транзиции може би един ден
ще кажем, че решението на някои проблеми е в икономически раз
витото село.
Александра Гончин, учителка от Белград
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Православен пътеводител

Среща на живота
със смърпа
Има ли нещо по-противоположио от живота и
смъртта. В евангелското четиво от третата не
деля след Кръстовдеи пред градските порти на
Наин се срещат погребалното шествие на младеж
и шествието, предвождано от Исус Христос, зао
биколен от своите ученици и следван от множес
тво народ. Върволицата на смъртта върви срещу
шествието на живота. Винаги, когато видим погребална процесия ние й даваме път. независимо
дали сме вярващи или атеисти. Не така обаче
постъпва Христос. Той не отстъпва пред смъртта.
* На 19 октомври празнуваме свети апостол Тома,
който е роден в Галилея и е един от дванадесетте
апостоли. Апостолът проповядвал Словото
Божие в Индия, Партия и Мидия и приел
мъченическа смърт, обрщайки с проповедта си, с
примера си и със своето мъченичество множество
човеци.
* На 22 октомври празнуваме свети апостол Яков
Алфеев. Той също принадлежи към дванадесетте
Христови апостоли. Светата църква го знае като
брат на свети апостол и евангелист Матей.
Проповядвал Словото Божие първо в Йерусалим,
след това по цяла Палестина и Едеса. Също ходил
на проповед в Газа, Елефтеропол и по много
други места. Приел мъченическа смърт в град
Острацин, Египет, където бил разпънат на кръст.

Спасителят тръгва към носилката, на която лежи
бездиханното тяло на момъка и дори се допира до
; нея, а според Мойсеевия закон допирането до
I мъртвец е осквернение. С това си деяние Синът
| Божи показва, че за него няма мъртви и до когото
се допре, ще оживее. Наистина, след като докосва
мъртвеца, Той казва: “Момко, тебе думам,
стани!”Веднага след Христовите думи момъкът

се изправя и започва да говори. Всякаш просто се
събужда от смъртния си съм. Случилото се уплашва наинските жители. Наистина, страшно е за
простосмъртните, свикнали със смъртта, да се
намери сила още по-голяма.
Христос твърде често изтъква, че човек е осо
бено Божие творение, че отделната човешка
личност е по-скъпа от целия земен свят. Но кое е
ценното у човека? Дали неговата плът и кости?
Не! Ценното е безсмъртната човешка душа, пред
назначена да живее вечно и то блажен живот
близо до Бога, което, разбира се, зависи от делата
на човека. Не случайно нашият безсмъртен поет
Пейчо Славейков пише:
Смъртта завършва земния живот.
Зад него ново битие застава.
И то на нашите дела е плод.
Така урече Бог и Богу слава.
Спасителят не си служи с дълги речи и сложни
разсъждения, за да убеди човеците в тяхното
безсмъртие, а просто го доказва па дело. Той
възкресява сина на наинската вдовица само с една
дума, за да покаже, че за Бога всички са живи. Все
пак смъртта на тялото съществува и човек се бои
от нея. За вярващия тя е преминаване от един
живот към друг, в който ще се иска отговорност
за извършените дела в предишния. Ето защо
християнинът трябва да внимава как изживява
живота си тук, на земята, за да може да очаква
вечно блажнетво в обещаното му Божие царство.
Тогава той няма да се бои от смъртта, а ще я
приема с падежа. За атеиста смъртта е най-стра
шното нещо на света и той винаги изпитва ужас
при мисълта за нея. Защото я приема за край на
живота. Паскал пише: “Дали нашият живот се
свършва с телесната смърт, това е въпрос от
най-голяма важност и не може да не се мисли за
него. Нашите постъпки ще бъдат разумни или
безсмислени в зависимост от това дали ние вяр
ваме или не в безсмъртието.” Достоевски допъл
ва: “Няма добродетел, ако няма безсмъртие...
Само от тази вяра в безсмъртието излиза целият
висш смисъл и значението на живота, произлиза
желанието и нравствеността към живота.”

‘Няма работа за ковачите. ‘Черквата, която е в Д°бр
състояние, още не е осветена!? ‘Поради липса на деца
училището не работи от няколко години

Когато човек се отклони от Радичевци към Ресен, “посрещат го
няколко варници, в които някогшните им собственици Геио и Евтим
Йосифови произвеждали годишно около 25 тона печена вар. ега в
една варница вар произвежда само Славчо Евтимов.
В местността Долно Падище под Стоимирова махала се вижда
хубава къща. Изградил я е Добри Миланов, ресенчанип, който ра
ботил като електричар в Босилеград. На осем декара около пея е
засадил различни овошки, а и зеленчуковата му градина не е малка.
Извън двора той засадил над 100 канадски тополи.
- С водата е много зле. Аз имам водопровод, но понеже водата е
малка, изградих и басейн. Водата от него обаче изчезва, така че се
налага да го ремонтирам, казва Добри.
Покрай пътя са и къщите на някогашните ковачи Стамен, Цвс1ко, Мишо... Те казват, че някога, когато в селото имало много повече
хора и добитък, имало и повече работа за тях. Работили, но и живеели по-добре. Сега няма кому да оказват услуги.

Отец Йоан

I българите 8 Мамя имат свой вестник
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В Испания българите не са "официално” на
ционално малцинство, ио имат свой вестник - \
”Нова дума”. Въстиикът излиза перодично, найновият е за периода от 17 - 23 септември 2004 г.
В този брой са поместени множество полезни
информации за българите в Испания: намиране
па работа, положението в България, училища, в
които българчетата могат да се учат на майчин
език, спорт, черковна служба...
Вестникът има кореспонденти от България и
Холандия, Разпрострянява се иа 42 пункта в Ис- |
напия и на 4 в Холандия. Една страница се печата
и на испански език. Цената \у е 0,90 евро.
А.Т.

!

Мм**

Иван Димитров с голям мерак подготвя
зимнина

Млени домати за 15
години!
Метеорологът от димитровградското село Лукавица Иван Димитров
всяка есен подготвя по няколко десетки бутилки млени домати, които могат
да се употребяват в продължение на 15 години! Разбира се ако не бъдат
изядани по-рано.
Иван слага в доматите само сол и магданоз. Салицилът е изключен. След
като напълни бутилките, затваря ги и веднага ги вари. - Обикновено ги варя
15-20 минути. Зеленчуците и плодовете трябва да се варят най-малко 15, а
най-много 30 минути. След 15 минути вадя бутилките и проверявам дали са
затворени хубаво. Слагам ги в мазето па къщата ми, чиито темели са само
около 50 сантиметра под нивото на земята - обяснява Димитров.
Дълъг срок на годност имат и другите хранителни изделя, които той
пастеризира, Подготвям, казва, компот от ягоди, който може да се употребвява в продължение на 4-5 години. Вкзлци нямам фризер, така че и месо
предимно варя в буркани. То обаче трябва да се вари около 2 часа.
Усърдният лукавчанип казва, че не обича фризерите. ”Те хем гълтат
иари, хем месото в тях след 6 месеца вече не е със същата нутриционистична
стойност. А и много по-вкусно е месото в бурканите”, подчертава Иван Йоан Димитров с една бутилка
Димитров.
Б. Д.
млени домати от преди 15 години

В местността Селище се намира черквата. Ресенчапн казват, че е
построена през 1930/31 година. Главен майстор бил Ангел от Извор.
Тя е още в добро състояние, но хората казват, че не е осветена!? Тук
селяните се събирали и устройвали служби на Герг овдеп, Илинден,
Св. Троица. На Голяма Богородица пък се събирали на оброчището
в местността Кляш. На това място са намерени основите на стара
черква, а по-възрастинте си спомнят и за други останки от пея. В
местността Степапов дол е Калугерско осое. Йордан Захариев за
писал, че някога на това място имало голям манастир. Според пре
данието белутчани обработвали “наполе“ манастирските имоти, но
някои от тях не били честни и укривали приходите от берекета, така
че били наказвани от Бога. Някои оставали болни, гърбави, малоу
мни и недъгави. След време турцнтс опожарили манастира, а калу
герите избягали.
Веднага до сегашната черква се намира училището. Изградено е
през 1928/29 година, а доизградено 1942. Тогава работили двама
учители. От няколко години обаче то не работи. Няма деца. Хората
казват, че след освобождннето на България от турско робство учи
лището се помещавало в къщата на Геио Йосифов-Варджията. Навремето много деца от Росен отивали иа училище в с. Извор. Според
непълни данни учители в Ресен са били Христо Янчев от България,
Лазар Каянов от Велес, Глиша Паиич от Сърбия, Жика Радишич от
Банат, Любомир Мпливоевич от Църпа гора, Васил Тренсв от Их
тиман, Пепе Васев от Извор, Пене Котев от Райчиловци, Стоян
Генов и Ристо Илиев от Ресен, Славка Паиич от Райчиловци, Любен
Иванов от Карамаиица, Александър Митов от Босилеград, Стефан
Пейчев от Радичевци, Ратко Иванов от Г. Тлъмино, Олга Александ
рова и Олга Пейчева от Ярешиик, Манол Янев от Църнощица, Анка
Анастасова от Горна Лисица, Драган Петков от Долна Любата. Сега
в селото има няколко деца, така че е възможно училището пак да
бъде открито.
Мнозина ресепчгши са завършили различни занаяти, средни полу
висши и висши училища. Крум Наксв, Добри Г. Йосифов и Петър
Петров завършили медицински факултет, Иван Наков и Радко Сто
йнев - електротехнически, Петър Анастасов - икономически, Петър
Стойнев и Стойне Георгиев - приородо-матсматически, Анка 3 Дпмитрова - юридически, Милка Йосифова и Нина Добрева - фило
логия. Полувисши училища завършили Славчо Стойнев, Владимир
Анастасов, Кирил Георгиев, Кирил Йорданов, Раде Пенев, Мнрко
Николов, Павле Джонсв, Стоян Г. Йосифов, Иван В. Зарев, Рангел
I. Илиев, Владимир Анастасов, Димитър К. Димитров, Стойне Н.
Анастасов, Любен 3. Николов. Над 20 рссепчапи сп станали просвети и работници.
- Следва

Богоелап Маса
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Шахмат: Втора сръбска лига юг - пети кръг

IV
ШК "Власотинце" - ШК "Цариброд" 2, 5 : 3, 5
Власотинце, 10 октомври 2004 г. Димитровградските шахматисти
продължиха победната си серия. От началото на първенството; те не
загубиха пито една среща и се намират във върха на класирането. В петия
кръг ШК "Цариброд" победи власотинчани с 3, 5 : 2, 5. По една точка за
нашия отбор спечелиха Георги Петров на първата, Драган Илич па
четвъртата и Драгана Пеич Ранджелович на шестата дъска, докато реми
регистрира Иван Стоименов на втората дъска. Бобан Раижелович па
третата и Драгиша Йонич на петата дъска претърпяха поражения.
В този кръг от първенството бяха постигнати следните резултати:
”Ястребац”-ПТТ Телеком 0, 5 : 5, 5; МЗ "Център", "Пирот” 3->: 3; "Радан"-”Вучйе” 2, 5 : 3, 5; ”Радник”-”Кондива” 2, 5 : 3, 5; 'Економист "Раднички” 4 :2.
След петия кръг временното подреждане е: "Коидива” 9 (20, 5), ПТТ
Телеком 9 (20), ^Цариброд" 8 (17), "Пирот” 7 (17, 5), МЗ "Център 5 (15,
5), "Вучйе” 5 (15), "Радник" и "Економист” 4 (14, 5), "Власотинце’ 4 (14),
"Ястребац" 4 (11,5), "Раднички” 1 (11) и "Радан" 0 (8).
В следващия кръг се срещат: ”Ястребац"-"Кондива’, "Раднички —
"Радан", ”Власотимце”-”Пнрот”, ”Радник"-ПТТ Телеком, "Вучйе’~
"Економист" и МЗ "Център' -"Цариброд".

НФЗ - девети кръг

Още едно поражение
ФК "Омладинац" (Малошище) - ФК "Балкански" 3 :1 (1 : 0)
За Малошище заминаха само 12 димитровградски футболисти, което
бе една от причините за загубата. В 65 минута димитровградчаните
останаха с десет играчи на терена след контузията на вратаря Станкович.
Пет минути преди това беше извършена единствената смяна в техния
отбор. Ценков в 80 минута успя да изравни резултата, но домакините
засилиха темпото и в края на мача отбелязаха още две попадения.
"Балкански” игра слабо през целия мач. Опашкарят заслужено стигна
до трите точки, а в димитровградския отбор много хора ще трябва да
сложат пръст на челото си.
Малошище, 10 октомври 2004 г. Зрители - около 200. Съдия: Боян
Йованович от Алексинац (8). Голмайстори: Миленкович в 23, Живкович в
83 и Станоевич в 89 за "Омладинац”, а Ценков в 80 минута за "Бал
кански”. Жълти картони: Петрович, Живкович и Велкович от "Омла
динац”, а Павлович и Панайотович от "Балкански".
"Балкански" игра в следния съсшав: Станкович 5, Бошкович 5, Пав
лович 5, П. Георгиев 5, В. Пейчев 5, Христич, М. Георгиев 5, Панайотович
5, Мннчич 5 (от 60 минута Ценков 5), Глигориевич 5 и Миодраг Чурчич 5.

Пионерска окръжна дивизия

Висока победа
ФК "Йединство" (Пирот) - ФК "Балкански" 1 : 6 (1:4)
В четвъртия кръг на Пионерската окръжна лига надеждите на "Бал
кански” напълно надиграха връстниците си от "Йединство” с 6:1. Голо
вете за "Балкански” отбелязаха Дарко Станимиров (3), Кристиян Наков и
Саша Гогов (2).
Това е първият официален мач на димитровградските млади фут
болисти в дивизията. "Балкански” не игра мачовете от първите три кръга
и ще ги играе в края на състезанието.
В петия кръг "Балкански” ще се срещне с "Йединство” от Бела па
ланка.
Д.С.

Сдружена шахматна дивизия на Пчински и
Ябланишки окръг - трети кръг __ _____

Пореден успех на
босилеградчани
И от второто си гостуване в този сезон босилеградчани се завърнаха с
горда глава. В Буяновац “Беса” и "Младост” приключиха наравно - 4:4, в
мача от третия кръг, който се игра на 10 октомври.
Трета поредна победа за своя отбор постигна юношата Митко
Александров. Победа отбелязаха и Новица Божилов и Драголюб
Величков. И в тази среща половин точка отново спечели Зоран Костов,
както и новакът в отбора Александър Трайкович. _
- п
Резултатите: д-р Байрам Ашани - Александър Трайкович б,о : ир.
Ибрахим Ашани - Новица Божилов 0:1; Сеад Адеми - Милан Ристич 1ю;
Шефкет Якупи - Митко Александров 0:1; Адем Хасани - Зоран Костов
0,5:0,5; Ридван Исмети - Драголюб Величков 0:1; Адем Аслани - Иован
Стоилкович 1:0 и Куйтим Салихи - Драган Божилов 1:0.
„
В другите 2 мача от този кръг играха: ”Ром - Ябланица 4:4 и Долна
Яйна” - "Пуста река” 6:2. Свободен бе отборът на ”Юг .
След 3 изиграни кръга водач във временното класиране е 11уста река
с 14,5, ма второ място е "Младост” с 12,5, а на трета позиция е Долна
Яйна” с 11 точки и един мач по-малко.
На 17 октомври (неделя) от 11 часа в помещенията на пенсионерското
сдружение в Босилеград ще се играе дербито на първенството между
"Младост" и "Долна Яйна”.
П.Л.Р.

ПФД - 4 кръг

Гостите не
дойдоха
Мачът от 4 кръг между "Мла
дост” и "Джерекарце”, който тряб
ваше да се играе на 10 октомври в
Босилеград, бе отложен по искане
на гостите от Търговище. От "Мла
дост” съобщиха, че все още не е
насрочена новата дата за прове
ждане на отложената среща.
В рамките на 5 кръг босилеградчаии ще гостуват на "Пчиня” в Тър
говище. И "зелените”, и "Пчиня” са
без поражение в досегашната част
П.Л.Р.
от първенството.

Пиротска общинска
лига

Желюшани
пак не играха
В шестия кръг от състезанията в
Пиротска общинска лига отборът
на "Желюша” трябваше да гостува
на "Ром” в Пирот. Желюшани оба
че не отпътуваха поради админист
ративни проблеми, така че съдбата
на мача е връцете на директора на
лигата Сърджаи Тошич.
В семия кръг "Желюша” е дома
кин на "Темац”, а мачът ще се иг
рае в неделя от 14 и 30 часа в СЦ
"Парк”
Д.С.

[Георги Георгиев, бронзов медалист от Атина, посети Босилеград

Васов ще
преседи 5 мача
След отстраняването в мача от
седмия кръг от първенството на
НФЗ дисциплинарните органи на
дивизията наказаха най-добрия иг
рач на "Балкански” Саша Васов с
лишаване от състезателски права
за пет мача.
Несъмнено е, че Васов е голям
футболен талант, който много
пъти е показал своите качества,
обаче има проблеми с дисциплина
та. През този сезон той изигра само
пет мача, на които беше наказан
чак с три червени и три жълти кар
тона.
Д. с.

Втора сръбска лига група изток ______

Лекция по
баскетбол
БК "Студент" (Ниш) - БК
"Димитровград" 91 : 78 (23 :
17; 21 : 17; 23: 19; 24: 25)

Ниш, 10 октомври 2004 г. Го
лямата зала ”Чаир’\ зрители около 100. Съдии: И. Петрович и
Д. Матович от Ниш.
"Димитровград” игра в след
ния състав: Петров, Сотиров, Д.
Алексов, Йоветич 13, Станимирович 10, Вельов, Андреев 23,
Мишев, Андреевич20, Велчев 11,
Киров и Джурджевски 1.
В мача с бившия член на Пър
ва сръбска дивизия димитров
градските баскетболисти пре
търпяха второто си поражение в
това първенство. Домакините бя
ха по-добри в първите три чет
върти, но в последната димитровградчани показаха, че и те имат
качества. Три минути преди края
на срещата "студентите” водеха
само с три точки, но димитровградчани направиха поредица от
грешки и пропуснаха шанса да
режисират драматичен финиш.
Победата на "Студент” е заслу
жена, но крайният резултат все
пак е много висок.
В следващия кръг БК "Димит
ровград” е свободен.
Д- с.

Пионерска лига на региона 7 Ниш

Удавиха се в Нишава
БК "Нибак 1" - БК "Димитровград" 97 : 25 (24 : 4; 26 : 6; 29 : 9;
18:6)
Ниш, 10 октомври 2004 г. Малката зала ”Чаир”, зрители - около 50.
Съдии: И. Неделкович и Р. Терзич от Ниш.
БК "Димитровград”: Тодоров, Иванов 2, Янков, Соколов 6, Д. Алек
сов, Лукич 2, Еленков 5, Илиев 3, Б. Алексов, Панов 7, Боянич и Йо
ванович.
Димитровградските надежди претърпяха първото си поражение в ли
гата на региона 7 Ниш от много по-качествения отбор на "Нибак 1”.
Тежкото поражение е разбираемо, ако се има предвид, че нишкият отбор
играе вече три години, а димитровградският е формиран преди няколко
месеца.
В следващия кръг "Димитровград” е домакин в Пирот на "Економист
1" от Ниш. Мачът ще се играе в неделя в залата на Педагогическия
институт.
Д- с.

_________ 1А.

В решаващите дйа к стараха бъдещите шампиони
сетне стана олимпийски шампиом. В решаващата борба за бронзовото отличие спечелих гсрещу
чките му успехи представлява испанеца Пенас, разказва Георбронзовият медал от Олимпиада- гиев.
*
та в Атина.
'
*
- Изключително много трепи^1Ук^1ахкозне^м 3“
рах, бях добре подготвен и въп- КГ КоГГ^
реки лошия жребий, успях да се изтъкнали?
закитя с медал. На олимпийския
- Аз съм многократен шампитурнир надделях временния во- он на България при джудистите
дач в световната ранглиста от до 66 килограма. На два пъти бях
Грузия, шампиона на Азия от Ка- трети на европейските първенстзахстаи и европейския шампион Ва във Вроцлав (Полша) и в
Демирел от Турция. Единствена- Дюселдорф (Германия), както и
та загуба претърпях на полуфи- световен шампион на армейсконала от японеца Учешиба, който то първенство през 2002 година в
от 1994 по 1998 голина Грппгкр
Пекин. На предишните олимпиит 1на4 Д° 1998година Георгиев „
се е съ™ал в Сърбия. Бил е
”ГРИ в СиД»и загУбих «а четчлен на Младожкия джудо клуб въртфинала от турския предстаот Белград, кцкто и на джудо
вител Оскан, който след това
клуба „Бор" рт Бор.
спечели златния медал.

* След олимпиадата в Москва през 1980 година Георгиев е
първият български джудист, спечелил олимпийски медал.
Българският национал по
джудо Георги Георгиев, носител
па бронзовия медал в категорията до 66 килограма на олимпийските игри в Атина, миналата
седмица посети
Босилеград,
където присъства на тържеството по повод 6-годишнината на босилеградския филиал на КИЦ.
Георгиев е роден 1Л6 година в
Пазарджик. Като дете е проявявал интерес към няколко спорта,
но накрая из ралджудото. Първиге стъпки в този мъжки спорз е направил в родния си азарджик, а сетне станал член на софийския отбор ЦСКА. В богатаг

та си спортна кариера е печелил
много отличия, а корона на вси-

* Какви са плановете Ви за
идната година ?
- Наскоро'ще започна подготвки за предстоящото европейско
първенство, което ще се проведе
през май или юни следващата го
дина в Ротердам, Холандия както и за световното първенство в
Египет през есента на 2005 година- Надявам се и на тези състезания Дя постигна добри резулта™* Какъв съвет бихте дам
на
ание
I?
да се занимават със спорт-.
- Единствено е голяма упоритост и устойчивост може да се
стигне до желаните резултати
к '
Много тренировки, всеотдаиност
в работата и успехът няма да изостане,

П.Л.Р.
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Обяви - Некролози - Реклами

т 11
Из Общинския съд в Босилеград

Крос "За щастливо детство 2004"

шаха над хиляда деца е пееща 1« «, ишо шой не вар
На 6 октомври в СЦ "Парк” в
Димитровград Червеният кръст
и АК "Железничар” организира
ха традиционното надбягване
"За щастливо детство 2004”. Освей рекреативно-забавен надбя
гването имаше и социално-ху
манитарен характер, тъй като
00 на ЧК заплати 24 000 динара
на националния Червен кръст и
откупи 800 стартови номера. Същината на проведения крос е
младите да покажат своята при
вързаност към здравословното
живеене и хуманните стойности
на живота. Именно затова мотото на надбягването бе "Имаме
цел - ела на старта”. Надбягването бе организирано в цялата
страна, а цената на един стартов
номер е 30 динара. В Димитровград Общинската скупщина купи
номерата за всички участници и
по този начин помогна да участват повече от хиляда деца на
предучилшцна възраст и от двете
училища.
Ето и тримата най-добри по
категории:
”Цицибанки” на 50 м: Миляна
Гогова, Александра Соколова и
Мария Алексова; ”цицибани” на
50 м: Никола Златкович, Андрия
Божинович и Саша Гогов.
I клас - момичета на 100 м: Мария Димитрова, Милица Алдонова и Анджела Колева; момчета
на 100 м: Никола Станоев, Йован
Станулович и Давид Николов.

'****'
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II клас - момичета на 150 м:
Марина Йоцева. Ирина Матова и
Емилия Кръстева; момчета на
^ м: Божидар Еленков, Дарко
Йованович и Неманя Петров,
^1 клас - момичета на 200 м:
Йована Йованович, Теодора
Кръстева и Венеция Стоилкова;
момчета на 200 м: Желко Петров,
Милош Бранкович и Драган
Николов,
IV клас - момичета на 250 м:
Ирена Пеева, Снежана Томова и
Анета Тодорова; момчета на 250
м: Андрия Златкович, Александър Рангелов и Саша Гогов.
V клас - момичета на 300 м:
МаРия Петрова, Нена Димитрова и Емануела Пейчева; момчета
на -^О м: Дарко Милев, АлексанДЪР Илиев и Ненад Манов.
^ клас - момичета на 400 м:
Александра Петрова, Александра Андонова и Андрея Тодорова;

момчета на 400 м: Андрей Еленков, Владимир Гогов и Милош
Вучков,
VII клас момичета на 500 м :
Аня Басова, Александра Ранчева
и Мария Рангелова; момчета иа
500 м: Неманя Новакович, Борис
Тодоров и Дарко Крумов,
VIII клас - момичета на 600 м:
Емилия Иванова, Дияна Андонова и Марияна Алексова; момчета
на 600 м: Горан Делчев, Дарко
Соколов и Сашко Стевков.
I гимназиален клас - момичета
на 600 м : Александра Еленкова,
Дияна Андова и Марияна Алек
сова; момчета на 600 м: Владан
Драгутинович, Дени Денков и
Даниел Георгиев.
II гимн. клас - момичета на 800
м: Тамара Костич, Марияна Ни
колова и Ирена Гюрова; момчета
на 800 мг Джордже Гогов, НебоГина Милев и Милян Пешев.
III имназиалеи клас - момичета
иа 800 м: Драгана Николич, Ни
коя Йоцева и Теа Младенова; мо
мчета на 800 м: Златан Марков,
Милош Костич и Алексаидар
Николов.
IV гимн. клас - момичета 800
м: Тамара Костич, Саня Пешич и
Мая Тодорова; момчета на 800 м:
Миодраг Киров, Александър Пе
тров и Сергей Андонов.

побои,
В обезлюдените босилеградски села от време па време'
е
трудно
да
се
намерят
свидетели,
които
да
съдействат
по често пъти

правата си и да защитят достойнството си. Има обаче и обратни пр .ери.
Макар че не е имало преки свидетели иа побоя, съдията в
*
съд в Босилеград Драган Янев е успял да състави мозайката и отрязал
Славчо
Костадинов
от
Белград,
родом
от
с
1
рушщи.
ь
наказание па
присъдата иа първоинстанционния съд, която сетне потвърдил и съдеомият съвет към Окръжния съд във Враня, председателстван от съд ^ *
Слободан Любич, се казва, че Костадинов е извършил углавно дело на го
август 2001 година в Груинци, понеже с приклада на пистолет ударил по
главата Иван Рангелов от Босилеград, родом от Груинци, като го съборил
иа земята и му нанесъл леки повреди. За това престъпление съдията го
наказал с осем хиляди динара, като му наложил да плати още 12б0 динара
за други разноски.
Съдебният спор между двамата груйнчаии, от които Костадинов е
пенсиониран офицер, а Рангелов инспектор по пазара, предизвика особено внимание сред босплеградската общественост. В Общинския съд
делото беше гледано няколко пъти. Докато двамата участници в съби
тието настоявали да докажат своите версии за това “кой на кого е
унищожил фасула“, при което Костадинов отричал обвинението, съдията
Янев разпитал хора от полицията в Босилеград, които били в Груинци
след събитието, представител на прокуратурата от Сурдулица. която
завела дело срещу Костадинов, медицинско вещо лице, както и хора
които не са преки свидетели па случката, но след нея видели окървавения
Рангелов. Разбира се, цялата съдебна процедура е протекла в присъс
твието на адвокати.
Колко пари в крайна сметка ще струва атаката още не е известно. Сега
първоинстанционният съд (в ново дело) има задачата не само да вземе
решение за компенсиране иа съдебните разноски на потърпевшия, но и да
се произнесе във връзка с исковата му молба за определяне на материа
лната щета.
В.Б.

ГТП "Балкан11 в Димитровград обявява

Поправка на публичната
покана за записване за
безплатни акции
Публичната покана за записване за безплатни акции, обявена
в "Братство" от 8. 10. 2004 г. се поправя по следния начин:
1. Алинея 1 - номиналната стойност на една емитирана акция е
1000 динара, а се емитират общо 41 855 акции.
От 1 до 41 855, се ПРЕМАХВА,
и се замества с:
Алинея 1 - номиналната стойност на една емитирана акция е
1000 динара, а се емитират общо 139 518 акции от 1 до 139 518.
Останалото съдържание остава непроменено.
За ГТП "Балкан”
и. д. директор Божа Дончев

Тъжен помен
На 20 октомври се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на
нашия мил съпруг и баща

Съставил; Драган Петров
11

Водоравно: 1. Обреден хляб. 6. Лъ
жица (сръб.). 12. Мъжко име. 14.
Гладка, плоска повърхност на
стена, таван... 16. Първенец. 18.
Миризма (сръб.). 20. Помещение главно за кафене, магазин. 22.
Град в Северна Германия. 24.
Приспособление за яздене. 26. Яздитно животно (мн.ч.). 27. Англи
йско мъжко име. 29. Америкаиска актриса (Даяна). 31. Един но
мер. 32. Слсзен. 34. Сметка "да
дава’ в търговски и банкови кинги. 36. Европейско първенство
(съкр.). 37.15 и 11 буква. 38. Веще
ство, което подсилва почвата. 40.
Словенски футболен иациоиал.
42. Сръбска фолк-певица. 44.
Дарба, надареиост. 46. Името иа
певеца Монтан. 48. Отстъпка от
продажната цена на стока. 50. Дарител. 51. Славянско женско име.
52. Кух цилиндър с обтегнати на
двете дъна кожи. 53. Две същи
гласни.
Отвесно: 2. Река в Сибир. 3, Река и
град в България. 4. Баскетболен
отбор от Солун. 5. Занаятчийски
ученик у майстор. 7. Александър
Петров. 8. Плат за иамятаис и
забраждане. 9. Монах, калугер. 10.
Кокосов орех. 11. Малко хлебче.
15, Римска императорка. 17. Деге
«сз родители, 19. Памучен плат с
лъскаиа повърхност. 21. Хърват-

ИВАН СТОИМЕНОВ
(1954 - 2004)
горист в Общинското управление в Босилеград,
по потекло от Горна Лнсниа
40-дпевпата панахидп ще бъде отслужена на 20
октомври (сряда) на босилеградските гробища.
Каним роднини и приятели да ни придружат.
Вечно в сз.рцата си ще пазим хубавите спомени
за теб. Благодарим ти за всичко, което стори за нас.
С голяма обич и тъга се прекланяме пред светлата
ти памет.
Почивай в мир!

16
22
27
32
37

Ш

«Р

ОПсчалат: съпруга Слаанна, сан Горан н дъщеря Драгана
Благодарност
Семейство Стоименови изразява голяма благодарност па паботе
щите в Общинското управление и в Здрачния дом в Босилеград.

4б
51

ско мъжко име. 23. Град във Франция. 25. Машина-човек. 28. Ст~
рана в Азия. 30. Марка часовници.
ЪЪ. Плавателен съд. 35. При игра
на карти - останалите карти след
раздаването. 39. Марка унгарски
камиони. 41. Фестивален град във
Франция. 43. Вечнозелено плодно
дърво. 45. Френски тенисист. 47.
Велин Николов. 49. 13 и 1 буква.

Решение не кръстословица 214
■Водоравно:
__________
Ботур. 5. Кисел. 9. МА. 11.
"Лрис". 12. Комат. 13. Пир. 14.
Рим. 15. Кулои. 16. Кино. 17.03.
18. Макет. 19. Горан. 20. Белот,
21. Колос. 22. Обарач. 24. Карат.
26. Орис. 27. Торун. 28. МА. 30.
АИ. 31. Мирап. 32. Мил. 33. Кокос. 36. Сач. 37. Поли. 38. Красота. 39. Идилия.

На 6 октомври на 90-годишиа възраст' почина
ДЛРИНКА АНДОНОВА
от с. Погпново
Изчезна тихо като утринната мъгла по Гребен,
0С|'пимикн дълбоко и незаличима празнина в сърца»
Ш тп 11 ДУШИте ни.
Почивай п мир, Мамо!
Опечалеше уъщеря ЛнТслпна със семейството си и синове
МиГнел, Славко и Тодор със семеЛсШааШа си

12
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Манчин рабуш
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Миряна Антим

Към Европа
В мъгливо утро
Майка с болно дете
бърза,
Накъде - иска в Европа.
След нея изтощен старец едва.
крачи,
Накъде - иска в Европа.
След него горд работник работа
търси,
Накъде - иска в Европа.
След него студент наука
дири,
Накъде - иска в Европа.
Голямата-опашка се губи в
далечината,
а никак не съмва,
Накъде - искаме в Европа,
отеква техният глас.
Европа, искай и ти нас!

Всички политически убийства
в страната е извършил
незнаен воин.
Раде Джергович

Не трябва да бързаме в
Европейския съюз. Той ще се
разтури и без нас. Милутин Тиянич

п

ет пари не си даваме, че
международната общност е
по-голяма от нас. Ние държим
на качеството, а не на
количеството.

н

ашата дилема - да започнем
да живеем наяве, или да
продължим да бълнуваме.

Вита Теофилович

Никой вече не споменава
Маркс. Като че ли, не дай
Боже, е умрял.
Милета Перич

к

ентавърът е наш човек,
който не искал да спре на
половин път.
Зоран Богданович

ш сто; |цйки за един рядък обичай в Дерекула

“ ^

-

‘

Идем тека од човека до човека и
слушам теквоя завикуванье и куканье
що га нигде нема. Горе-доле све се своди до това: нищо
не ни иде, дзадньи смо по све - и по паре, и по работу,
никой не ни бърсне за нищо, при две майкье смо си
кръгла сирочетия, а и Бог йе дигъл рукье от нас.,.
Наслуша се кукняву за цел живот!
Са си седим тека и си мислим: истина йе, нема човек
куде да искара паре, ама и нейе истина. Отдавна народ
йе казал: Бог дава ама у кошару не прикаруйе! Очемо
работу ама да попрежмимо седам-осам часа у пред
приятието, ял уработили нещо, ял не уработили,
пошляли смо се и на първи да ни закьите с плату. Ич
и не мислимо дека теквая работа ни докара до това
дередже.
Е, не може да не си признайемо дека убавшко се
живееше. Платица, нещо се чукне по обед, пак парица
падне, а мама и тата, деда или баба от село че даду
компирете, васулят и сиренцето, маслото, па пгушеничкье, ягненце или прасенце - и не ни беше лоше.
Елем измреше и бабе и деде, па и майкье и бащеве,
Бог да гьи прости, от село нищо не дооди, ударише и
катанци на предприятията, у свет смо и несмо у свет и изеднуш видомо дека ич не ни иде.
Че речете: Манча мудруйе, акъл ни дава, а най-лъсно
йе да даваш акъл на другьи, чак и кига га немаш. Сви

Куме, ще ти облека трои гащи!

гт
гт
V
Доскоро в Дерекула с спазван един рядък обичан в рамките на погребалния обред. Когато мъж
- ■<>'
се готви за оня свят или пък умре, чужда жена
трябва да му облече пови гащи. Но пали животът е I
по-силен от смъртта, майтапчиите не са се при- ЕЯ
тесня вали да съхранят в народната памет няколко Я№ р
действителни (и интересни, разбира се) историйки ЯВдрЩ «’*
във връзка с този необикновен обичай.
Най-прочутият воденичар от Ракита дядо Апо
стол навършил 90 години и толкова изнемощял, че
не могъл да стане от леглото. Посещавали го мно
гобройни роднини и всички заключвали че ста
редът е ”решил” да си замине на опя свят. По ста
рия обичай неговите близки повикали една 50-го
дишна жена да му обуе’ нови гащи. Тя често дока
рвала жито в неговата воденица. Когато дошла
жената померила чергата от главата на дядото и го
попитала: Бае Апостолеее, познаваш ли ме? Е-е-е,
кико нема да те познайем... Колко пути смо се оправляли у воденицуту! - ококорил се старецът.
У-у-у, жене, бързо га завийте, ои йе полудел! изпищяла жената, надве-иатри му облекла гащите
и "димосала” през вратата.

***

Преди 40 години една жена* от Пресека изне
верила на мъжа си. Либила се с един от съседите.
Мъжът й бил на печалба във вътрешността ка
страната, но когато се върнал оттам, злите езици
побързали да му разкажат историята. От голямата
мъка, която терзаела душата му, той се разболял и
накрая се обесил. Тъй като бил рунтав мъжага от
над 120 килограма, комшиите едва. го свалили от
бесилото. Окъпали го и повикали една 40-годишна
жена да му облече нови гащи. Тя Свършила работата както му е редът, но после се ’ похвалила” при
комшиките: Леле-мале, кикъв комшия смо имале,
ама не смо знале!

***

I

Водата в Звонска баня е лековита, ама за жителите на банята това не ег гаранция, че няма да се
разболеят. Именно такава учасг сполетяла един
даскал, който бил известен
като човек с много роднини и малко приятели. А най-го,лям "род” му били
кумиците ог Дерекула. Една о?г тях го посетила

—цуту, чува ли некойе бравче. Он ме гледа ококорено и
ми одреза: та да не съм луд, я у младете године затова
'Я8Я
ли сам търкал чиновете по училищата и вакултетите съга селяк ли да съм. Я съм, Манчо, учил да не работим,
дипломе имам кико врата! Баща ми думаше: учи да не
теглиш кико нас цел живот!Друг ми направо рече дека
съм мърднул и дека ич не разбирам от икономику. Да
узнем молив и да седнем и пресметнем нищо не се
исплати: ни стоку да чуваш, ни ньиве и градине да
садиш, на пазарат йе све по-йевтино. А да не оратимо
дали годината че буде сушна или кьишна, дали нема
град или слана да ни попари... Питам га кико на пирочанье, нишлийе, па чак и на лесковчанье се исплати
све да произведу и да га докараю, а на нас не се
исплати. Он сви рамена, отсече йедно "знам ли" И си
отиде.

Знам неколко души що су здравата засукали рукале,
върту, петляю, не узимаю молив у рукье и сточицу
чуваю, или ньиве ору, или по цел дън чукаю от ютро
до мрак, е и не ми се вале дека им прелъева, ама
свързую некико двата края. Никому не се сърде, не
пцую ни държаве, ни тия що су ни довели до тука,
кажу немаю време да мисле за това!
Са си мислим кому се сърдимо: на бащеве ли що су
ни оратили да учимо, та да не теглимо, на държаву ли
що ни йе зарезала кико сирочетия, или да се сърдимо
сами на себе си и да кукамо до Бога? Знам дека ни
молитве ни лелечанье нема да ни помогну!
преди да тръгне на лечение в Белград и му гово
Вие кво мислите, а?
рила: Немой да ни оставиш, куме, йоще си млад,
топърва има да кумуйеш и да кърщаваш. А кумът й
Манча
отговорил: Кумо, ако че умрем, нема да ми йе жал,
ама че ми йе много жал ако ми ти не обуеш тачете
А тя го успокоила: У-у-у, куме, ти си само умри, а я
че ти обуем тройе гаче, едне за зиме, едне за лете и
едне от мънечкьете за банянье.
Лекувал се кумът и дал Господ, та оздравял.
Върнал се у дома, а същата кумица пак дошла да го
види. И още в началото му се "оплакала”: Е-ех,
куме-е-е, я нема сречу да ти обуем троете гаче! А
кумът й отвърнал: А я па, кумо, има сречу, та се
пооправи и сега би могъл да собуем твоете гаче!

СТШ ЛШ

в

/д
м
Щ*

Стрина Калка е женица
модерна и е мераклия
в съседската чорбица
да туря своя меродия.

Й. Миланов

М. М.
гиев.
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