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/УОУбаво чувство беше да си българин в 
о/РУ банатското село Бело блато край Зре- 
нянин на 27 октомври по време на шестата 
поредна “Българиада”. Не само поради това, 
че се събраха голям брой местни белга- 
ри-павликяни и че им бяха дошли гости от 
Пловдив, от Иваново, гр. Нови Сад, Панчево 
и Кула, но и поради факта, че домакините бя
ха уважени от много официални личности от 
посолството на Република България в Бел
град, от София и от Покрайнинския съвет 
на Войводина.

Шестата ‘‘Българиада" в Бело блато

Павликяните ео съхранили 

българския да и традициите
СтрХ5)

Интервю с председателя на ДСБ 
Драголюб Иванчов __

Сърбия трябва 

да преразгледа 

политиката еи към нас
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“Със сурдудишкия кмет 
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I Искаме да съживим \ 
^крайграничния пояс!Местните избори в България

--ЪС Вфйшда Борисов 

И§преизбран 

тИ за кмет ма София

п * От известно време в Сурдулица работят 
“ две малцинствени канцеларии - преди една
□ година беше открита канцелария на ром- 
° ското, а от средата на тази и на българско-
□ то национално малцинство.
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и с печатница"Врбас 
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'1 ноември 20072

Политическа партиципация на 
националните малцинства__Шестата "Българиада" в Бело блато_________

Павликшште са съхранили 

българския дух и традициите Съкращават ли 

се правата 

на малцинствата?
Хубаво чувство беше да си 

българин в банатското село 
Бело блато край Зрешиши на 
27 октомври по време па шес
тата поредна "Българиада".
Не само поради това, че се 
събраха голям брой местни 
белгарп-павлнкянп и че им 
бяха дошли гости от Плов
див, от Иваново, гр. Нови Сад,
Панчево и Кула, но и порад! 
факта, че домакините бяха 
уважени от много официал
ни личности от посолството 
на Република България в Бел
град, бт София и от Покрай- 
нинския съвет в Нови Сад.

Методи Методиев, втор 
секретар и пресаташе в бъл
гарското посолство, благода
ри на домакините и на орга
низаторите на мероприятие
то "за възможността да бъдем 
заедно с вас, затова, че се чув
ствате българи, че продължа
вате да поддържате жива като българи. Те никога не са 
българската традиция във ва- се откъсвали от корените си и 
шето ежедневие".

Йордан Колев, референт за да се чувстват все по ценени 
балканските страни в Дър- от българската държава. По- 
жавната агенцията за бълга- содството и най-много посла- 
рите в чужбина, припомни за никът Георги Димитров пра- 
павликяните
просветни и обществени дей- му да бъде по-лека и по-при- 
ци в миналото и подчерта: ятна тази дейност", каза Ме- 
"Ние високо ценим вашия тодиев.
културен подем, започнат от г- пгяпгкият рчмк - Българското културно дру- ЬЪЛГарСКИЯТ еЗИК
жество "Трендафер" от Бело ВС6 0Щ6 НбОфИЦИЗЛНО

Председателката на "Треп
на Културното дружество дафер" Мария Пеньова спо-

дитическо участие на мал
цинствата във властта в Сър
бия, за което се изказал Го- 

Милетич, член на Хел

ия Регио- 
за малцин-

15 организация 
надпия център - 
ствата в Белград се проведе 

тема Участието ран
зинкския комитет за защита 

човешките права от Шве
ция в Белград. Той изтъкнал, 
че по време на режима па 
Милошевич правата били 
доведени само до деклара
тивни, а на практика не са 
прилагани.

Както каза Манов, Миле-

семипар па
малцинствата в полити- 

живот. На семинара
на наI ческия
присъстваха представители 
па Националните съвети па 
русипите, гърците, словаци- 

унгарците, бунъевците, 
украинците, Съюза 
те, па влашкия Национален 
съвет, на българите и Коали
цията против дискримина-

те,
па власи-

тич посочил, че след октом
ври 2000 г. до 2003 има напре
дък в осъществяване правата 

малцинствата. За съжале
ние на семинара било конста
тирано, че през последните 
две години се забелязва упа
дък и един вид съкращаване 
правата на малцинствата. И 
то даже и със закони, уредби 
и пр., дори и в Конституция
та, в която малцинствата са в 

"останали".

ция.
От име-го на Националния 

съвет на българите присъства 
Николайча Ма 
на съвета, който между дру
гото каза, че на семинара на
чалната позиция е била, че 
нивото на зачитане правата 
на малцинствата и уважаване 

културната разновидност 
като богатство на цялата об-

на1 Хосланикъш I сорги Димитров (вдясно) със съпругата си и 
българският консул Стефан Драголов анов, секретар

Скъпи ГОСТИ
На "Българиадаша" присъс
тваха: българският посланик в 
Белград Георги Димитров със 
съпругата си, българският 
консул в Белград Стефан Дра- 
голов, аташето но култура в 
посолството Ивайло Киров, 
пресаташето Методи Мето
диев, директорът на Дирекция 
“Български общности и ин
формационна дейност" е Дър
жавната агенция за българите

пие искаме да им помогнем
па

категорията 
Пример за това е уредбата на 
правителството за ползване 
на печата на ведомства и 
фирми, където езиците на 
малцинствата са изхвърлени,

щност представляват значи
телен индикатор на достиг
натото ниво на демокрация в 
съвременните държави.

Вера Клопчич от Институ
та за малцинствени въпроси 
от Любляна говори в първата 
част на семинара за начина, 
по който националните мал
цинства участват в полити
ческия живот на Словешгя. В 
тази страна за малцинства са 
признати италианското, ун
гарското и ромското, което 
на практика е наследено от 
законодателството на пре
дишна Югославия. Италиан-

културни, ви всичко, което е по силите

в чужбина Никола Даскалов, 
референтът за българските 
общности на Балканите в

в училищата също.
И още една констатация отАгенцията Йордан Колев, 

представители на Покрайнин- 
ския съвет на Войводина и па 
културни и образователни ве
домства.

семинара - малцинствата в 
Сърбия на практика са разде
лени в две групи: тези в пок
райнината Войводина и тези 
в Сърбия без Войводина и 
Косово. Малцинството в Сър
бия нямат същите права как
то тези във Войводина, къде
то парламентът на покрай
нината представлява още ед
но стъпало нагоре в защита 
правата на малцинствата, т.е. 
това става с органите на пар
ламента и бюджета на Войво
дина. В крайна сметка това 
показва, че държавата Сър
бия води, най-меко казано, 
несериозна 
политика, което може би е 
един от главните изводи от 
семинара.

Целта на семинара е наци
оналните съвети, а чрез тях и 
малцинствата да получат 
знания в кои области как да 
търсят осъществяване на 
правата си и как това нещо 
става в други държави. А.Т.

блато и утвърден с дейността

ва и в пети клас в редовната 
училищна програма). Те по
лучават учебници от Бълга
рия, докато НС им дарява 
тетрадки и ученически при
бор", каза Василчин.

В културната програма се 
представиха културно-худо
жествени дружества па пав
ликяните, девическият хор 
"Евмолпея" от Пловдив с ди
ригент Рада Славинска, фол
клорната секция към Дру
жеството за български език, 
литература и култура 
ската вокална група "Дурми- 
тор" от гр. Кула. Посетители
те можаха да видят и излож
ба на картини (пастели) на ху
дожничката Мария Димит- 
рич от Старчево край Панче-

ското и унгарското малцин
ства имат представители в 
парламента, докато ромите 
имат свои представители в 
местното самоуправление. 
Там със закон е регламенти
рано в кои точно общини 
(главно край границата с 
Италия и Унгария) италиан
ците и унгарците могат да 
упражняват правата си. В 
Словения

малцинственаДевическият хор "Евмолпея" от Пловдив
и жен-

"Иваново 1868" и на Дружес- дели, че 20-ина деца от Бело 
твото за български език, лите- блато като извънкласен пред- 
ратура и култура от Нови мет учат български език. Със

стихотворения на майчин 
език те се представиха и в 
културно-художесгве! !ата 
програма.

Опълномощеното лице ма

малцинствата 
имат училища, надписите са 
двуезични... В останалите об-Сад. щини, където не живеят тра
диционно, те не упражняват 
тези права.

След това на семинара би
ли посочени начините на по-

Не са откъснати 
от корените си во.

М. ТодоровПресаташето Методиев за
яви за нашия вестник, че бъл- Националния съвет на бълга- 
гарите-павликяни се пресе- рите в Сърбия (НС) в Канце- 
лили през втората половина ларията на съвета в с. Ивано- 
на XVII век, след Чипровско- во и секретар на КД "Иваново 
то въстание, най-напред в Ба- 1868" Петър Василчин и пред- 
нат в Румъния, а след това във седателят на Дружеството за 
Войводина. български език, литература и

"Тези хора, за наша голяма култура Жарко Евтимов зая- 
радост, са съхранили в себе си 
българския дух, традициите всичко, което се предприема 
и продължават да се чувстват за тачене на българския език

и култура във Войводина.
"За съжаление във Войво

дина все още не е приета 
програма за официално изу
чаване на българския език с 
елементи на националната 
култура в основните учили
ща. Но в Иваново и Бело бла
то по 20-ина деца учат май
чин език (в Иваново се изуча-

В сряда в Десковаи

^Интерлеминд" 
откри нова 

орика

Интертръст", поето с подписването на спогодба
та за
на тържеството собственикът на “Иитертръст” Ва
лентин Захариев.

С тържествено пресичане на лентата новият цех

приватизация някогашния "Леминд" - заяви

откриха директорката на "Интерлеминд" в Леско- 
вац Надя Петкова и държавният секретар в Ми
нистерството на икономиката и регионалното раз
витие Верица Каланович.

На заслужили работници и специалисти, доп-

собственик, българекта фирма "Интертръст" пт РабоТ1шЧи в Интерлеминд" са награден» с без- 
София, откри напълно нова фабрика на сан пл?™и седемдневни почивки в България, 
двич-паиели от полиуретани и пластжЬиштани 11окРа“ представители на множество българ- 
стоманени ламарини за покриви и преградни сте- , " и сРъбски фирми и делови партньори, на п>р- ни. г н а жеството в Лесковац присъстваха и българският

В новата фабрика, в която ще се произвеждат ко5<ул в Георги ЮРУков' кмеУ?,1
годишно над 2,5 милиона квадратни метра ган- ? „?-сковац Владаи Маринкович, представители 
двич-панели, са инвестирани повече от 10 млн ев- НС на„бългаРск°т° малцинство и на КИЦ Бо- 
ро, което десеткратно надминава задължението на силегРад •

виха, че главно са доволни от

Със своите издания на "Бълга- 
риадата" се представи и Изда
телство "Братство". Макар 
че павликяните, като потом
ци на богомилите, пишат сла
тинско писмо и вече получа
ват някои от изданията ни, 
те взеха всичките броеве на 
вестника и списанията, които 
бяха изложени.

В.С.Б.



Се ми и коментари
32 ноември 2007

Със сурдудишкия кмет Станислав Моллчилпкмч “Ерозия" отбелязва 60-годишния си юбилей

Искаме да съживим 

крайграничния пот
Ит горска секция 

д© фирма за респект
С тържествено събрание в посадъчен материал за парко- 

залата на Симфоничния оркес- ве, авении... 
тър в Ниш, на което ще бъдат Против “тайкунската”„ известно време в Сурдулица работят две малцин-

|шу ствени канцеларии - преди една година беше открита 
1 ™ЦеЛарИЯ На Ромското' а от средата на тази и на бъл- 

4 'тГ !, гаРското национално малцинство.
Лг :* Г-н Момчилович, 

ш каква е задачата на 
Г/Щам канцелариите

връчени признания ма заслу
жили работници и делови пар- ПрИВЗТИЗаЦИЯ 
тньори, днес ще бъде отбеля- 

60-годишнината на об- Когато става дума за бъде- 
щето на фирмата, съществуват 

щественото предприятие няколко Неизвестни. От 2002

Я5КЙГ* «г— »™ФТорои проекти и готвим нови по-големи гран- фия" на фирмата като своеоб-
разен документ за дейността й 
през изминалите шест десети-

занайй
година постоянно сме в някак
ви приватизационни процеси, 
но не се даваме. Ние сме абсо
лютно против т.нар. тайкунска 
приватизация. Не заради нас, 
които работим в "Ерозия", а

на на-
Щ1 ства в общината?1'1 1?ой ФинансиРа дейността на канцела-

- Пггтттт г риите на националните малцинства, има летия и за постиженията в бла-
щ тна еурдулица ли трудности и как се преодоляват те2 городната й екологична задача

Ш В тази чадт*на стоантга*в ' Дейностга ™ канцелариите на нациоиал- ' защита на »°Д°емите и на об-
Я кшгГГмешото оа 2"™ МаДЦ”а се Финансира изцяло чрез Раб°™е™ площи от

дио, финансирано изця- ‘ Общественото водосгопан-
се излъчват програми”™ тромТото. н^6™' «ационалните съвети Нш.Гмжию"’'през далечната паРТНЬ0Р' който ла продължи

три езика - на сръбски, на български ина ром- ™ б ьлгаРс1<°™ малцинства, по 1947 година, самР0 ДБД години да се грижи за толкова важните
ски. С откриването на канцелариите на наш - нПРеди П°ВеЧе °Т еД"а Г0ДИПа слел кРая ™ II св. война, като ресурси' каквито са :водиТ,е' 33
овалните малцинства искам^а зкачим о- Наци0,,алният сьвет на ромите беше отпус- които се очаква да бъдат пет-
во стъпало в между..ационадннте отношения еД"а МаЛКа Т,а паР" за радиопредава-

„„„„„ нгг;““”™
Белград подариха един компютър 
на българската редакция в Радио 
Сурдулица. И това е всичко. Въп
реки обещанията, от правител
ството на Сърбия не ни дадоха пи
то една пара. Да бяхме стояли и 
чакали тяхната благословия, щях
ме да стигнем до никъде.

Когато споменахте другите 
проблеми, мога да кажа, че имах
ме трудности с подсигуряването * 
на адекватни помещения за тяхна
та работа. В момента вършим ре
монт на помещението, в което, секция за залесяване и защита 
след като приключи и техническо- от порои. Основано е с биоло- 
то обзавеждене, ще бъде канцела
рията на българското малцин
ство.

<

заради последиците, на които 
сме свидетели в Хърватска и в 

еро- унгарИЯ дко приватизацията 
е неизбежна, необходимо е да

ШИ 7II зия.
С.Момчилович се намери такъв стратегически

посолство в

Центърът на Сурдулица Г\

■. ■ Перица Стойчев

родът" на 21-то столетие и за 
защитата на обработваемите 
площи от ерозия. В противен 

гични и технически средства да случай лошо ни се пише. При 
се бори срещу пороите, които ТОва мисля за държавата като 
застрашаваха инфраструктур- ЦЯло. В момента можем да сме 

* Излиза, че не сте доволни ни- ните °бекти - преди всичко пъ- спокойни, тъй като имаме обе- 
едно по-високо - институционално ниво. Ни- то от правителството, нито от мал- тищата и жп линиите. В мача- щание от ресорното министер- 
то една от канцелариите нямат за цел да за- цинствените национални съвети?. лото уреждахме горните части ство да не 1Ш приватизират на
щищават личните или колективни права на . Разбира се. Това не означава, че априори теоиипГ'‘ябланип^ТпплтпД" *?р3а ръка' заяви Директорът 
малцинствата, тъй като те са гарантирани от се отказваме от тяхната подкрепа. Напротив. н,ш'а„а Моравица и!руп ос- МаРК0ВПЧ'
Конституцията на Съроия и лично съм уве- За съжаление и двата национални съвета - и киотБу^нова.Тна югдо^тал^ч ПредСедателят на ТпРави; 
рен, че се осъществяват на практика. И една- този па ромите, и този на българите, според „а север Сетне започнахме да «л",,ят , Ерозия"
та, и другата канцелария имат задача да съ- меи ие оправдаха своето съществуване. Тако- уреждаме и долната част па ЮрИСГЬТ Пер,Ща Ст0,,чев е дал 
действат за повишаването на икономическия, ва е мнението ми и за ресорните министер

ства в правителството на Сърбия. Може би До края па годината "Еро- 
причината за това е в сегашния Закон за мал- зия" ще приключи регулира- 
цииствата, чието изменение се оповестява, пето па течението па река

Драговищица през Босилег
рад. Паралелно с това ще 
бъде построен и комплекс 
за къпане с дължина 200 и 
дълбочина около 2 метро.
Напролет ще бъде постро
ен бент, така че през идва
щото лято Ооснлеградчани

мите па малцинствата и ще установят пло- ще имаш къде да се /тз- 
дотворно сътрудничество с пашите канцела- хлаждат.

Слободии Маркович

социалния, културния и всеки друг статус па 
гражданите от своята националност.

Канцеларията на българското малцинство 
има още една важна задача

“Йосип Броз Тито”
И преди мен в "Ерозия" е 
имало техници и ннжипери, 
получили образованието си 
в средното селскостопан
ско-горско училище в Сур
дулица. За мен това учили
ще си остава с името "Но
сии Броз Тито". Така е не 
само защото това пише в 
дипломата ми за средно об
разование, по и защото пре
ди половин век Носии Броз

- да иницира и Очаквам да бъдат регламентирани точно 
подпомага свързването ни с партньори от функциите и правомощията на тези малцип- 
Ьългария и с неправителствения сектор в съ- ствени органи и естествено, да разполагат с 
седната страна, с които да подготвяме сьвмес- необходимите материални средства за ус
тни проекти за кандидатстване пред насърчи- петното изпълняване на мисията си. Надя- 
телните фондове на Европейския съюз.
* Каква по-точно трябва да е ролята па 
канцеларията на българското малцин
ство в тази посока?

вам се, че ще дойдат и нови предприемчиви 
хора, които ще имат повече слух за пробле-

- Клисурски район, както и Божица и Топ- рии па малцинствата. 1
ли дол, в които живеят българи, са разполо- * Тъй като предстои приватизацията па поречията. Направили сме го- казва Слободан Хдаокович0'
жени край границата с България. Известно е, общинските електронни медии, как смя- лям брой прекрасни кейове и-----------------------------й.--------1_
че в резултат на галопиращата миграция, те- тате занапред да осъществявате нацио- паркове, в конто хората се раз- 
зи села обезлюдяват. В канцеларията па бъл- калното равноправие в медийната сфера? хождат с наслада, бягайки от

градската врява и блъсканица.
I Грез изминалите шест десети-

голям принос за разгръщане 
дейността на фирмата в среди
те с българско население в Сър-

■виех
митровградска община над 10 
топа семена за затревяване. 
"Ползата от това начинание е

гарското малцинство в Сурдулица трябва да - Най-напред настоявахме да пе се пацио- 
сесгичатлични или колективни идеи и пред- нализират па бърза ръка и по еднаква схема 
ложения за ревитализация па този край. медиите в мултиетническите среди, каквато е 'я
След това те ще се обсъждат от експерти, кои- сурдулишката и медиите в национално
то трябва да подготвят проекти с които, сами по-компактните общини. Напразно, тъй като ' ‘ ра‘ “1ЧК"
или в сътрудничество с партньори от Бълга- Агенцията за радиоразпръскване иска строго Слоболап Маркович илобтпи-1 
рия да кандидатстваме за средства пред евро- да спазва законите. Ние в Сурдулица сме зае- . л]1СС „ предприятието т
немските фондове. Преднина ще се дава па ли твърдото становище, че приватизацията в ботят 60 луни МмП™ попе Лвойна. От една страна 
проекти, с които ще се създадат благоприят- никакъв случай ме бива да засегне правата па брой експерти - ипжепепп п папУС11атите поРаДи засилена- 
ИИ условия за запазване ма сегашното иаселе- малцинствата да бъдат информирани па техници, способни да правят та миграцня обРаботааеш|

у":майчи,шя тезик- РсшТсме Аа си г,датим ■'"'•рде ка"г,!е"и проек™' ^от^н^Х корен^ми .Гес1ГиУрасДжщ"спомага^е 3 ме™,Г и Хи ■■овш„ава7еиодобнвътРкоетое
Иа бащинитр ги птимп п» чип пгпт ичирг дио, за да пе прекрати проекта пи за навре- гелна механизация и добри иаЖ110 за животновъдството.
ти., „у ииге си отища да се завзхрпа! извее- менпо информиране, съгласно националната майстори за тяхната реализа- Собствениците на терените за
ветр сло хоРа/ останали без работа в градо- структура па населението. За целта сме под- Чия* Разполагаме п с разсадим- затревяване поемат само траи-

пеобходимите средства в общип- пи за производство па фидан- спортните разходи, а семето
т. ки за залесяване, тьй като все получават бьзплатно" - казва

още има ерозивни терени. Съ- Стойчев.

негова инициатива

сигурили и : 
ския бюджет.Много важно за пас е и обстоятелството, че 

откриването на тази канцелария укрепва и 
Доверието па близките българские общини Рп.шнюрп подч:

Деян Мирчев Щ^рсменно произвеждаме и В. Богосв
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Интервю с председателя на ДСБ Драголюб .Иванчов

Сърбия трябва да преразгледа политиката си към нае
и досега и ще я отстояваме и в вия реоким, които бе въве- 
бъдеще с всички средства. Но,
за да можем да решим този рия в КС. Как коментира- 
нроблем, ние се нуждаем от те това. 
легитимна власт.
*С кого бихте направили 
коалиция на местните из
бори?

- Възможна е коадиция с на
ционално и демократично 
мислещи и отговорни партии 
и организации. Отворени 
и за всички недоволни от се
гашното управление гражда
ни. ДСБ трябва да привлече 
национално мислещата инте
лигенция, която, изхождайки 
ог изискванията на времето, в 
което живеем, да се ангажира 
с програмите за икономичес
ко развитие и да привлече вън
шни инвестиции, нов начин на 
организация на производство
то, нови технологии, нови зна
ния и нова трудова дисципли-

Драгодюб Иванчов е роден трябва да ни пусне вътре в по- 
в село Бранковци, Босилеград- дитическата система, да ни из- 
ско. Основно и гимназиално слуша и да плати цената на 
образование е учил в родното интеграцията ни в сръбското 
си село, село Бистър и в Боси- общество. Сега е момен т да се 
леград. Завършил е военна разбере дали Сърбия ще раз- 
академия. Гражданската вой- чпта па истинските носители 
на през 1991 г. го заварва в Хър- на политическата воля 
ватия, като действащ офицер цинството или па досегашната 
на танкова част. Не иска да номенклатура. Ние се нужда- 

войната срещу ем от инвестиции в пашата

- Искам най-напред да под
чертая, че визовият режим не 
е въведен заради това, че Бъл
гария влезе в Европа, а заради 
това, че Сърбия остана извън 
Европа или по-точно затова, 
че сегашното сръбско прави
телство не споделя европей
ските ценности и изисквания, 
които са задължителни за 
всички европейски страни.

Истина е, че българското 
малцинство изпадна в изклю- 
чително трудно положение с 
въвеждането на визовия ре
жим, защото ние имаме нуж
да почти всеки ден да пътува
ме в България. Сега това не е 
лесно и някои протестират, 
оплакват се от българската 
външна политика, от българ

ин мал-

участва във
хърватския народ, напуска ар- икономика, а не от демагогия 
мията и заедно със съпругата и и патриотични заклинания па 
децата се прибират в родния Кощуиица. 
си край. Бил е член па Демок- *Как оценявате резулта- 
ратичната партия, след това и тате от управлението на 
на Демократичния съюз на сръбските политически 
българите в Югославия и е ра- партии, които и сега уп- 
ботпл за смяна на комунисти- равляват нашите общини? 
ческата власт в Босилеград.
Поради тази причина е сред . Все докато малцинството 
нап-преследванпте хора не са- се уПравлява 0т сръбски поли- 
мо по времето на режима на ти'е(Гки партии; „езависимо 
Милошевпч, но и днес. След оттова каква етяхната идеоло- 
подучаването на оългарско П1Ческа ориентация, а офици- 
гражданство, известно време е адните медии В0Дят пропаган- 
член на партията Атака . В война срещу „ас, Сърбия 
началото на този година е из- няма ^„е Демократична 
бран за председател на Демок- ва и ние ще продължим
ратпчния съюз на българите. д/пропадаме заеДно с пея.
■ Г-н Иванчов, какво днес Сегашната власт на Кощу-
представлява Демокра- ница нарочно раздухва опас- 
тичният съ/оз на българи- ността от малцинствата, от за- 
те и накъде върви? . губата на Косово, за да моби-

- ДСБЮ, който в началото лизира сръбския народ уж за 
на тази година прерастна в Де- опазване на границите на Сър- 
мократичен съюз на българи- бия. Резултатите от управле- 
те (ДСБ), е имал свои възходи нието на сръбските полити- 
и падения, но винаги е изразя- чески партии и от участието 
вал и защитавал правата и ин- им в нашия политически жи- 
тересите на българското мал- вот са фатални. Ако не беше 
цинство в Западните покрай- така, нямаше да водим този

сме

самата предизборна кампа
ния. Ако гражданите я гласу
ват, сръбското правителство 
няма начин да не я подкрепи - 
обратното би било нарушение
на всички принципи па де
мокрацията. 13ъв всеки случай 
ДСБ е много по-надежден пар
тньор на сръбското правител
ство, защото ние сме наясно 
какво даваме и какво искаме. 
За разлика от сегашните пар
тийни формирования, които 
компенсират 
тността си с излишна сервил- 
ност, превръщайки по този 
начин личните си проблеми в 
проблеми на малцинството. В 
най-добрия случай те могат 
само да провеждат политика
та на Белград която е обреме
нена с преструктуриране на 
икономическата власг и нищо 
друго не я интересува.

ДСБ няма да има проблеми 
с избирателната програма, ня
ма да има проблеми и с кадри, 
които да я реализират - прин
ципно нашите членове са об
разовани, трудолюбиви и сво- 
бодномислещи хора, които 
гледат трезво на нещата, знаят 
какво искат и могат да постиг
нат това, което искат.
*Какво ще направите за 
възстановяването на май
чиния български език в 
училищата, опазването на 
културното ни наследство 
и националната идентич
ност?

- Без образование на май
чин български език няма бъл
гарско малцинство. Пробле
мът с образованието е създа
ден изкуствено и досега е нане
съл непоправима вреда, оста
вяйки трайни увреждания не 
само в националното съзна
ние, но и в начина на мислене 
на хората. Този проблем все 
още се контролира от тайните 
служби и мисля, че той не мо
же да бъде решем докато тази 
агешурна мрежа не бъде 
окончателно разградена. Ло
шото е, че у нас все още няма 
свободни медии, а освен КИЦ 
"Босилеград" няма ни непра
вителствени организации, ко
ито да развиват просветител
ската дейност на майчиния 

образованието. Огром
на част от отговорността лежи 
и върху самите учители и пре
подаватели и най-много - вър- 
ХУ родителите. Програмата на 
ДСБ е създадена въз основа 
необходимостта от опазваме 
на нашата национална иден
тичност, ние сме я защитавали

ското консулство и пр.
Но не е честно да се упреква 

България за визовия режим - 
трябва да потърсим вината в 

- Да се разберем, ние преди себе си и да се запитаме дали 
всичко трябва да настояваме сме заслужили и тия визи, ко- 
Сърбия да преразгледа поли- ито България ни дава? От своя 
тиката си към нас, защото сме 
граждани на Сърбия, изпъл
няваме задълженията си към 
нея и следователно очакваме 
тя да зачита правата ни. Ние 
сме данъкоплатци

на.
*Разчитате ли на подкре
па от България ?

некомпетен-
изказвам- благодар- 
Генералното консул

ство за разбирането, което 
оказва при издаването на визи 
на наши съграждани, 

на Сърбия *какв0 конкретно трябва 
и имаме правото да искаме направят граокданите 
сметка за парите, за природ- г -
ните ресурси, които тя ни взи
ма: вода, рудни богатства, 
дърва и пр.

България и досега много ни 
помагаше в определени об
ласти, каквато е например об
ластта на културата и образо
ванието. Вижте само колко

страна, 
ност към

на Босилеградска община, 
за да се премахне визовият 
реоким ?

- Най-напред трябва да от
теглят доверието си от досе
гашните национал-комунис- 
тически политици, а след това 
да си изберат политици, кои
то споделят европейските

нини и неговите активисти ви- разговор, 
наги са плащали висока лична *Какво се промени в ДСБ, 
цена за това. Времето не можа след като Вие поехте пред- 
нито да ни оспори, мито да ни седателския пост? 
разколебае - това е знак за ка
чество и това винаги трябва да 
се има предвид.

Няма нищо по-нормално от 
това българското малцинство 
да бъде представено и управ
лявано от собствената си наци
онална партия. Сърбия ще 
стане демократична страна са
мо тогава, когато малцинства
та бъдат представени и управ
лявани от свои, демократично 
избрани представители, които 
да поемат отговорността пред 
гражданите за техните права и 
интереси, техния стандарт, 
тяхната сигурност и благопо
лучие.

Ако искаме да предотвра
тим опасността от монопол в

- ДСБ проведе дебати по 
проблемите на малцинството 
с представителите на сръбски
те политически партии и неп
равителствени организации в 
Босилеград и излезе с извес
тната Декларация до Народ
ното събрание, Скупщината 
на Сърбия и Европейския пар
ламент. Самият дебат по Дек
ларацията помогна да се види 
кои са нашите противници и 
кои са евентуалните ни съюз
ници. Реакциите, които се по-

много наши момчета и моми
чета следват за сметка на Бъл- ценности. В нашите условия 
гария. Задава ли си някой въп- това подразбира коренна про- 
роса защо България трябва да мяна на съвкупния ни начин 
учи нашите деца, след като ^а живот. Визовият режим ще 
всеки един от нас плаща данъ- бъДе премахнат, когато и ние 
ци за образованието на Сър- станем граждани на Европа, а, 
бия? Ние трябва да бъдем бла- за Да станем граждани на 
годарпи за това, че България Европа, трябва да сме свобод- 
инвестира в образованието на ни 11 отговорни граждани, а не 
нашите деца. роби, които от една страна

Капиталовложенията сами треперят от страх пред всеки 
трябва да налагат правилата срещнат полицай, а вкъщи си 
на играта и да избират хора. хвърлят боклука от прозореца 
България трябва да е наясно или °т балкона, 
на кого и за какво дава подкре- *Според Вас има ли надеок- 
пата си. Ако ще помага, тя да за спасението на Боси- 
трябва да знае, че помага бъл- леград? 
гари, а не национални преда
тели, които в Белград псуват 
българите, а в София сърбите.
С такива тарикатлъци не се пе-

явиха в медиите, показаха, че 
конфигурацията на полити
ческите сили у нас не се е про
менила много. Не се е проме
нило и отношението на прави- 

политическия ни живот, нека телствата иа ^ЪЛ1^ЕИЯ и ^ЪР“ 
да има и други български на- оия' А°^Ре е, че ДСБ излезе от 
ционални партии, които да се апатията' че започна да се ма- 
състезават и конкурират коя с°визиРа/ 
по-добре да защитава интере- °бЩи»ският съвет в Димит- 
сите на малцинството. ровград и са създадени два но-

Накъде върви ДСБ? Всичко В,ИАг:ВЪВ Враня и сУРДуаица. 
зависи от това накъде ще тръг- ^ иска ^а се завъРне 
не Сърбия. Ние добронамере- ™ 'еския живот "а ^чин
но искаме да подаден ръка да са Уди интеРе‘
поговорим открито за пробле- 7 г ^ “=■
мите на малцинството, да из- Казахте, че ДСБ щеучас- 
лезем на избори и да поемем пгвана изборите за общин- 
отговорността за управление- с™ власт. Каква ще бъде 
то на общините с българско неговата избирателна 
население. Сърбия трябва да програма и мислите ли, че

сръбското правителство 
ще я подкрепи ?

- Нашата избирателна прог-

- Босилеград е засмукан от 
унищожителни икономичес
ки и духовни процеси и с все- 

„ ки изминат ден затъва все по
чели доверието нито на Бълга- вече и повече. Ако все пак има 
рия, нито на Сърбия. Само ка- някаква надежда, тя не е в се- 
то достойни граждани, уважа- гашните политици, които 
ващи себе си и своята култура, направиха каквото можаха, 
ние можем да спечелим дове- Оказа се обаче, че не могат да 
рието на другите и да поиска- направят нищо и че Босилег- 
ме помощ не само от Бълга- рад няма нужда от техните ус- 
рия, но и от Сърбия и Европа, луги. Надеждата за Босилег- 

Искам обаче да подчертая рад е в коренна промяна на до- 
нещо друго - България трябва сегашния ни статус, начина на 
много по-достойно да отстоя- мислене, управление и рабо- 
ва правата ни в двустранните та. Само по този начин могат 
отношения със Сърбия. Ние да се създадат нови работни 
трябва да бъдем фактор, а не меСта и се задържат останалн- 
жертва на добросъседските от- те млади хора - единственото 
иошепия между двете държа- ценно нещо, което имаме.

*От началото на годината 
българското малцинство е 
силно засегнато от визо-

възстановен

в поли-

език в

реши дали иска да ни интегри
ра такива каквито сме, създа
вайки ни нормални условия за 
живот или иска да ни асими- рама ще отразява нуждите на 
лира, присаждайки ни сръб- гражданите 
ско национално самочувствие, кванията на времето, в което 
Ако иска да ни интегрира, тя живеем, и ще бъде обявена в

па ви.с оглед на изис-
Интервюто взв

Иван Николов



Новини от България
------------------------------------------- 2 ноември 2007
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Местни избори

за предсрочни 

парламентарни 

избори

В седем от големите об- дър Александров. Той уточ- зически в ЦИКМИ те отно.о«“ДЦд„“?едТ„Г«
ИИКМИ В София кмет тпе всички общини не са проверяват за грешки и едва?Ъде Бойко БФо"„сов във Т°ГаВа “ °бяВЯМТ Ре3^та'

Варна - Кирил Йорданов, в протоколите на 227 ОИК от ПЪРВИЯ ТУР на избо-
Добрич - Детелина Николо- избрани на първи тур са ' 
ва в Кърджали - Хасан Азис, 102-ма кметове на общини 
в Монтана - Златко Живков, 1662 - на кметства и двама 
в Плевен - Найден Зелено- районни кметове, 
горски и в Пловдив - Славчо 
Атанасов.

Той информира още, че 
всички общини избор

ният ден е приключил нор- 
мално, без недостиг на из- 

По процедура данните се борни бюлетини, 
въвеждат първо в общин- Гласуването на първия тур 
ските комисии и се получа- от местните избори завър- 

щини кандидатите отиват ват по електронен път в ши при избирателната ак- 
на балотаж, съоощи говори- ЦИКМИ. След като прото- тивност за страната 42,40 на 
телят на ЦИКМИ Алексан- колите бъдат предадени фи- сто

Премиерът и председател 
на БСП Сергей Станишев 
смята, че няма основание за

във

предсрочни парламентарни 
избори. Като аргументи той 
посочи безпрецедентните ре
зултати от местните избори 
за БСП, неуспешния вот на 
недоверие към правителство
то. Премиерът отбеляза, че 
кампанията за изборите съв
падна със стачката на учите
лите. Опозицията разчита
ше, че това ще е начало на по
литическа дестабилизация, 
но този сценарий не се реали
зира, посочи Станишев. Той 
съобщи, че БСП е получила 
21 процента от гласовете, по
дадени за листи в национален 
мащаб, или 1114 общински 
съветници в местната власт.

мов / 'Алианс за София"/, за за БТА Дияна Зулчева - пред- Т°ва категорично прави БСП
когото са гласували 67 454 ду- седател на общинската изби- пъРва политическа сила в на
ши. За Бриго Аспарухов рателна комисия (ОИК). ционален мащао, допълни
/БСП/ са гласували 58 774 ду- В повия състав на СОС БСП премиеРът- 
ши, или 15,48 на сто. ще имат 12 места, "Алианс за отговор на въпрос на БТА

Слави Бинев/Атака/е по- София"/ДСБ и СДС/ще имат за комеитаР на прогнозните
лучил подкрепата на 15 255 11 места, партия "Атака" - 3 РезУлтати за управляващата
души, или 4,02 па сто, а Анто- места, а НДСВ - 2 места. коалиция и исканията на
ния Първанова /НДСВ/ има Все още не е известен пои- опозиционни сили за пред- 

Боико Борисов /ГЕРБ/ пе- 2,55 процента подкрепа, или меиппят състав па съвета, тъй сРочии парламентарни изоо- 
чели кметското място с з3,43 9 689 гласа. като много от първите пози- Ри' Станишев каза, че преди
на сто, сочат^ данните на Партията ГЕРБ има и 33 ции на листите за кандидати да искат пРеДсРочни избори, 
ЦИКМИ след обработени 100 места в Столичния общински за общински съветници са за- партиите от ^опозицията 
процента от протоколите. За съвет, стана ясно след като ети от кандидати за повече от тРЯ01за първо дооре да ападн- 
него са гласували 202 800 сто- протоколите на секционните един избираем пост или зае- зиратсооственитеси резулта-
личани. На второ място със избирателни комисии бяха мащи друга избираема ™- Според премиера, всяка
17,77 процента е Мартин Заи- обработени изцяло, съобщи длъжност в момента. политическа нестабилност се

В останалите големи об-

с- ^Бойко Борисов 

печели кметемдат© 

място в София 

с 53,43 ни

Премиерът и лидер на БСП 
Сергей Станишев благодари 
на гражданите, които гла
суваха, независимо за кан
дидат на коя политическа 
сила или кмет, защото из
борите са много важни и за
сягат пряко всеки гражда
нин.
Това каза Станишев в нача
лото на пресконференция
та на БСП в Международ
ния пресцентър в НДК. 
Избирателната актив
ност е била около 40 про
цента, премиерът изрази 
съжаление, че много хора не 
взеха участие във вота.Бойко Борисов

ли розовите си очила, посочи 
топ. По думите на Станишев, 
ГЕРБ пе е феноменът, който 
беше НДСВ през 2001 г.

Попитан дали предвид из
борните резултати може да 
има промени в правителство
то, премиерът Сергей Стани
шев каза, че кабинетът се оце
нява от парламентарното 
мнозинство, на базата на 
свършената или несвършена
та от министрите работа.

отразява наи-вече върху стра
ната, забавя темповете на мо
дернизация и реалната прак
тическа интеграция в Евро
пейския съюз. Ако визирате 

Д ГЕРБ, време е лидерът да сва-

Световните агенции г...
за изборите Ч"

Iвявано ог Симеон Сакскобур- |. .Световните агенции по- Министър Вълчев за 

стачката на учителите
местват материали за произ
ведения първи тур на местни
те избори в България. Всички 
те извеждат в акцент победа
та, без въобще да се стига до 
балотаж, па новосформира
ната десноцентристка партия 
ГЕРБ в двата най-големи гра
да на страната.

Амбициозният и нетради
ционен кмет на София Бойко 
Борисов бе преизбран па мес
тните избори в неделя, които 
помотаха за утвърждаване
то на неговата нова дясна 
формация като водеща бъл
гарска партия, пише Ройтерс.

Агенцията цитира полито- 
лога Андрей Райчев, че "е 
много вероятно да видим 
• ГРБ да управлява България 
в коалиция с други партии 
след следващите парламен
тарни избори". Ройтерс отбе
лязва по този повод, че под
крепата за новата партия е 
отражение на популярността 
на нейния лидер, който е спе
челил българите със своя раз
играем език и кампания сре- 
'"■У престъпността като гда- 

секретар на МВР в пре
дишното

гготски.
Ройтерс посочва още, че к 

ГЕРБ е спечелила най-много Г 
места в общинските съвети па КС у __ 
София и на втория по голи- Цу/х •. 
мина град в страната - Плов- [Л •, ..
див.

Правителството няма да вземе едностранно решение във 
връзка с исканията на учителите за ръст на заплатите, за
щото в петък е постигнато обединение около общ проект 
па споразумение п числата в бюджета отговарят съвсем 
точно па този проект. Това каза пред журналисти 
тьрът па образованието Цапнел Вълчев преди заседанието 
па кабинета.
Има нереалистични очаквания, пе виждам как правител
ството може
възможното, която е достигната. Сами преценете при 
средна пълняемост па паралелките в едно училище за 
иай-квалифицираните учители 800 лева малко ли е, каза 
Вълчев.

Франс прсс пише, че избо-Асошиейтед прес отбеляз
ва, че десноцептристката опо- рите са потвърдили превръ- 
зиция постига успехи в цяла щапето па младата форма- 
Бъдгария, включително побе- ция па Борисов в национална 
ди в двата най-големи града в партия, като обръща лпима- 
страиата. Агенцията при- пие па победата й в двата 
помня, че ГЕРБ е била фор- най-големи български града, 
мирана едва през декември Агенцията цитира Андрей 
миналата година, по само пет Райчев, че наред с БСП, ГЕРБ 

по-късно е победила вече е едната от двете основни

минис-

дп отговори освен да стпгпе до границата на

месеца
управляващата Българска со- национални партии, 
циалистическа партия (БСП) 

изборите за Европейски Традиционната десница в НаКрОТКО 
парламент. България е раздробена и пре- —— ~

Социалистите от тяхна живяла тежка криза от 2001 г., 1 ти-малко 250 милиона лева фестивал "КеН§юп Тос1а'у", които
настояват че остана- отбелязва по този повод е загубила България от иамаае- приключи » Италия. Интересно- 

. ‘ ,пй-голямата партия Франс прес. Агенцията цити- I"111 бРЛ“ "а туристите от Сър- го за нашите читатели е това, че
лигс са пай * „ Р-тйчрп че гпттип- ®,,|я 11 Македония това лято. За- автор па филма е известният в
в страната, и отхвърлиха при- рс „тшп1 ради въвеждането на визи броят нашите краища журналист Го-
зива за предсрочни избори, листите са „апаЗИДИ пози ци- Им е намалял с над 72%, съобщи раи Благоев, който пе еднократ- 
продължава Асошиейтед ите си в малките и средните шефката па Държавната агенция пое правил репортажи за нашн- 
прее Агенцията цитира пре- градове, въпреки ударите, по- но туризъм (ДАТ) Анелия Круш- те църкви и манастири, 
миера и лидер па БСП Сергей месени през продължилата копа ' Прави впечатление, че фнл-
Гтаиишсв че неговата нар- повече ог месец учителска мът Светителят" е сподчертано

21 па сто от стачка и заради нарастването Документалният филм "Све- православна тематика, ноеотли-
П7рг 174 т ипФлшиятт тителят е завоювал специална чеи от жури, в което няма пито
1111Р-)/, ‘ 1 1' награда в раздел "Религия и из- един православен!

куство" на 10-ия международен

ма

тия е получила 
всички гласове, а 
процента.

вей
Т, Петровправителство, огла-
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В Рибарци и Босилеград
6 2 ноемвриЖЮ?—1 

След втората приватизация на “Бор"
пВъзстановено производството {{жшт ШШ ИШОВДОИ

и управителни органиВъв фирмата са избрани
Новият собственик на 

"Бор" Иван Костадинов от 
Босилеград, който посред
ством своята фирма "Инак" 
през август тази година купи 
70% от капитала на това няко
гашно предприятие за обра
ботка на дърво, устоя на ду
мата си и този месец задвижи 
производството във фирмата.
В момента се произвеждат 
дървени палети за опаковка 
на печки и 
вранския завод 
производствения процес са 
ангажирани всичките 10 ра
ботници, които са останали 
във фирмата след втория тур 
на социалната програма. 
Очаква се тези дни да бъдат

* Християнският празник Петковден и тази го
дина беше тържествено ознаменуван в Рибар
ци и Босилеград.

На празничната литургия в кумува и през 2006 година, 
рибарската чсркава ^Света Празненството продължи с 
ютка", която отслужи настой- църковно-народен сьоор, кон

никът на босилеградските епо- то по инициатива на отец По
рни отец Йоан, присьсгваха ан беше възстановен миналата 
стотици вярващи от Рибарци, година. По този повод КИЦ 
Босилеград Райчиловци, Ра- "Босилеград" организира кул- 

1 ---- турна програма в черковниядичевци и от други околни се
ла. След тържествената литур- двор, в рамките на която уче- 
гия и литийпото шествие око- ници от основното училище 
ло църквата, свещеникът бла- декламираха стихове от извес- 
гослови и преряза службар- тни български поети, а члеио- 
ския колач на тазгодишния до- вете на хора от София изпъл- 
макин на службата Анка Дой- пиха български революцион- 

-Треперска от Босилег- ни и народни песни.
г Отец Йоан заяви, че въпре

ки обещанията танцовият със-

електроуредп за
—, "Алфа", а в

чинова
рад. По повод празника тя 
дари на църквата кандило и— ■ — - дакязгг

Говорейки за дълговете, ко- В "Бор" очакват републи- Р ^ ' ргията и водосветът И тази година на Петковден
ито при купуването на пред- канското правителство наско- ПрИдО0иха особен нюанс, тъй в двора на босидеградската 
приятието е наследил, Коста- ро да реализира и социална- като бяха съпътствани от цър- църква "Рождество на Пресве- 
динов каза, че още през мина- та програма, за която през 

месец е заплатил една миналата година кандидат
ствали 23 от общо 33-мата ра-

по-"Кор"Производствено хале в

монтирани нови машини, за 
да се създадат условия да се паркет, 
увеличи обемът на производ
ството и да се ангажират нови 
работници. Във фирмата из
тъкват, че полагат усилия да 
подсигурят достатъчно суро
вини за производство през част от натрупания през пос-
зимните месеци и добавят, че ледните години дълг за ток, ботиици, колкото преди вто- 
на доставчиците веднага пла- след което електроразпреде- рата приватизация били 
щат изкупените суровини. лителното отново свързало ти в Бор .

Костадинов изтъква, че обектите към едектромрежа- Преди възобновяването на 
"Бор" е осигурил сигурен та. Както каза новият собстве- производството в "Бор" беше 
пласмент на продукцията си, ник, наскоро ще започне да проведена Скупщина на ач- № 
тъй като освен с "Алфа" дого- изплаща и дълговете ма ра- циоперите, на която ояха из- К. 
вор за производство на пале- ботниците, по присъдите им брани управляващи органи Е 
ти са сключили и с фирмата за делата, които те спечелили на предприятието - дирек- ^ 
"Милан Благоевич" от Сме- за неизплатени заплати и тор, Управителен и Надзорен р 
дерево. Той посочи, че вече други принадлежности през съвети. За директор е избран

новият собственик Иван Кос- Ц

ма.

' ' : ч;-
лия

I !
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имат контакти и с други фир- последните няколко години, 
ми във вътрешността на Сър- Тъй като планира да раз- тадинов, а за председател на 
бия и подчертава, че са започ- шири производството и да УСФила Симеонова. Членове 
нали да подготвят и матери- увеличи броя на работници- па УС са Невенка Костадино- 
ал за нуждите на трети лица. те, новият собственик оповес- ва и Велин Стоичков. 
Наскоро планират да възста- тява, че ще изготви проект, с

който да кандидатства за

Ц-

П.Л.Р. -
Кумът-домакин Здравка Гагулска и отец Михайло пред софрата 

в църковния двор в БосилеградВ рамките на проекта “Ние и онези другите"
р при църквата "Све- та Богородица" беше органи 

ти Николай Софийски" от Со- зирана служба, чийто домакин 
фия, с който ръководи дири- беше Здравка Гагулска от Бо- 
гентът Георги Гичев. Присъс- сплеград. На софрата в цър- 
твието на хора овъзможи ковния двор местният свеще- 
Общественото движение "За- ник Михайло Станчев благос- 
падни покрайнини" от София, лови и преряза колача на до- 
чиито представители също макинята на службата, която 
присъстваха на службата. донесе курбан и почерпи при-

По традиция домакин на светващите, 
службата се избира всяка годи
на на доброволни начала, но кин на черковната служба за 
след като нямаше други канди- Петковден в Босидеградската 
дати, за домакин за следваща- църква ще бъде д-р Драган 
та година се яви Антоанета Андонов.
Стешнч от Райчиловци, която

ковния хо

Нашенци се представиха 

в Прешево
Група от 17 ученици от бо- 

силеградската гимназия под 
ръководство на преподава
телката си по руски език 
Митра Симеонова миналата 
седмица изнесоха театрални 
представления в Дома на кул- 
гурата в Прешево, с които по 
своеобразен начин предста
виха част от народните оби
чаи на българите от Босилег- 
радско. В рамките на програ
мата свои прояви имаха и 
връстниците им от албански 
и сръбски произход от пре- 
шевската гиманазия "Скен- 
дербег", които презентираха 
албански, съответно сръбски

обичаи.
С това мероп

риятие приклю
чи проектът "Ние 
и онези другите", 
който канцелари
ята на ОССЕ в

Следващата година дома-

Сърбия и непра
вителствената ор
ганизация "Група 
484" от Белград 
реализираха през 
изтеклите две го
дини с гимназии
те от Босилеград, 
Прешево, Кова- 
чица, Нови Пазар 
и Бачки Петро- 
вац.

Пу1.Р.

Сдружението на пенсионерите

Екскурзии и състезания
В рамките на акцията "Октомври - месец на старите" Здравният 

дом в Босилеград със съдействието на общинската организация на 
пенсионерите в края на миналата седмица организира безплатни 
лекарски прегледи и лабораторни анализи за пенсионерите от об- 

в щината.

Босилеградскшне гимназисти 
и а сцената в Прешево

Покрай обичаите иа бълга- ГрУпа 484 организирахаштш. шшшр!
налности, живеещи в Нови чеРти иа различните народи, и др.
Пазар, Ковачица, Бачки Пет- малЦгшства и етнически гру- От пенсионерската организация оповестяват, че разноските нз- 
ровац и Прешево Босилег- пи' които живеят е Сърбия, пяло ще си поемат екскурзиантите, а цените за всяка екскурзия по- 
радските ученици научили за Вече е раздвижена инициати- отДеан° Ще бъдат определяни въз основа на броя на предварителн 
тези обичаи от връстниците ва и пРез следващата година п°ДаДеиите заявки. Също така оповестяват, че през този месецге- тези оои ши от връстниците - пеалмзипятт ппдпБрп ни Делегации ще посетят колегите си в Сурдулица, Враня и Буяно 
си от споменатите градове, с ^УУ4е реалиЗИРан п°А°бен вац в рамките на тези срещи ще бъдат организирани и състезания 
които през това лято участва- по шахмат,
ха в семинара, който ОССЕ и

На мероприятието в Пре
шево Ьеше организирана и 
изложба па ръкоделия, тра
диционни ястия и други ха
рактерни особености иа 
албанците от този край и 
на българите от Босилег- 
радско. На проявата при
състваха и представители
те иа ОССЕ Мартин Брукс 
и Мария Рудни, както и 
Смиля Блажни, представи
тел на организацията 
"Група 484". ПЛР-П.Л.Р.
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Бранко Ружич посети СПС 
в Димитровград

Грижи за социално слабите

е сме партньор 

обикновения
На територията на Димит

ровградска община се реали
зира проект под название "С 
малко помощ на... моята об
щност". Начинанието реали
зират съвместно сдружение
то на лица с увреждания 
"Хендикеп", общината, орга
низацията на Червения кръст 
и посолството на Норвегия.

Целевата група на проекта 
преди всичко са стари и изне- 
мощяди лица най-вече в от
далечените села, както и в 
крайградските селища и в са
мия град. Първата крачка, 
направена в тази насока, бе 
обиколката на такива лица 

на на

новек
Председателят на Изпъл- нен процес. Демократичната 

нитедиия съвет на Главния партия в общината нека да 
съвет на Социалистическата докаже, че работи качестве- 
партия на Сърбия Бранко Ру- но. Техният народен предста- 
жич тези дни посети Димит- витед нека да ни увери, че
ровград, където се срещна с подкрепя предимно интере- 
членовете на общинската ор- сите на жителите на община- 
гаиизация партията, та и тогава партията му на 
Използвахме случая да му за- местните избори може да 
дадем няколко въпроса по осъществи и по-добър резул- 
повод предстоящите местни тат. Тук няма нищо спорно.

Представителите на СПС в 
изборната надпревара и след 
нея ще настояват да осъщес- 
тяват предимно интересите 
на гражданите и в това отно- 

бори СПС успя в 87 общини в щение се надявам да нямат 
Сърбия до определена сте- противник в нито една пар

на

избори.
* Какви са амбициите на 
СПС за предстоящите 
местни избори?

- На миналите местни из-

извън града от стра 
представители на "Хенди- 
кеп", Червения кръст и об
щината. Регистрирани са
62-ма души в лошо социално цинска сестра, които да им доставдяне на дрехи и други

за тях ще бъдат дават необходимите лекар- вещи втора употреба. Заинте-
предприети определени мер- ства. В са,мия град ще бъдат ресованите могат да се обадят пеи да партиципира във тия, която подкрепя същата
ки. Преди всичко в най-скоро посещавани от представите- на координатора на проекта властта. Едновременно 20 на- кауза.
време ще им бъдат предоста- ли на геронтологичната Михаил Иванов, на Зоран ши кандидати бяха избрани * Има ли разцепление в 00
вени пакети с основни храни- служба. Николов от "Хендикеп", Вее- за общински кметове. На на СПС в Димитровград?
телни продукти и продукти Носителите на проекта са на Тодорова от Червения предстоящите местни избо- 
за хигиена. В селата такива отправили апел към гражда- кръст или Борис Адамов от
лица трябва да бъдат редовно ните да се включат и те, пре- общината,
посещавани от лекар и меди- ди всичко да помогнат с пре-

положенне и

- Не. В рамките на органи
зацията са формирани всич
ки органи. Ние искрено се на
дяваме на предстоящите мес- 

| тни избори да направим го- 
] лям "кам-бек" в общината.

'"ЧТГ " '~7&А.Т.

й'Г ' 
йг м

IОбучение в ОО на Червения кръст

"Съвместно развитие поддържа 

на общността" местния
транспорт

"Бленда" Мина ли кризата в СПС?
- Партията беше в криза, 

но сега повдига рейтинга си, 
който факт е много важен за 
европейското бъдеще на 
Сърбия?
* За какви цели 
се бори СПС?

- Цокато останалите пар
тии са стратегически пар
тньори единствено на круп-

:

с % гТ
• N

■

ВВ Димитровград се проведе обучение на членовете на тима 
за реализиране на проекта "Съвместно развитие на общнос
тта". Републиканската организация на Червения кръст е оп
ределила този проект да се реализира в две общини в Сърбия
- Димитровградска и Ковинска. Преоктът се базира върху самоуправление в Димитров-

идеята за развитие па фал, от началото на седмицата : 
общността и приело- пиротската фирма Ьлен- 
собявапе на медните

даРГТРшГпоИкачес Р" очакваме много по-добри На страната
твени преценки за ратно ежедневно движат само 3 резултати. В Пиротски окръг които останаха оез работа, на 
засграшеността па хо- рейса па тази фирма, които са очакваме по-голямо аигажи- 

иредпазиачени предимно за уче- райе па членовете пи, т.е. 
циците.

Ф и р м ата "Йс рем ич -11 ревоз"
от Ниш засега пребори ''Блей- телиа политическа сила. 
да-турс" на тази лилия, така че * Известно ли Ви е, че на 
нейните рейсове движат по 18

След разговор с представите- 
ли па органите па Общинското

Бранко Ружич пия капитал, ние сме пар
тньор на обикновения човек.

сме на всички,

страна па селскостопанските 
производители, пенсионери
те и други, които са застра
шени от ударите на процеса 
па транзицията. Според нас, 
тя не трябваше да бъде толко
ва болезнена. Стремим се да 
бъдем обединителното ядро 
за всички леви потенциали в 
Сърбия. Борим се предимно 
за общество на социална 

Б. Димитров

рата.
Обучението прове

доха специалисти от 
Червения кръст па 
Сърбия.

СПС да стане много по-влия-

м и н а л и те и арламентарн и 
Ш,ти дневно, от 5 часа сутринта из6ори Демократичната 
ло 22 часа вечерта. Инспекторите ^ Димитровград- 
па Минисгерството за инфрас- ,' - 1 ^
труктура тези дни за пореден ска община спечели 
път попречиха ма "Бленда-туре" наи-много, чак около 38 на 
да "свързва" линиите Пирот - сто от гласовете? 
Обреиовски анонс и Оброюнски 

Димитровград - "Гра,
Б..

Г,Д.

Среща на писатели
- Разбира се, че ми е извес- 

и тпо. Политиката е еволюцио- правдина.Народната библиотека "Детко Петров" в Димитровград 
организира среща на писатели от Царибродско. Срещата 
иде се проведе па 6 ноември, а между другите са поканени 
Марин Младенов, Благой Димитров, Снежана Илиева-Ви- 
дановиЧ/ Соня Атанасиевич, Здеика Тодорова, Наташа 11а- 
нич, Светлозар Игов, Никола Гигов, Властимир Вацев, 
Сладжаиа Милошевич, Нина Заркова...

Мероприятието ще се състои в салона па Центъра за 
култура с начало от 19 часа. Л. Г.

апове -
А

На гостилничарско съревнование 
във Върнячка баня _______________

Успех на димитровградски 

сервитьорАкция по кръводаряване
Дпадесетседемгодишцмят Да- ско-хотелиерската фирма "Фон- 

пор Костов от Димитровград, тапа" във Върнячка баня, а в кон- 
който работи във Върнячка баня куренцията бяха 20-ина двойки 
като сервитьор, и партньорката от цяла Сърбия, 
му Ядранка Дютовац от Търсте- Мероприятието се проведе за 
пик опечалиха сребърен медал па 26-и пореден път, а Дапор и 

ЗИ^ИИЙий|ЙИз републиканско съревнование по Ядрамка представяха фирмата сп 
пай-изящио уреден стол за обяд- "Рекроатурс" от Белград, 
вапе. Състезанието се проведе в 
ресторанта па гостилпичар-

17 кръводарители
В Цеитьра за култура в Дими тровград миналия петък сс проведе 

6-та за тази година доброволна акция но кръводаряване в общината. 
Отзоваха се 17 хуманни граждани. Организатори па акцията бяха 
местата червепокръстка организация и Институтът за кръвопре- Р* 
ливане от Ниш. До края на годината, по точно в края па декември, в ц 
общината ще се проведе още една кръводарителска акция. Б.Д.

А>АС.



Навили от Сурдулица и бабуш/шид
8 я 'Сй 2 ноември 2007_ ___ —-

Формиран е Общински отбор на ДСБ Акцията по уреждане на ромските 
селища в Сурдулишко__________

а излезем от сянката подготвя се
следващата крачкаПредаседателят па Глав

ния отбор па Демократичес
кия съюз на българите (ДСБ)
Драголюб Иваичов и членът 
на ГО д-р Симеон Арсов по
сетиха Сурдулица, където се 
срещнаха с ръководството па 
току-що
Общински отбор на партия
та в тази среда. На срещата бе 
разговаряно за предстоящата 
дейност па общинската орга
низация на ДСБ в Сурдулица 
за осъществяване на прог
рамните цели и задачи на та
зи партия на българското 
малцинство у нас.

- С формирането на об
щинския отбор на ДСБ нас
тояваме да се изборим за съ
ответна позиция в тази об
щина, в която живеят и рабо
тят много наши сънародни
ци, заяви председателят на 
отбора Милча Манолчов.

- Правата на малцинства- мото развитие па страната, но Ние съзнаваме, че сами ня-
та, гарантирани и от новата някак си винаги са били па ма да спечелим място в пар- 
конституция на Сърбия, все втоР план, в нечия сянка, ламеита на Сърбия, но съм 
още н0 консумират в необ- К^нозина нашенци са били сигурен, че това ще успеем в 
ходим ата степен. Новата награждавани и са заемали коалиция с някоя от по-голе- 
ггьртия на българите, прием- определени ръководни мес- мите демократически нас- 
ник на ДСБЮ, ще настоява за троени политически партии
практическа реализация на Милча Манолчов е роден в страната. Целта ни е в пар- 
регламентираното от Кон- през 1958 г. в с. Долна Ръ- ламеита да се чуе и нашият 
ституцията, за да не останат жана Община Босилег- глас. 
само мрътви слова върху хар
тия, заяви Манолчов.

Ние не твърдим, че права
та ни като на малцинство са 
застрашени, но те реално не 
се ползват от сънародниците 
ни в достатъчна степен. На
шата партия ще настоява да 
разкрива и да премахва при
чините за това и да насърчава 
сънародниците ни, като ло
ялни граждани на държавата 
в пълна степен да консуми
рат човешките си и малцин
ствени права. Това ще пос
тигнем, ако успеем да излъ
чим свои представители във 
всички органи и на всички 
равнища на властта, от мес
тно до републиканско. Със

ГЗ пълен разгар е акцията за бор за следене реализацията 
жизнените на проекта, съставен от по 

услопия н ромските селища трима представители от Сур- 
територия на Сурдулишка дулица и от Радомир оцени 

община, според съвместния с твърде успешно реализация- 
българската община Радо- та му на този етап и оповести 
мир проект "Първата крачка подготвителните работи вър- 
от последващите". Около 25 ху следващия проект " Втора- 
активатори от ромска нацио- та крачка от последващите .

ангажирани върху Членовете на Съвета са увере- 
почиствапето на улиците и пи, че ще успеят да защитят и 
сокаците в ромските кварта- него, с оглед на резултатите 
ли и селища в общината, как- на "Първата крачка...

Да припомним, че ангажи-

подобряване па

паформирания

пллпосг са

то и върху премахванетоМилча Манолчов (поронят отляво), д-р Симеон Арсов, член на 
ГО на ДСБ и Драголюб Иваичов, председател на ДСБ

знанията и уменията си мно- край и Божишко ще излъчим 
го наши сънародници са да- кандидати за общински съ
ди голям принос за съвкуп- ветници.

Другата ни съществена за
дача е да настояваме за съжи
вяването на почти обезлюде
ните села, тъй като миграци
ята най-жестоко засета бъл-

рад. Дипломирал се е в 
Машинния факултет в 
Скопие през 1984 г. Рабо
ти като преподавател в 
средното техническо 
училище "Никола Тесла" 
в Сурдулица. Женен е и 
има две деца.

гарските села в Сурдулишка 
община. Ще настояваме об
щината да направи своето да 
изгради необходимата ин- "дивите" 
фраструктура - пътища, во
доснабдяване, телефониза- 

Р ция..., за да направим живота 
там по-поносим и привлека
телен дори и за завръщане на
преселилите се оттам, каза се възпитават жителите им да този начин не само се разху- 
председателят на Общин- я поддържат и за опазват бавяват ромските селища, но 
ския отбор на ДСБ в Сурду- околната среда. се обезпечава и поминъка на
лица Милча Манолчов.

които раните благодарение на този 
най-често се образуват край проект 25 активатори роми 
такива селища. Целта е не са- от трудовата борса в Сурду- 
мо да се повиши общата хи- лица, получават парично въз- 
гиена в тези селища, но и да награждение за своя труд. По

сметища,
та, но се държат някак си 
встрани, когато става дума за 
колективните ни права. 
пълна степен ще можем да ги 
консумираме, когато в орга
ните на властта на всички ни
ва се чуе нашият глас, когато 
там влезат наши хора. Затова 
усилено се готвим за предсто
ящите местни избори, за ко
ито в селата от Клисурски

На последната си среща в определено число ромски се- 
Сурдулица съвместният от- мейства. Д-М.Д. Мирчев

ФотоокоПо случай Месеца на старите хора
благодарност Кметът на Община Сурдулица Станислав 

„ Момчилович и делегация на общинската
<а»е1. направеното канцелария на Червения кръст посетиха

Старческия дом в който са настанени околом уважение 

към годините
70 души. Поводът за това бе Месецът на ста
рите хора, който се отбелязва всяка година 
през октомври.

На ведомството те подариха съвременен 
апарат за измерване на кръвното налягане, 

е най-честият здравословен 
проблем у тези хора, и на всеки от 
ползващите услугите му подходящ 
подарък - средства за лична хигие
на и сладкиши.

-Уважавайки

което

вашите години, 
изразяваме благодарността си 

за всичко, което сте направили за 
идващите след вас поколения, каза 
кметът и добави, че 
ръководство разработва проекти за
повишаване на капацитетите на ве- п „ ,
домството и покачване на нивото 11ъРвият сняг в Лужнички край само предизвика щети, без 
на услугите му. Това означава мо- Аа зарадва иик°го* Децата ме можаха да се пързалят, защото 
дернизация на стаите и другите об- сеР'огш много бързо, а поради същата причина и ловците из- 
Щи помещения, както и предлага- Гу^Ха следите °т Дивеча.
не на най-различни видове развле- овощарите пък претърпяха съвсем реални щети, тъй като 
ченя и забави, за да направим дни- М0КРИЯТ сняг счупи клоните на дръвчетата, запазили все оше 
те ви прекарани тук по-приятни, ЛР1СГата си- Има случаи под натрупалия сняг да са се изкърти- 
каза Момчилович. Д-М.

ние

...<:***общинското ..... . .

ли и цели дръвчета.
ДС-
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Нашушковица е отдалече- ледните десетилетия, за това, беше отишъл да събит лт п 
около 5 километра от цен- че животът на селяните е ва. Видях го за^ратко^пякол 

търа на Дерекулския край - много труден... В селото не ко дни по-рапо в Димитров' 
село Звонци. До него води идва никой да изкупва мля- град, където беше донпш по
«едата^на0 9П^еЛ™РаН ПРМ кото' изкупваните на добитък случай формирането 
средата на 90-те години на рядко идват, а и когато дой- тията /1Г1Б чийто 
миналия век. Понастоящем в дат те не винаги предлагат Най-важното, което тогава
тели пгопхеЯТ °КОЛО 200 ЖИ~ адекватнп Цени. Коменти- разбрах от него, бе: не е опти- 
телн огромна част от които рам: Ако имате фризери, ко- мист относно бъдещето па
началотоанаКйПтеОМЗХОД'д° лете 11 "къркайтеРоса отго- Нашушковица. Затова и па началото на 60-те години
20 век селото е било

на

на пар- 
е член.

Центърът па с. Нашушковица
на

в рамки
те на Звонска община. Броят 
на жителите му рязко нама
лява. След Втората 
война в него са регистрирани 
над 650 души, през 1961 г. - 
642, през 1981 г. - 586, през 
2002 г. - 295. Миграцията е 
осезаема особено в наши дни. 
Едва ли има трудоспособен 
нашушковчанин, който да не 
мечтае един ден да отиде да 
живее някъде другаде. През 
последните 20-ина години на

учи само едно дете), синът му людява с този теми, едва ли 
Аца, който е в шести клас, ще може да изкарва поминъ- 
още от първи се учи ОУ ка за семейството си. Бие в 
Братство" в село Звонци. До очи, че всички говорят за 

училището върви пеш - пет обезлюдява пето. Това не е не- 
километра в едната посока и очаквано, защото се знае, че 
също толкова в другата. Всеки децата на училищна възраст 
ден губи по два часа на път. И са само няколко и че броят 
не само той, но и сестричката им в предстоящия период със 
му, която е в същия клас. "Тя сигурност ще намалява. Само 
е с една година по-малка от през изминалите 5-6 години 
мен, но е тръгнала по-рано на Нашушковица е останала без 
училище", обяснява ми Аца. една трета от населението, 
Момчето силно "ретернира" т.е. без 100-ина жители. Сред- 
упоритите ми нападки срещу мата старост на населението е 

.. ... . училището и ученето. "Защо около 60 години.
Д[;-Г ти е училище? Всеки ден по Комуналните проблеми са

V ' ■ Ю километра извървяваш много: няма сигнали на мо- 
пеш, мъчиш се...", закачам го. билната телефония, стацио- 

' •^3 "Просто обичам да ходя на парните телефони работят от 
училище", отговаря ми Аца време на време, горските

световна

шушковчани са се преселва
ли предимно в Пирот или 
селата наблизо до този град - 
Полска Ръжана, Извор, Гни- 
лан и др. Много от тях в нови
те си среди (не)охотно са заб
равили българския си произ
ход, сиреч към края на фа- Тишо и Милошевич един до друг в магазина па Пешър 
милното си име са добавили 
"ич" и са "станали" сърби.
За първи път в На- 
шушковца

В

7; ПЪ-

варя, че има не един, а два и двете си деца преди години 
че тя и съпругът й знаят за 
какво се мъчат - за дъщерята

л _ им, която живее и работи в чета. След кратка обиколка,
„ Д п ° '“М3 реИСОВа ЛИ' П!,Р°Т' се озовавам в магазина па Пе- (.
пия. Пътят от Звонци до него След раздялата с двете ов- тър Петров и улучавам, защо- ... 
извървявам пеш. Заоелязвам, чарки, продължавам нагоре, то в него намирам много сь- Ьл& 
че на места асфалтът напълно Все се върви по нанагорнище. беседници. Едип от тях е и 
е заличен- Нуждае се от поп- за първи път идвам в На- собственикът, с когото ведна- 
равка. Първите хора, които шушковица. По пътя се пре- га започваме да коментираме 
срещам в мерата на село са питвам какво всъщност зная цепите па изделията. Стига- 
овчарките Роса Божилова и за това село. Зная, че кметът ме до извода, че цепите па пя- 
Душка Стоянова. Отправям Му Се казва Сретеп Йосифов, кои продукти може би са пез- 
към тях въпроса: Имате ли Зная, че нашушковчани са начителпо по-високи в срав- 
симъже. След като виджам, прочути строители, че са пое- пение с онези в Димитров
че въпросът ми е шантав, аз троили не малък брой сгради град. В магазина забелязвам 
го поправям : В моя край и в моя Димитровградски нещо озадачаващо: 
по принцип мъжете овчару- край. Чувал сьм< ,ю пе сьм си 
ват . Оказва се, че и двете

посочил пътя към градовете. 
В селото има две магазин-

:

снимки
па Тито и Милошевич, сло- 

гурен дали е вярно, че главни жени една до друга. Питам 
майстори при построяването Перо дали това означава, че в 
па димитровградския Център Нашушковица времето е 

по-приказлива, не се страхува за култура са били именно от спряло. Той се колебае какво 
от журналист. Душка ояга Нашушковица. И това беше 
от мен и фотоапарата ми.
Казва, че не иска името й да се
пише по весгпици. Роса ми В МЗГЗЗИНЗ НЗ ПвТЪр 
разказва за махалите в На- ПбТрОВ 
шушковица, за големите миг
рационни течения през пос-

имат мъже, но те са ангажи
рани с друга работа. Роса е / и: е лошо да се овчару ва - Роса Божилова

да ми отговори. Прошепва: сърдито, а аз се чувствам тпща са пропаднали и хората 
всичко, което знаех за селото. "Ами, може би ще сваля тая Удоилетвореп, защото съм сн- отдавна имат проблеми при

па Милошевич, но Тито не ,урсн/ че получих пскреп от- докарването па дърва 
бих закачал". 11етър има де- ,Ч)1ЮР- 
ца. Въпреки чевНашушкови- Няма ОПТИМИСТИ 

Нямах късмет да се видя Ца има четирикласио учили- 
съсСре геп Йосифов, тъй като ще (в него през гази година се ^

за ог
рев, сигналите на телевизион
ните капали са никакви... Ня
кои нашушковчани коменти- 

11риказвайкп с жителите рат, че пътят от Звонци до 
Нашушковица, научих Нашушковица не трябва да 

още нещо: вече никои пе е оп- се ремонтира, а трябва да се 
птмиег по отношение па бъ- построи отново, което доста- 

селото. Снниша тъчно говори за състоянието 
например ми разка- му. 

за, че неотдавна си купил къ-

е* дещето на 
Соколов1т" 7 ■ ■

( /. " '-А !-
Едно нещо па Нашушковп- 

гца с двор н някакъв помощен ца пе може да се отрече - об-
, °°ект 11 пиратското село кържепа е със залетиш, с

Г 3 ИзвоР- л ,,а «.проса ми, как- прекрасни и огромни паебн-
Г • |и ЯН'ВЯ ! во е направил след като от ед- ща, но това би било богатство

имана»»,1 , _ II. ‘ I' Т"Тг 1~Г“гт": 1 но село е отишъл в друго, реа- за швейцарците, а не и за нас
НИЙЯт,у’с[Г1р_:.л :..! ):/'ГЙ'". п,Ра с Думите: "Там е много балканците. Да има хора, ко-

' ! I Ш ’!4 по-добре, защото е близо до нто би били готови да вложат
-Щ)« ■ , фяда» близо до лекарите, ве- пари п съвременни кравефер-

яШ :■ —-4, -фг|г-3|-Щ1. I тери,гарите, магазините..." ми в този район, може би ко-
г^ггг-г .ММ Му -'Й-- Жй!. .. 11стров осъзнава, че с тази делото на съдбата би се зад-

- — -ь. | дейност в родното си село
■А щцицщ,'! . '| ма да може да се занимава Но такива все още няма на хо-

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

о1
,|”г< шяI

л'

.
Т' ппжило в обратната посока.пя-Г’ >«•

в. Д
I ърговецъш 11шър Пешров пред магазина сн
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В Гимназията “Св. св. Кирил и 
Методий" в Димитровград..Промоция на “Другарче” 

в ОУ в Босилеград Семинар за учители
Редакци

ята на дет
ското списа
ние на бъл
гарската на
родност 
Сърбия 
"Другарче" 
организира 
промоция в 
Основното 
училище 
"Георги Ди
митров" в 
Босилеград. 
Повод за 
проявата бе 
45-годиш- 
нината от 
излизането

■ ■ ците да научат въз-
■ рД '■'% можно повече неща по

Кирил и Методий" те;
зи дни се гр Д работата. При товает..ювдобшиш ”р°свст»итс работ,1и-лкшшю ___ 1 ужЗуШШНЛ ци трябва да станат
Съмипарът е р предимно организато-
■, иран от Завода за по Живадин Р и пар.
добряваие на образо дисич У процеса на
ванисто и възпитание- тньори в процеса на
то ш Белград и е под- педагогическата кому-
коепеп от просветното ми- никация , каза той. 
нистерство. Инициатори са Дисич има похвални думи 
специалистите от Института за директорката на гимназия- 
за психология от Белград д-р та Снежана Симеонова и до- 
Ивап Ипич, д-р Ана Пешикан бави, че тя твърде ревностно 
и д-р Слободан Антич, които се отнася към семинарите. По 
са обучили около 100-ина ин- думите му в някои училища в 
сгруктори в Сърбия да про- Сърбия директорите дори 
веждат семинара. Ипструкто- укриват от просветните ра- 
ри в димитровградското ботници информациите за

13 димитровградска
та гимназия

Другарчетата па "Другарче"

на първия 
брой на спи
санието.
Присъства-
ха предим- "Другарче" е мощен стиму- тора па училището Методи
мо ученици и учители от на- датор на всички детски дей- Чнпев и па учителя Милан 
чалннте класове, както и пре- пости, т.е. чрез него децата Миланов, който години на- 
подавателн по български показват красотата и богат- ред е редовен сътрудник

майчиния си език”, "Другарче", бяха връчени 
даръци-книги.

След промоцията на "Дру- 
стая бе-

па
по-език и литература. ството на

Те бяха поздравени от Ден- каза Рангелов. 
ко Рангелов, главен и отгово- Поетът Милорад Геров по
рен редактор на "Другарче", потекло от Цариброд, който гарче", в учителската 
и Миланка Зарева, редактор живее и работи в Белград, че- ше организирана кръгла

стихотворения на бъл- са, на която членовете па ре- 
"Първият брой на списа- гарски и на сръбски език и дакцията и учителите разис- 

нието за деца "Другарче" из- разказва на децата за своето кваха по въпроси за подобря- 
лезе на 10 февруари 1962 го- творчество и за сътрудничес- ване качеството на списание- 
дина, откогато редовно даря- твото си с "Другарче". то. Имаше предложения, до-
ва децата с букет от литера- Редакторката Миланка За- колкото съществуват възмож- 
турни творби и интересни и рева говори за наградиите пости да се печатат две отдел- 
актуадни материали от други конкурси, които организират ни списания - за учениците от 
области, а те му възвръщат Издателство "Братство", ре- началните класове и за учени- 
сьс своите трепети, вълнения дакцията на списание "Дру- ците от 5 до 8 клас или да се 
и скрити желания, пресъзда- гарче" и Националният съвет намери някаква форма в спи- 
дени в стихове, рисунки, раз- на българите в Сърбия. санието отделно да бъдат по-
кази. Така се роди взаимната

ма
на списанието. те свои

На учениците, които са местени съдържанията за те-
обич и доверие между списа- най-дейни сътрудници на зи две възрастови групи. учебно заведение ояха пшна- провеждане
нието и неговите читатели, списанието, както и на дирек- ПУ1.Р. зиалните учители от Ниш доони мероприятия за усь-

Живадин Дисич и Татяна Ио- вършенстването им.
Директорката

на такива и по-

Снежана
Пред "Братство" Дисич ка- Симеонова каза, че "Активно 

за няколко детатйли във връз- обучение" е един от най-чес- 
_ ка със семинара. Провежда се то провежданите семинари в

проблема още откачалото на в две часги . първата в про- Сърбия и се причислява към 
годината, а подлъгва родите- дълже1ше на хри дни п Се на- групата на общите, което оз- 
лите. Защо председателят на рича "Базисен семинар за начава, че в него могат да се 
МО в Горно Тлъмино не по- дейността на обучението", включат всички гимназиални

правата на децата си ~кз0“™?0РГ.»
В кУва? Какво ще стане, ако все- дни „ носи „азван„е "Супер- тели, по чиито предмети не

ки родител започне да изби- визорски семинар за дейнос- са предвидени специализи
ра кои учител ще учи детето п-а на обучението". Основни- рани семинари за усьвър- 
МУ* те цели на семинара са учени- шенстване. Б.Д.

ваиович.шщ|Реагиране-отговор
Учителят В. Христов от Г. Тлъмино:

Родителите отнемат

("Кой отнема правото на учениците 
от Горно Тлъмино?", "Братство" бр. 2163)

В статията "Кой отнема гат да избират кой учител ще 
правото на учениците от Гор- ги учи.
но Тлъмино?", подписана от Напомням, че майката на 
председателя на Съвета на детето, на което сега съм учи-
МО в това село, се казва, че де- тел, е в лошо материално със- ООЩИНб ДИЛАИТрОВГраД Д6С6Т ГОДИНИ 
цата идвали на училище, кое- тоя ние. Тя самата ми предло- /с* 1кст \ /и сл \ \ \ л и сл \у \ л /-4!-! л \—I I I а \ а \ а
то не е вярно. Те идваха само жи детето й да продължи да .РТруСКО УЧ6НИЧ0СКИ СТИПбНДИИ 
когато знаеха, че ще дойде пя- се учи в Горно Тлъмино и да 
кой от училищните власти, квартирува при мен. Преди 
Родителите изискват друг няколко години и по-голямо- 
учител да учи децата им. Не е то й дете беше при мен на из- 
ли срамно за родители, чии- дръжка. Малко е известно, но е От две години насам се от- стипендии не са високи - 4500
то деца не са ходили нито На въпроса "на кого трябва Факт, че вече десет години пускат по две стипендии. Се- динара на месец, Манчев каз- 
един ден на училище, да да- да се обърне внимание" мека Общинската скупщина в Ди- га в бюджета на общината съ- ва, че обществеността едва ли 
ват оценка за учител!?

Винко Христов, 
учител в Г. Тлъмино

Начинанието стана традиция
да си отговорят самите роди- митровград отделя средства що има средства за награди знае за тях. Според него за то- 

В статията се говори и за тели, подлъгани от един ко- 33 стипендии на ученици в на отличниците. Освен това ва са виновни управленията
учителката в Долно Тлъмино. лета, който им обещал, че ня- гимназията и с основното всички ученици, спечелили на училищата и класните ръ-
Тя подписа решението на ди- кой от тях ще бъде прислуж- училище. Въз основа на уста- едно от първите три места по ководитеди. Просто не се да- 
ректора на училището в Бо- ник в училището, ако той бъ- повени критерии стипендии- който и да е предмет от об- ва почти никаква публичност
сидеград за приемане на две- де учител. те се дават на най-добрите, щинско до международно на това от какво значение са
те деца в долнотлъминското И аз имам въпроси. Могат Идеята тръгнала от гимназп- равнище, получават парични стипендиите за учениците, 
училище, но не го направи ди децата да бъдат средство ята, казва Ратко Манчев, пре- награди от общината. За ок- които ги получават,
поради колегиални отноше- за осъществяване на нечии подавател по физика в това ръжно съревнование награ- Важен е и фактът, че
ния. Родителите могат да из- цели? Защо педагогическият училище и председател на дата е 5 хиляди, за междуок- отпускането на стипендиите 
пращат децата си на учили- ръководител в училището в Съвета за образование при ръжно 10 хиляди, за републи- стана традиция, 
ще и в някои от градовете в Бистър Мите Митов не по- Общинската скупщина, на канско 15, а за междудържав-
Сърбия, но и там няма да мо- могна при решаването на която той е заместник-пред- но 20 хиляди динара.

' седател. Без оглед, че общинските
А.Г.
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Добри представления „ ,
“Балкан театър феот” Пр0М0Ц11Я на КНШата

„Поетът и художниците“
към димитровградския театър "Христо Ботев" с пиеската си "Приклю- 77 / О <
ченията на Бъбрица Дърдоркова .

КИЦ по повод Деня на народните будители

на

В края па миналата седми
ца босилеградският КИЦ ор
ганизира промоция на книга
та "Поетът и художниците", 
автор на която е Светла Поп- 
димитрова, дъщерята на ве
ликия български поет и об
щественик по потекло от бо- 
силеградското село Груинци 
Емануил Попдимитров.

В словото си на промоция
та Попдимитрова между дру
гото каза: "Книгата разглеж
да многостранната дейност 
на Емануил Попдимитров ка-

Народният театър от Пи- та" бе присъдена на Наталия 
рот изнесе представлението Гелебан.
"Скъпи тате" от Милена Бо- Театърът "Слънце" от Кра- 
йович, което на сцената е пое- лево се представи също със 
тавил Владимир Лазич. Става съвременна драма - "Живо 
дума за съвременна социална блато", която е написал и 
драма, в която се стига до раз- поставил на сцената Зоран 
руха_ на едно семейство в Славкович. Този изтъкнат те- 
Сърбия, заради размирните атрален деец от Кралево пз- 
90-те години на миналия век, 
през които мъжете отивали

Светла Попдимитрова 40 
години работила като ле
кар. По специалност е кар- 
диолог, интернист и ревма- 
толог. Разказа ни, че "нак
рая на своя живот" е реши- 
ла да се заеме и с творчес
твото на баща си и отде
лила време да го проучи и да 
напише книгата "Поетът и 
художниците". Заяви, че в 
бъдеще планира да напр 
и един документален фг 
за живота и творчеството 

Емануил Попдимитров.

пълнява и главната роля, до- 
като всичките останали би 
можали да се оценят като 
второстепенни. Темата и на 
тази пиеса е свързана със 
смутните 90-те години на ми
налия век в Сърбия, със както 
популярно би се казало, 
"случването на народа", за 
времето, когато на улиците се 
събирали стотици хиляди хо
ра, за да се борят за демокра
цията и да протестират сре
щу деспотизма на силните на 
деня.

ави
илм

С • «V

|Д
Ом представлението 
на нишлии

т на

'
..• !*че се отразява стегнатостта и 

пестеливостта при модерна
та комуникация. Сцепите са 
лишени от дълги изказвания.

тт т, За артист на вечерта жури-Народният театър от Ниш л л г Р г Г{г г г то определи Владимир 1 юса-във вторник се представи със г . гг г - вац, които изпълни ролята наСнрано XXI по текст, конто Сирано Да отбеЛ(Гж11М/ че
Посавац и дани гостува с 
ипшкия Народен театър на 
"Балкан театър фест"-а и то
гава грабна същата награда.

В сряда па сцената се пред-

I 'Ь&
Сцена ом “Ара ги Та ме”

във войни или пък бягали от
тях в чужбина, децата търси- адаптирал канадският теат- 
ли утеха в наркотиците, же- рален деец Майкъл Дивайн, 
ните в най-стария занаят"...

В ансамбъла се проявиха
пиротски артисти, но и ня- сцената. Това е модерна дра- 
КОЛКО ГОСТИ ОТ Съроия, както мя мплрпня пуплшя нр п-
например изпълнителите на мо заради ^акта, че в пея се стави театърът към читалище
главните роли Светлана Ве- ползват мобилни телефони и гпТ.°ПпчтпирТг 
личкович от Белград и Алек- КОмпютпи и се говопи за оп- гРад Поморие с представле- сандър ДжинджТч от Ниш. “Т^|лик™РИВ Сред- нието "Рейс" от Стефан Стра- ВД 
Наградата "Артист на вечер- „ия изток, но и поради факта, т е

по чиято концепция пред
ставлението е и поставено на

Б.Д. Константин Елен кое (от ляво), Светла Попдимитрова, Илия 
Божилов и Минко Попдимитров пред помещенията на КИП в 
БосилеградПо повод смъртта на Никодай Кънчев

то поет, литератор, худож- първата половина на мина- 
Николай Кънчев е роден на 25 ноември 1936 година ник, художествен критик и л пя век. Изтъкна, че в книгата 

в село Бяла вода, Плевенска област. Следвал е бгьлгар- изкуствовед. Покрай 
ска филология в Софийския университет. Публикува ' ^
от 1957 година в литературните издания оригинални 
и преводни поетически произведения. Забранен е за
публикуване между 1968 и 1980 година. Първата му Държавния исторически ар- то могат да се съпоставят с 
стихосбирка Присъствие излиза през 1965 година, хив в София и в Народната прекрасната му пеизажна ли- 
Следват около 30стихосбирки, между които: Колко- библиотека "Св. св. Кирил и рика. 
то синапеното зърно (1968), Послание от пешеходец Методий, където се съхраня- Светла Попдимитрова 
(1980), Пощен пазач па зората (1983), Лайкучката не ва личният архив па Емануил представи и детската стихос- 
хапе, а ухае (1984), Със слънце на сърцето (1988), Вре- Попдимитров, който майка бирка "Слънчова сестра", в 
шпю раздаде,", т всички (1989), В гората „ма някоя д Попдимитрова Ода- която са поместени най-хуба- (1990), Балът на невинните (1912), Вятърът отнася ' г
шита шапка (1993), I) полета иа препарираш,та '-«разумно е предоставила внте детски стихотворения на 
птица (1995), Чаилд Харолд далеч по-късно (1997), там в началото па 50-те юди- оаща и, влезли в златния 
Нощен пазач на зората (2000), Избрани стихотворс- пи па миналия век. В книгата фонд па българската класика. 
пия 1965-2006 (2006). са отразени речите и статии- На промоцията присъства

Поетически книги на Николай Кънчев са преведат те му за българските худож- и Минко Попдимитров, един 
в Полша, Германия, Холандия, Австрия, Сърбия, '' 
хия, Грузия, Италия, Испания, САЩ и Франция.
Умира през първата половина на октомври 2007 г. 
инсулт.

Във вържа ма
съвременната
поезия

мои са пуоликувани и рисунки на 
лични спомени, данни за Емануил Попдимитров от 
книгата черпих в архивите на красивия му роден край, кои-

С дълбоко мисловна и емоционална пое
зия Николай Кънчев се издигна във върха на 
съвременната българска поезия и стана един 
от най-превежданите български поети.

Чс- шщи от неговото съвремие, от внуците на известния гру-
инча-иш шит. 
Минко 
е син, у "•-ат'Ч • /щи и разговори с поста п София и Димитров

град винаги ще помпя неговата голяма взис
кателност към словото, към чистотата в пое- " 
зията, за коя то той самият казваше, че "поня
кога я попалучква". Строг и към себе си, той >,

7 па
:■ Ш '"}''Ч0-Ес'-стр,\ Здрав

ко и е
Ц| •''Чад худож- 

мик по 
про
фесия.

продължаваше да пише стихове все до края ! ХУДОЖ^ШЦШЕ
па живота си.

Поклон пред светлата му памет! , ,■/ Ш Х4з1кх1г'
Николай Кънчев (третият отляво) 
в Аимитровград, 1999 г.

Денко Рошело в
ПЯ.Р.Той се утврди и като преводач па велики 

съвременни поети като Ив Бонфоа, Мишел 
Деги, Чеслав Милош, Збишев Хсрберт... За
едно с литературния критик Светлозар Игов 
са публикували антологията "Петима съвре
менни сръбски поети: Душал Матич, Миод- 
раг Павлович, Иван Лалич, Йовап Христич и 
Ьрапко Милькович". I /осител е па наградата 
"Златният ключ на Смедерсво" за 1991 г.

С Кънчев ме свързва неговото сътрудничес
тво в нашите издания, преди всичко в сп. 
"Мост", в което и неотдавна бяха публикува
ни негови пови стихове. От няколкото ми сре-

Особено искам да подчертая 
разговорите му с българските
художници от Кюстендил- След промоцията, беше 

ЯЩРЖ ския край - Владимир Дн- представен документален 
МЩ митРс?! Млйстора, Асен Баси-

| лиев, Евтим Томов, Стоян Ве- Владимир Дамитров Май- 
““““““ пев и Стоян Рапгелов . стора. Автори на филма са

Г-жа 11опднмигрова разка- Константин Елснков и 
за, че баща й имал големи Илия Божилов. Копстан- 
гюзпания в областта па плас- шип Елснков е автор и на

книга .ад Майстора.

Постскриптум
На края иа града, /
където свършват къщите, | 
е манастирът.
На края па света, 
където свършват думите, 
е Словото.

;
тичпите изкуства и творчес
твото па художниците от ...
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Проомоция в КИЦ "Босилеград": 
“Архивите говорят - бългрите от 
Западните покрайнини 
]1878-1975Ц. __ __________

Йордан Колев

8 ноември - Ден на 

Западните покрайнини
*На Димитровден 1924 
г. в София започва 
Учредителен конгрес и 
е създадена "Организа
ция на Западните пок
райнини". Заседания
та на конгреса се ръко
водят от шестчленно 
бюро с председател 
Йордан Захариев от 
Босилеград, подпред
седатели Мила Карале- 
ев от Цариброд и 
Евтим Стефанов от 
Трънско, първи секре
тар Стефан Йорданов 
от Босилеградско, сек
ретари Стефан Нико
лов и Станоя Филипов.
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4Разсеченият двор, документите изложба т Iанодните 
покрайнини. Нтно.-рафеки музей,София, 1496 е.

ш».1 ^ ) ските държавни институции,
популяризиране пред общество
то и външния свят на целите и 
търсене на подкрепа, като орга
низира събрания, манифеста
ции, печатна пропаганда, издавя 
свой вестник "Западни покрай
нини" и пр.

Организацията се ръково
ди от Върховен комитет, а 
има и Редакционен коми
тет. В първия Върховен коми
тет са избрани: от Цариброд- 
ската организация - протойе
рей Архангел Попстаменов и 
Петър Еленков; от Трънската - 
Евтим Стефанов и Гаврил Аю- 
бичев; от Босилеградската - 
Стефан Йорданов; от провин
циалните дружества - Асен Ге
оргиев от Лом, Йордан Станчев 
от Кюстендил, Лиани Вълка- 
динов от Трън. Патронният 
празник ма организацията е 

През годините след Първа- Тези дружества са взаимос- Димитровден, а всички дру- 
та световна война в останала- помагателни и целта им е да жества "са длъжни да спазват

.
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Територии, отнети от България от съседите страни след Първата световна война 
Територия, отстъпена на България от Турция през 1915 г. и отнета й след Първата световна война 

— Днешни държавни граници
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Тази книга е излязла от печат през 2005 година, 
та свободна територия на помогнат за устройването на строг партиен неутралитет". а КИЦ я представи на 29 ОКТОМВРИ тази ГОДИ- 
България идват стотици хи- бежанците преди настъпва- През следващите години на г П /ч
ляди българи бежанци от нето на зимата. бежанците от Западните бъл-
Вардарска и Егейска Македо- На 8 ноември 1924 г., на Ди- гарски покрайнини създават На промоцията говориха публикуват за първи път,
ния, Западна (Беломорска) митровден, в София започва свои читалища, женски, мла- Боряна Буджашка, директор позволяват да се проследи
Тракия, Добруджа, а през Учредителен конгрес и е съз- дежки и спортни организа- на Главното управление на най-пълно и най-точно исго-
есента на 1920 г. и от Западни- дадена "Организация на За- ции. Но след преврата на 19 архивите при Министерския рията и развитието на тези
те покрайнини. На 6 ноем- падните покрайнини". Засе- май 1934 г. всички подобни тСг Р - Р ето
ври 1920 г. войските на Сър- данията на конгреса се ръко- дружества са закрити по съ- „ У ' раиони, познати от 1920 го-
бия, без да дочакат между- водят от шестчленно бюро с дебен път. РИЯ/ които е и издател на дина като Западни покрай-
народната комисия да оп- председател Йордан Захари- На 1 февруари 1989 г. в Со- книгата, Елена Бугарчева и нини.
редели точно исканата от ев от Босилеград, подпредсе- фия представители на Ца- Людмила Зидарова, състави- В книгата са публикувани
Кралството на сърби, хър- датели Мила Каралеев от Ца- рибродско, Босилеградско и тели на книгата, и други. 432 документа подредени в
вати и словенци (от 1929 г. - риброд и Евтим Стефанов от Трънско избират Инициати- В предговора на книгата се хронологична последовател- 
Югославия) военно-страте- Трънско, първи секретар Сте- вен комитет за провеждане на посочва че този гйппнт.к » ,,Р т Д
гическа граница с Бълга- фан Йорданов от Босилеград- Възстановителен конгрес, ' А С°°рНИК е мост. Те автентично разказват
рия, окупират Цариброд- ско, секретари Стефан Нико- приемане на Устав, избор на р по Р°Да си докумен- за изпълнения с превратнос-
ско, Босилеградско, части лов и Станоя Филипов. ръководство на Съюз ма кул- тално издание за съдбата на ти живот на хората от тези
от Трънско и Кулско - тери- Според чл. 1 на приетия турно-просветните дружес- българите, населяващи иви- краища, останали с ясното
тории, станали известни Устав “бежанците от Западни- тва на българите от Западни- Чата земя от Дунава до Дра- съзнание за българския си
като Западни покрайнини, те покрайнини основавт бла- те покрайнини в България, говищица (части от Видин- произход
Повече от 50 хиляди бълга- готворителна културно-прос- През ноември 1990 ” г
ри напущат родните си ог
нища и се заселват в Белог-

и извоювали с це-
ветна организация", която си ден възпоменателн лист "За- ТшнскГГАо^илего™? Г™ “ еЖедН6ВНИ Жер™‘ 
поставя за цел: “Да обедини и падни покрайнини", а през които по ™ Р )# пРавото^си -*а « наричатбм- 

радчик, Берковица, Пер- организира напусналите родни- лятото на 1991 г. се провежда силата на полити- гарско малцинство в рамките
ник, Кюстендил и най-мно- те си огнища български гражда- Национална конференция ма ческите Договори от 19 и 20 на чуждата държавност.

ни поради окупирането на За- земляческпте дружества

г. е изда-

го в София. ни поради окупирането на За- земляческпте дружества на век са подложени на некод- Подбраните документи
Още на 14 ноември 1920 г. падните покрайнини от Сър- българите оТ Западните пок- кократни териториални и голямата си част са написани

500 души от Цариброд и око- бия. Да разучава културните райнини, която приема идеологически промени, на осъвременен български
лията създават в София Ца- нужди на бежанците, като се Програма П Устав на Съюз Хронологичното представя- език документите на руски игсйда агяггглг зясжгйК: ™ - « «ий-и- -
Мида (Михаил) Каралеев. ните облаги от закона за засел- възпоменателния Цен на За- съхРаняват в 
След него са създадени дру- ване на бежанците и обезпечава- падните покрайнини - 8 но- дъРжавен архив и в други език са публикувни само в
жества на бежанците от Боси- не на поминъка им". Средства- ември. държавни архиви, които в превод на български,
леградско, Трънско, Кулско. та са: "действия пред българ- преобладаващата си част се

в

в
Централния оригинал, а тези на френски

ПА.Р.
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В Южна Сърбия няма достатъчно капиталовложения
Студим за Яблат: 

и Пчинскм окръг

Издателство “Братство”
ЕШнаграждава ложенията се създават усло

вия за увеличаване на трудо
устрояването, за повишаване 
на жизнения стандарт, а с то-

*Очаква се студията да даде принос за по-уско- ва и за намаляване на мигра- 
рено развитие на тази част на страната цията от тези среди.

п г Павлович подчертава, че то-
^ Подписаният към края на очаква да даде отговор и на зи проект е сред приоритет- 

През следващите три месеца (ноември и декември 2007 ■ август в Лесковац договор за въпроса какво могат да нап- Ните задачи, които се реали- 
г. и януари 2008 г.) в края на всеки месец наши читатели, : реализиране на проекта под равят самите местни самоуп- зират от Центъра за развитие 
които имат късмет, ще могат да спечелят следните награ- ; название "Студия за факто- равления, за да станат по на двата окръга и се очаква да

рите, които забавят капита- привлекателни за инвестито- бъде готов до петнадесетина 
ловложенията в Южна Сър- рите. Всичко това е от още дни. 
бия", вече се осъществява и

I) За редовните си читатели Издателство "Братство", 
съвместно с печатница "Върбас комерц" от Ниш, обезпечи 
привлекателни награди, които особено ще зарадват 
по-младите.

ди:
1. цифров фотоапарат
2. трЗ плейер
3. преносима памет Ш$В)
4. комплект от 5 незаписани 1)УП-та
5. комплект от 10 незаписани СО-та

Освен споменатите предвидени са и две специални 
ради за читатели, които за пръв път ще се абонират за вес
тник "Братство".

За всеки от трите месеца, в които ще се дават наградите, 
ще бъде изтеглено името на един читател, който ще поду- .
чи безплатен едногодишен абонамент за вестник "Брат- : Центърът за високи 
ство" и за списанията "Мост" и "Другарче", и един чита- ■ мически студии от Белград, а 
тел, който ще бъде награден с тритомнпте "Избрани про- : Целта е в него да се посочат 
изведения" на Детко Петров. ■ основните фактори, които за

бавят инвестициите в 13-те
II) За наградите от 1 до 5 ще могат да конкурират всички 1 общини на двата окръга, по

читатели, които до редакцията на "Братство" в плик из- ' 
пратят пет купончета (за ноември), четири купончета (за 
декември) и три купончета (за ягуари 2008 г.). Купончетата 
с обозначението на поредния брои и месеца ще бъдат пуб
ликувани на страниците на вестник "Братство". Пликовете 
с купончетата, с името и адреса на читателя се изпращат до 
НИУ "Братство", Кей 29 децембар 8, 18 000 Ниш, с обозна
чение "За наградите" най-късно до 10 число от следващия 
месец.

Читателите, чинто имена бъдат изтеглени от комисия, 
за наградите ще бъдат осведомени чрез вестника.

Работещите в Издателство "Братство" и членовете на 
техните семейства нямат правото да конкурират за награ
дите.

по-голямо значение, като се 
се очаква да даде принос за има предвид, че с капиталов- 
по-ускорено
развитие на тази част на стра
ната.

В.Б.

икономическо

Сърбия помага развитието 
на туризма на Стара планина

наг-
Проекта съвместо реализи

рат Центърът за развитие на 
Ябланишки и Пчински окръг 
със седалище в Иесковац и 

иконо- Формирано дружество
Правителството на Сърбия полага усилия за развитие 

ма туризма ма Стара планина, следователно и за развитие 
ма общините около нея. За да координира проекти за раз
витие на туризма на тази планина, правителството форми
ра дружество, със седалище в Княжевац. Капиталът на 
дружеството под название " ДОО Стара планина" е държа
вен, но освен че се финансира от републиканския бюджет 
то може да има и собствени приходи.

Очаква се дружеството наскоро да бъде регистрирано, а 
след това да бъдат избрани и управителните му органи.

вечето ог които са крайно 
изостанали.

Служителката за контакти 
с обществеността в Центъра 
за развитие на Ябланишки и 
Пчински окръг Йелена Пав
лович казва, че от студията се

В.Б.

Заседание на Комисията по информиране при НС

Приета ©а дожумвтште за рш
За Издателство "Братство" 

и.д. директор 
Небойша Иванов

. ШгШши
Комисията по информи-Бележка:

От следващия брой на вестника купончетата за награда райе при Националния съвет
на българите в Сърбия разис- §■ §шв
ква по програмните докумеи- &, : ' ч ...

"V ,■ т? Ч

пще поместваме на тази страница

6 7 9 104 5 82 31

13 141211
. ;

■ Т —у '"'X171615ВОДОРАВНО: 1. Химически 
елемент. 5. Столицата на 
Куба. 11. Дума, говор. 12. 
Дървено седло за езда. 13. 
Футболен термин. 15. 
Най-известният антибио
тик. 17. Точно календарно 
време. 18. Първенец. 19. 
Град в Хърватия. 20. Певчес
ки глас 21. Мъжко име. 22. 
Канене на гости и пр. 24. 
Вид влечуго. 25. Взривно ве
щество. 26. Български рево
люционер и поет. 27. Мате
матически едночлен. 28. 
Лично местоимение.

201918 о
232221

'ЧУ
2524 / .л

.. у Издателство Брат- викторини с награди. Поз-
ство".

Членовете па Комисията
дравена е и идеята да се изу
чи възможността "Другарче" 

обсъдиха програмите за ра- да се "раздели" на две списа- 
бота па "Братство", "Другар- пия: едното да е от предучи- 
че", списание "Мост" и кпп- лнщпа възраст до четвърти 
гоиздатслската дейност и без клас и другото от четвърти до 
съществени забележки пре- осми клас. 
поръчаха на НС да ги приеме.

Обсъдени са и програмна
та ориентация па в-к "Брат- правилник за организация и 
ство" и па другите издания, систематизация на "Брат- 
като с особено одобрение е ство" също получи подкрепа

28270
33323130 А29 "

373635 с34

Предложеният от и.д. ди
ректора Небойша Иванов3938 ©29.

Средновековна турска тит
ла (мн.ч.). 30. Островът на 
Одисей. 32. Името на писа-

сия.14. Кон (поет.). 15. Пози- ник. 24. Руски писател. 25.
16. Едип спорт. 26. Войнишки приета идеята да се органи- от Комисията по информи-ция в шахматната игра.

теля Зола. 34. Място за по- Житно растение. 17. Офи- съд за храна. 27. Мира Алек- зиРат множество конкурси и райе.
чивка (мн.ч.). 36. Период от циали0 издадено удостове- сова. 28. Лично метостоиме- ..................................................................
деня, в който се ходи на ра- рение (писмо, акт). 20. На- ние. 31. Отбор. 33. Името ма ■
бота. 38. Щат в САЩ. 39. родна игра, танц. 21. Град в водача па комунистическа- ■ С-ЮЯВС1
Действия, постъпки. Хърватия. 22. Държава в та революция в Китай. 35. : продавам:
ОТВЕСНО: 2. Отлъчване от Централна Америка. 23. Ра- Първата, и втората буква. 37. . *Г1асат-караван 1.9 ТДИ, бордо металик, година
църквата. 3. Влакнодайно ботпо помещнио на худож- Ехо, еко1.
растение. 4. Учебно заведе- _____________,,, г- .. 18ГЧ11ГЧ818(Я;р1аМ1ЯЧ1ИИЯЧИИИГ-«»«Т|1ГЗ»г»Я1ЧУ'-1гПл; ■ пия.

ие. 5. Мюсюлманско мъж- : *Голф 1.9 ТД, бордо, 1992, германска регистрация,
ко име. 6.1Тоследна дума на ф Милано. 7. Коридор. 13. Борота. 15. Ьоро. 17. Шамони. 19. : »ролф |.ч ТДИ, зелена металик, 1995, германска ре-
молитва. 7. Езеро в Турция. БИ.20.ПЦ.21.МБ.23.Дафина.25.Стаи.27.Еос.29. Долари. : гистрацмя.
8. Мярка за земна площ. 9. 3^ [дто 32 Бром. 34. Никола. 36. Ин. 37. Мис. 39. Милица. • За подробни информации
Сложен уред. 10. Жилещо 41. рак. 43. Каца. 44. Ал. 45. Ела. 47. Комити. 50. Карбонати. • 063/7714379, Драган.
насекомо. 12. Област в Ру- 51 Краи

:

:
:
:

па
; производство 1994, българска регистрация.
| “Пасаг-караиам 1.9 ТДИ, 1994, германска регистра-;

Решение на кръстословица 347 - Водоравно: _______

па 064/9913031,звънете
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ЮФД - осми кръг: "Младост" - 
“Напредък" 8:0 (3:0)____ _______

Комшиите 

с надупчена мрежа

12 кръг от първенството на Сръбска лига 
■ група изток: ФК "Жупа"- "Балкански_(0_-УI

Скандален мач 

в Александровац Жупски! И в този мач "Младост" демонстрира качес- 
твеиа игра и с лекота завоюва висока победа 
срещу гостите от Сурдулица. За пореден път 
се потвърди, че в момента зелените нямат 
достоен противник в дивизията.

'''Мачът от 12 кръг от първенството на Втора 
сръбска лига - изток между отборите от двата 
побратимени града успя да унищожи главният 
рефер от Майданпек.

През последните десетина противниците бяха равпос- 
години отборът на "Балкан- тойни, без много голови по- 
ски" не е доживял по-голяма ложения. "Балкански" има- 
кражба от тази в Александро- ше две: в 19 минута Иванов не 
вац!?

I
I

Дъждът, който непрекъс- И. Василов, С. Стойков, Д. 
нато валя през целия мач, не Димитров, И. Григоров, М. 
попречи на босилеградските Алексич, В. Тасич (от 82 мин. 
футболисти да напълнят Б. Воинович), Б. Арсич, М. Ге- 
мрежата на гостите. И в тази оргиев, Л. Динов (от 60 мин. 
среща нападателите Мирос- Г. Йорданов) и С. Дамняно- 

Георгиев и Владица Та- вич (от 80 мин. Б. Чипев). 
сич потят,рдиха реализатор- 'Напредък : Б. Датифович, 
ските си качества и отбеляза- 3. Раимович, Д. Усич, С. 
ха по три попадения. Айрединович, Д. Байрамо-

Победителят беше опреде- вич, Й. Демирович, И. Еми- 
лен още през първото полув- нович, Н. Рутич, А. Ахмето- 

което "зелените" спе- вич, С. Мамутович и К. Айди-

Г р;

<успя с глава да улучи вратата, ш 
В 76 минута главният ре- а в 23 минута Глигориевич ь 

фер подари на домакините шутира край гредата. Дома- 
несъгцествуваща дузпа и така кипите имаха шанс в 24 мин. 
ги награди стри много важни чрез Благоевич, а Раичич в 45 
точки. "Дузпата" се случи, ко- минута уцели гредата от 
гато нападателят Благоевич пряк свободен удар. 
влезе в наказателното поле на Съдията непрекъснато бе 
"Балкански" и сам падна, навит към домакините, така

лав
(

(

реме,
челиха с 3:0. Мирослав Геор- нович. 
гиев беше точен в 10 и 35, а

въпреки че около него на два че съотношението ма нару- к 
метра разстояние нямаше тенията и свободните удари 
ннто един футболист на гос- е в тяхна полза - 5:1. Така той 
тите. Съдията срамно посочи напълно анулира труда на 14 
бялата точка, на което се зае- футболисти на гостите, които 
мяха и домашните запалян- по кал и вода 90 минути се
ковци. Всичко това много бореха и заслужиха една точ- въпреки многото преки 
добре се вижда на записа на ка. бодни удари и съкратени ъг-
РТВ Цариброд. Записът от мача ще бъде лови удари, без дузпата няма-

Веднага след мача всички, изпратен до ръководството ше ла вкарат гол, дори да се
играеше още два дни. Наис-

В останалите мачове от 8
Владимир Тасич отбеляза кръг са постигнати следните 
гол в 30 минута. резултати: "Младост" (Су-

През вторите 45 минути войница) - "Челик" 0:0; "Ле- 
"Младост" вкара още 5 гола. восое" - Кондива" 2:3; "Пав- 
Две попадения реализира ловац" - "Пчиня" 0:0 и "Ала- 
Тасич, а по един път се раз- кинце" -"Джерекарце" 3:0 
писаха Георгиев, Стефан (служебен резултат, понеже 
Стойков от пряк свободен гостите от Търговище не 
удар и дебютантът Горан дошли в Алакинце). Покрай 
Йорданов, който вкара гол от "Трешневка" свободен в този 
дузпа. Йорданов влезе като кръг беше и "Полет".

След 8 изиграни кръга

А. Науков

сво-

които видяха записа, дори и на лигата, за да могат и ком- 
делегатьт на мача Славица петентнитеда видят как се съ- тина ми е жал, че играчите 
Марянович от Ниш, бяха ка- ди срещу "Балкански". плакаха след мача и когато ги
тегорични, че не е имало ни- По повод случилото се на питах кой направи дузпата, 
какво нарушение за дузпа, мача председателят на "Бал- те мълчаха. След като видях 
Въпреки това, тя награди съ- кански" Драган Йовичич зая- видеозаписа, разбрах и за- 
дията с добра бележка!? ви: "Преди всичко бих изтък- *Ч°-

През цялото време на мача нал коректното поведение на Един от най-борбените 
домашните футболисти и на футболисти в отоора на Бал- 
двамата помощници на глав- кански^ бе Александър Нац- 
ния съдия, господата Трифу- ков, к°йто след мача каза: В 
нович и Чирич. След като ви- досегашната си кариера не 
дях записа от мача, мога да

резерва през второто полув
реме вместо капитана Любо- "Младост" продължава да е 
мир Динов.

Според графика на състе- ки от 7 мача и с импозантна 
занието домакин на срещата гол-разлика 35:3. На второ 
трябваше да е "Напредък", място е "Челик" с 16 точки 
но понеже сурдуличани иг- също от 7 изиграни мача, а 
раят домакинските си мачове трети е "Полет" с 15 точки от 
в села извън Сурдулица, два- 6 мача. 
та отбора се договориха тази 
среща да се изиграе в Боси- ември (неделя) от 14 часа бо-

сплеградчани посрещат "Ле- 
П.Л.Р.

лидер на таблицата с 21 точ-
Александровац, 28.10.2007 г. 
Игрището на "Жупа", зри- 
тели.около 300. Съдия Го
ран Иованович от Майдан
пек - 4. Голмайстор: Ради- 
лац в 76 мин от дузпа. Жъл
ти картони: Б. Костич и 
Чирич от "Балкански". 
"Балкански": Петрович 7, 
Чирич 7, Зекович 7, Глигори
евич 7.5 (М. Георгиев-), Б. 
Басов 7.5, Джорджевич 7 (М. 
Костич-), Нацков 7.5, Б. 
Костич 7, Иванов 7, Марков 
7.5, Живкович 7 
(Ставрич 7).
Играч на мача: Боян Глиго
риевич ("Балкански").

съм виждал по-голям позор. 
Теренът беше много тежък -кажа, че решението на глав

ния съдия, най-меко казано, е кал и в°Да, ние се ангажирах- 
чудно. Вярваме в ръковод- ме максимално и когато бях- 
ството на лигата и ще просле- ме иа крачка от спечелването 
дим записа до комисаря на на т°чка, един човек развали 
лигата за съдийство г-н Ми- всичко. Истински съжалявам 
лошевич и той да даде мне- моите съотоорници, които 
нието си, което сигурно ще оставиха сърцата си на тере- 
уважим.

Без четири ключови игра
чи ние нямахме избор и иг
рахме дефанзивно на калния чар" от Ниш, а мачът се играе 
терен. Мисля, че домакините, в събота на 3 ноември.

В следващия кръг на 4 но-

леград.
"Младост": Г. Величкович, восое".

на.
В следващия кръг "Балкан

ски" е домакин на "Железни- Спортни новини 

от СурдулицаДС.

‘Членовете на карате-клуба 
"Танден" участваха в събота на 
турнира в Пуковац. От 18 със
тезатели на клуба 16 спечелиха 
медали - по 5 златни и сребър
ни и 6 бронзови.

‘В залата на спортовете в 
Шабац в събота бе проведен 
приятелски мач между юнн- 
орските представителни отбо
ри на Сърбия и България по 

Желюшани загубиха от комшиите лаков 7, Миладинов 6.5, Николов 6 5 бо кС' АлексанЛъР к°™4' 
ОТ)’ело поле- Т°ва бе първата им за- Сте», 7, Пеш., 7.5, М.рин.о, 6
гуоа на домашен терен. Домакините (Димитров 6), Дончев 6, Соколов 6, вал от България в категорията 
пропиляха дузпа в 75 минута - врата- Петров 6.5 и Иванов 6. ДО 75 кг и по този начин оправ-
рят Янкович отбрани удара на Пей- "ЛокомотиваЯнкович 7 Джи- да поканата. к°ято получи от
Ч6Вл ™в 6 (Бобан Златкович 6.5), Игич 6.5, СР^^Я “ГнаЗнсгвото

Димитровград, 28 октомври 2007 г. Цолич 8, Божилов 7.5, Джунич 7.5, на Нишка футболна зона "Рад-
СЦ Парк , зрители - около 100, ре- Лилов 6.5 (Джорджев 7), Винко Злат- ник" загуби в ггеделя с 0:2 в
фер Милош Стоилкович от Пирот кович 7, Денков 6 5 (Станишич -) нишкото село Мезграя. През
(7). Голмайстор: Цолич в 55 минута. Игнятович 6 и Тошев 6 5 цялото време на мача валя

Дой“’' А"ге“- . М“ ™ ч“» » ЙЯГЖ
Стоицев, Пешев и Николов от Же- Локомотива". игра. След този кръг начело на
люша , а Цолич и Игнятович от "Ло- В следващия кръг "Желюша" гос- временното класиране е “Топ- 
комотива". Червен картон: Иванов от тува на "Реал" в Църноклище Мачът личанин" от Прокупие с 32

^жГ:„'Жге..5,л„ге- 5^—

Футбол: млади 
категории Общинска лига Пирот - 7 кръг

Пропиляха дузпа 

н останаха без точки
Уикенд 

без мачове
ФК "Желюша" - ФК "Локомотива" (Бело поле) 0 :1 (0 ; 0)Този уикенд младите футболни тимове 

на "Балкански" не играха заплануваните 
мачове. Дуелите, които пионерите и пет
летата трябваше да изиграят в Димитров
град с връстниците си от нишкия ФК 
"Синджелич" бяха отсрочени. В следва
щия кръг отборите ще се срещнат с връс
тниците си от нишкия "Раднички",

Кадетите, които се състезават в лигата 
на ФС Ниш бяха свободни. В последния 
9-и кръг ги очаква съответният състав на 
ОФК "Пролетер". Младежите на "Балкан
ски", които се състезават в съответната ок
ръжна лига, най-вероятно ще спечелят ма
ча срещу "Задругар" от Крупъц със слу
жебния резултат 3:0, тъй като противни
кът им не се появи в СЦ "Парк".

ДС.



Спорт - (Ти&т&т
15'''2 ноември 2007

сдружена шахматна дивизия на Пчински 
и Ябланишки окръг - 7 кръг И Божидар Еленков 

бе сребъренМладост^ 110101111 дербито
"Младост" трудно надделя 

"Подгора" от Войник с 4,5:3,5 
в срещата от 7 кръг, която на 
28 октомври се изигра в клуба 
на пенсионерите в Босилег
рад. В изключително 
ресния мач, който беше пъ
лен с обрати, босилеградчани 
запазиха повече концентра
ция във финиша и заслужено 
спечелиха победа.

Най-интересният двубой 
се изигра на четвъртата дъска 
между треньора на "Младос- 
т" Новица Божилов и Слобо- 
дан Тошич. След четирпчасо- 
ва борба партията завърши с 
реми, което беше достатъчно 
на босилеградчани да завою
ват успех в дербито. Въпреки 
че му бяха останали едвам де
сетина минути от предвиде
ното

//
В миналия брой на "Братство", в статията за финала на 

училищната "Нестле" лига по атлетика, бе пропуснато да се 
каже, че и ученикът от ОУ "Моша Пияде" в Димитровград 
Божидар Еленков спечели сребърен .медал в дисциплината 
скок па височина с резултат 125 см. А С.

: В следващия четвъртък_________

Димитровденски пробег
инте-

На 8 ноември за четвърти пореден път ще се проведе мероп
риятието "Димитровденски пробег". Повод за състезанието е 
патронният празник на местния атлетически клуб "Балкан". 
Състезателите ще тичат от центъра на града до манастира "Св. 
Димитър".

Медиен спонсор на проявата е нашето издателство.
Д.С.

сг::п~
Злодейска ръка покоси на 24 октомври 

моя мил сестриник
* ~ сг!

ИГОР ДРАГАНОВ 
(1983-2007) 
от Скопие

Момент от мача Между "Млдост" и “Подгора"време, спрямо 45 мину
ти, с колкото разполагаше - 
противникът му, Божилов ус- Йосифов _ Трайковнч 0:1 и Д 
пя във финиша да измъкне Божилов - Джеипч 1:0.

В останалите

"Младост" и "Радан" са на
чело па временната класация 

срещи от 7 с по 9 точки от по 5 изиграни 
Резултатите: Ливая - Пет- КРЪГ са постигнати следните мача. 

рович 0:1; Остоич - Р. Мптро- резултати: ^ "Единство" - В следващия кръг на 4 по- 
вич 1:0; Александров - Арсич Долна Янна ' 5,5:2,5, "Брест" ември (неделя) "Младост" ще 
1:0; Н. Божилов - Тошич ~ Радан 2:6 и "Прешево" - гостува на "Ябланица" в Мед- 
0,5:0,5; Стоянов - Здравковнч 2,5:5,5. Свободни в този веджа.
1:0; Костов - Станковпч 0:1; КРЪГ бяха Вранска баня п

"Ябланица".

реми.
Живот - чудесен пример за почтеност и трудолюбие. 
Душа - преливаща от обич и доброта.
Сърце като космос.
Красота...П.Л.Р.
Свирепа съдба - река от сълзи до морето на вечността.
Свиден спомен - неувяхващо цвете в лехата на 
незабравимите!Завърши първенството на Втора шахматна

лига на Централна Сърбия - група юг_____________

Пето мяет© за “Цариброд”
Вуйчо Кирил със семейството си

Нашият скъп
ЕВТИМ ЗАРЕВ 
от Божица, живял в Ниш
почина на 15 октомври на 
76-годишна възраст и бе погребан 
в нишките Нови гробища.

Съобщаваме на роднини и приятели, че на 23 ноември 
от 11 часа ще отслужим панихида по случай 40 ДНИ 
говата смърт.

За един живот, живян достойно, за едно благородно и го
лямо сърце забрава няма! Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Стачка, атът Любен, дъщерите Данка 
а Драгана, лешовете Пепе и Миодраг, внучките Ивана и Ана, 
внуците Марян, Дарко, Милош и Милян и правнукът Огньен

* Класирането ни е реално, казва председате
лят на клуба Драган Иовичич.

Завърши първенството по (от 66 възможни), 
шахмат за мъже във Втора Ето как председателят на 
лига на Централна Сърбия - ШК "Цариброд" Драган Йо- 
група юг. На 26,27 и 28 октом- вичич коментира току-що за
ври в мотел "Делиград" в вършеното първенство: "Кда- 
Ниш се играха последните 5 сирането е реално, ако се има 
кръга, в които Димитровград- предвид рейтингът и титлите 
ският отбор осъществи след- на състезателите ни. Основа-
нитерезултати: "Цариброд" - та ни цел беше да оцелеем в по.висш раш. ще се сьстезапа 
Вучие 3,5 : 2,5; Цариород лигата. Тази задача изпъл- отборът г„а "Ясгребап" от

- "Кондиаа" 2 5 : 3 5; "Цариб- пихме още през средата на |-|иш1, който оглавЕ класира- 
род - Беса 3:3; Цариород първенството. В един момент 1|еТо Ма второ място ссмюпе-
- "Враня" 2:4; "Цариброд" - дори се оказа, че мейкем да се ди шк "Икономист" от Ниш,
Алехин" 5:1. борим и за титлата, по някои

Царибродчапи се наредиха грешки срещу "Кондива" и 
на 5 място с 12 точки (от 22 "Беса" ни струваха много. До- 
възможпи) и 34,5 мач точки волен съм от постиженията

на кандидат-майстора Иван 
Стоименов, който на третата 
дъска спечели 5,5 точки от 9 ш
партии, както и от младия 
първокатегормик Душаи Ди- 
митриевич, който па четвър
тата дъска спечели 5 от въз
можните 8 точки. Останалите 
бяха на своите нива, а в опре
делени моменти и под тях."

Следващата

от не-

година

Тъжен помен
На Димитровден се навършват 

ДВЕ ГОДИНИ, откакто се пресели във вечното 
царство милият пи чичо и дядо

па трето Враня и т.п.

Д. С.
ВУКАШИН СТОИЛКОВ - ВУЧА 
от с. Нашушковица

Трети кръг от първенството Сръбска баскетболна 
на Сръбска баскетболна лига - група изток, 4 кръг

Катастрофално
Внушителен обрат поражение

(БОЛеВаЦ) БК "Здравле 2" (Лссковац) - ПК "Ди- 
01:99 (2. :23; 22:34; 15:22; 39.20) митроиград" 120 : 61 (32 :16; 32 : 17; 25 :

В отсрочената среща от третия кръг от първенството 14; 31 : 14)
"Димитровград" стигна до важна победа след голям 
обрат. На старта па последната четвърт гостите имаха

Скъпи наш, надяваме се, че там, където замина, 
рил по-спокоен и по-хубав живот от земния, защото 
своята сърдечност и любов, която раздаваше на всеки, го 
заслужаваш.

Покой на душата ти!

си наме-
със

дига - група изток
Твоите племенници и внуци

Възпоменание
На 5 ноември 2007 година се навършват 10 

ГОДИНИ от гибелта на нашия мил съпруг, 
татко, син, брат, шурей и вуйчоОсвен Александър Андреевич, който отбе- 

«■,.» , смл го., д. .,р,|.2у. га р. .д тр„. л.юстолоп,

МВП индекс точки), Иван Пеидич 19 и пи Мачът се игра ма 28 октомври » СЦ 71убо-

Мачъ?^^'=^алата„а.1=

Й??; 1'йв ЖГмЖГ те се играе утре от 16 часа „ , .„рог.

БАНЕ ИОСИФОВ 
(1962- 1997) 
от Мусул

11аиихидата ще отслужим па 5 ноември (понеделник) па 
гробището Суви дол (Браня). Каним роднини и приятели
да ни придружат.

Времето никога пе може да заличи спомена за твоя све
тъл лик. Почивай в мир!
Съпругата Лада, атовете Даниел и Нсбойша, родителите Вла

димир и Пада н сестрите Светлана и Дивна 
със семействата снД.С.ДС.
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Манчин рабуш
16 2 ноември 2007

Злободневка Симеон Костов ж Никой не знайе.../у
И тъкмо, когато бях упеЩ* че имам отворен 

до звездите, отново се натъкнах па огромен 
пробием - Нов световен ред и трамзиция. Всич
ко се обърна па глава. Това, което довчера беше 

сега е назадничаво, носителите

се натъкнах паначалото па караперата 
непреодолима бариера - педигрето. За- 

щото тона беше време, когато най-много точки 
межоше да ти донесе потеклото. С други думи 
- да произхождаш от работническо-пролетар
ско семейство; да имаш родословно дърво, от 
което ясно се вижда, че твоите предни, от Адам 
до днешни дни, са били гладни и жадни; да са 
се борили през вековете против непародпа 
власт н експлоататори; да са участвали в орга
низирането на всички протести и стачки; да са 
гниели но режимните затвори, а след това 
участвали във всички възможни революции и 
то винаги в челните редици...

Разбира се, аз нямах нищо от това, а исках да 
успея в живота. Моите родители бяха обикно
вени селяни, конто си гледаха земеделскат а ра
бота. Тогава не се броеше това, че 
синове са отивали на фронта и загивали, че 
чуждестранните и домашни завоеватели са па
лели и селски къщи, плячкосвалн, изнасилва
ли... Това не беше достатъчно да бъдеш носи
тел на прогреса. Както п това, че ние, селските 
деца, още от малки денонощно работехме па 
нивите, докато работническите деца се къпеха 
по разни летовища, разбира се - безплатно, 
или пътуваха по белия свят като екскурзианти. | 
Не, не, нашето не се зачиташе, понеже селски- [1 
те жертви за родината и техният принос за об
ществото бяха анулирани лично от другаря 
Улянов със следното изречение: "Селянинът не 
е за Революцията, с единия си крак той винаги 
е на имота сп." Това беше заповед за пролета- 
рите от ВС11 страни.

Как тогава да направя успешна кариера? 
Най-вероятно щях да се откажа от намерение
то, ако не беше жена ми. "Всичко, което човек 
иска, това и може, само трябва да бъде упорит. 
Как другите могат? По какво са по-добри от 
теб?" - непрекъснато ми повтаряше. Реших да 
бъда упорит. За кратко време станах най-доб
рият работник в предприятието, но когато се 
похвалих на жена ми, тя ме погледна презри
телно: "Доказал си, че си селяндур, който е 
трябвало да остане на нивата и да тегли. За ус
пех ти трябва акъл, а не мускули..." Затова ре- 
шпх да се занимавам с обществено-политичес
ка дейност. Веднага се зачлених в Партията и 
наскоро станах изтъкнат активист. Но II тук ме 
спъна педигрето - имах възможност да бъда из
бран само в органи и форуми до общинско, 
евентуално до градско ниво. Структурите от 
по-горните нива бяха резервирани за кадрите с 
работническо педигре.

Какво да правя? Умувах, умувах и реших: ще 
използвам жена си, по-точно, нейното потек
ло, за което не се знаеше почти нищо. Тъй като 
нямаше родители, тя беше раснала по домове
те за военни сирачета. Предпазливо пуснах 
мълва, че неин баща е един от най-изтъкнатите 
революционери, държавен ръководител, кой
то тайно контактира с дъщеря си - не иска да 
изпусне високия си пост, понеже тя му е извън
брачно дете. Мълвата бързо проникна в кулоа
рите на всички нива на властта. Ето че тръгна и 
моето напредване. За кратко време успях да 
докажа, че съм директен потомък на Спартак, 
че имам кръвно родство с Маркс, а по майчина 
линия и с Ленин... Педигре, каквото може да се 
пожелае!

път \т ,с- у
напредничаво,
па напредъка са врагове па просперитета, 
риодът па революционната власт е мрачно 
време за народа, работниците са безделници и 
тьртеи, борците за свобода са издайпици... Но- 
си тел и пя прогреса станаха капитал Ь1, час! па
та собственост, разкошът... Промениха се и

пе-

Тая Йевропа се играйе с нас кико си оче. Зайеее- 
ни се тамън се зарадувамо дека после онея ми ти 
жешчине народ че си поприбере това що ие остало 
от пропърленото и че се готви за друдуту годин, 
ка ти изйеднуш съви от Иевропуту и се исипа 
снег! Народ остаде ни навам ни натз,м, не си йе 
прибрал зеленците, не йе засеял жито, з, тия що се 
надайоше на убаву и дългу йесен и без дърва оста-
Д° Море убаво що паде снег! - радуйе се Данча Ко
му налията.

- Киюзо убалзо, толкова работе остадоше недовър- 
- ядосуйе се Гьерго Рабаджията. - Тамън

н селските

шене...
бео договорил йоще нз, неколко души да поприка- 
рам дървца.

- Ти, Комуналийо, немой се млого радуиеш, а ти 
Рабаджийо, не се каъри много! Тия снег че отлети 
кико стой та гледай! Нема кос... - умеша се Нацко 
Търговията.

- Къв те па снег с кости спопадал! - чуди се Дан
на.

- Снег що нейе напалел на смързнуту землю не
ма кос и трайе само неколко дъна...

- Язък за убавият снег! Тамън градчето заприли
ча кико от приказку...

- По кво йе залтриличал кико от приказну!? - чу
ди се Рабаджията.

- Па видиш ли буньища съга, а? Целият град ли
чи на младу невесту с белу роклю...

- Де-де, видим накуде те избива, а и знам защо: 
нема да искаруйете оуклуците неколко дъна и че 
поодморите. Ама мислиш ли му кита се отопи ене- 
гат, требе да запиете двойно и тройно повече!...

- Оно истина, ако йе да се одмори човек - и мене 
ми требеоше неколко дъна да си одънем! - рече 
Рабаджията малко по-меко.

- Колко и да запинямо, пай не може да имамо 
чист град!

- Ещо бе? - чуди се Търговията.
- Ещо ли? Затова що народат ни йе текъв. 

Упгкьим наредимо контейнер до контейнер по гра
дът, а мнозина пълне приколичкье и с пърпалата 
гьи истресу ял кънто болницуту, ял по Козарицу, 
ял у польето къмто Къндину бару или по Паска- 
шискьи пут. Ама айде, ако су репшли да поочисте 
дворовете, това йе добре. Лошето йе що мину пок- 
ре пет-шеет контейнера, караю до поеледньете 
иже и там га истресу...

- Па нема ли комунална полиция?
- Има, ама с полицию не може све да се реши. Я 

че ви кажем, дека и общината плача на свакога 
кой искара приколицуту горе на гьубрището на 
Козарицу, ама пай че видиш купища шут на све 
стране! Айде кажете ми кико нийе с неколко гьуб- 
ретара може да очистимо цел град, кита самият 
народ нече да му йе чисто...

- Това ми прилича на онуя приказну кита целата 
челяд събирала житото уз стожерът, а старецът 
га развърлювал и не могли да му одвию...

- Бъш тека! Затова и я кажем: язък за убавият 
снег. За нас йе най-добре да падне снег до покри
вите на ижете, па по-добре да чистимо улицете от 
снег, а не да пълнимо гьубретарите с шут, със ста- 
рудийе и не знам с кво йоще...

- Кита спомену старудийете, не видиш ли дека 
одма над казармуту напрайимо йоще едно гьубри- 
ще, това йе склад, откупуйе се старо железо! - ре
че Комуналията.

- Ба ти текъв склад и това искупуванье, кита 
превърна градчето у отпад... - яви се пак Търгови
ята.

- Не знам кво требе да се напрайи, да нейе тека! - 
рече Рабаджията.

- И я не знам! - съгласи се Комуналията.
- Па и я не знам! - потвърди Търговията.
Право да ви кажем и я че им се придружим: и я

не знам!

критериите за педигре. Най-добре е да при
надлежиш на елитните кръгове, да си граф, 
конте, лорд, войвода, принц... А това можеш 
да станеш само ако си богат член на общество
то. Моето току-що придобито пролетарско пе
дигре не само че не ми е от полза, но е и опас
ност за живота ми. Отново изпаднах в безиз
ходно положение, без възможност да си нап
равя успешна кариера.

Няма как, спешно трябва да се отърва от 
опасното педигре и да го сменя с ново, което 
ще ми отвори вратите на висшето общество. 
Но как? Пак жена ми, кой се е надявал на това 
от нея! Докато аз съм дешубид по най-различ
ните събрания, тя заедно с нашите деца осно
вала няколко компании, не ме питайте как, и 
натрупала голям капитал, просто да не повяр
ва човек! Но ето че благодарение на този капи
тал аз за кратко време станах член на многоб- 
ройни правителствени и неправителствени ор
ганизации, спонсор и ктитор, благогворнтел и 
покровител... Разбира се, всичко това започна 
да ми донася и политически функции.

Междувременно доказах, че имам графско 
потекло, което беше достатъчно за ново педиг
ре, но аз не исках да спра тук. Като човек с голя
мо ново педигре почнах да въртя търговия с из- 
лишека от педигрето си. Беше ми жал за мно- 
гобройните способни и богати хора, които си 
нямат толкова нужното; педигре, та им предло
жих част от своето, защото имах и повече, от

ми трябва, пък и моята дума се яде. 
Броят на заинтересованите е огромен, а за це
ната е излишно да говоря - плащат колкото им 

Сред купувачите на педигре 
най-много са ония, които доскоро имаха бе
зупречно работническо-пролетарско педигре.

Нима това не е още едно доказтелство, че 
който не е бил добър комунист, ие може да бъ
де добър капиталист?!

Афоризми
‘Политиката е школа за яздене 
на... народа.

И. Михайлович

‘Всички се оплакваме, че това е 
кучешки живот, а никой не мър
да с опашка.

КОЛКОТО

А. Валяк поискам.
‘Правителството успешно сваля 
инфлацията. Върху гърба на пот
ребителите.

М. Йозич
Мачча
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