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I СЪОБЩЕНИЕ
• На 17 и 24 ноември ‘'Братство" не пристигна при » 
« читателите си, защото работата в Издателството \ 
«: бе прекратена поради острите финансови »
« проблеми. Макар че Министерството на инфор- * 
» мациите на Република Сърбия не изпълни * 
. Обещанието си, ние решихме да издздем този \ 

брой. за да отразим преди всичко бурните ’ 
политически събития в Босилеград.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ IIГР шгпгал Щ I :

одина ХШ * Брой 1824/5 * 1 декември 2000 г. * *
Цена 6 динара Редаюдот» М*

?кидГржАавАиЧвЛздНгреТбЕ НА ЕВРОПЕЙСКЙЯ СЪЮЗ И ПЕТ БАЛКАН- НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА ОССЕ ВЪВ 
ВИЕНА

ПРОМЕНИ ДО ПОМИРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ 

КОЩУНИЦА 

ПОДПИСА 

ОСНОВНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА

:^“"ТС Л,,дср" ""ТВ'ьрД,,ха привързаността си към демокрацията и изразиха готовност
Югославия ’^ърпатскГСх,,СзЕ,,РОПСПСКх,,Я'1"Ь1Н3.> "рсдложн „а лидерите на
„.уи.щаТ, ";.,спто -и: ГРШ ’ ' " Лл"а,,,ш стабилизиращо партньорство” * Воислав Ко-

- Ц 1,04 |с СР,° с определена за европейска интеграции н предупреди за необходимосттаот последователно прилагане на Резолюция 1244 за Космст „сонходимостгл

да

Европейският съюз н лиде
рите нп пет балкански страни пр-

Вснчки участници в срещата 
прецениха, че новата дсмократ- 

оведоха миналия петък в Загреб ическа власт в Белград влива на- 
самит, на който след исторнче-

владеят терорът на необуздан
ите политически апетити и пре
следването на един кореняшки 

дежди за трайна стабилизация народ - колкото да се припомни 
на региона. За да даде допъл- че старата балканска приказка 
нителсн тласък на това. ЕС ще 
вложи на Балканите 4.65 милиа-

скитс промени регионът е тра
сирал собствен път към регион
алното помирение и сътрудни
чество н към включването в Де-

за насилие и етническо прочи
стване псе още нс е приключила, 

рда свра. 2,3 милиарда от които каза президентът Кощуница.
Самнтът в Загреб се проведемократическото семейство на в Сърбия, 

континента. На са- 1ДЮ
мита в Загреб ЕС за 1 
пръв път откри пред Ц 
Балканите сериозна
та европейска пер
спектива. Френският 
президент Жак Ши- 
рак, председателств
ащ петнаесторката, 
предложи на лидери
те на Албания. Босна 
и Херцеговина, Хър
ватско, Югославия, 
Македония и Слово-

шВт , § I
■ш

^ -Ч

и ту' ' Щ*ния 'реални асоциа
ции'’. ''стабилизира
що партньорство и 
възможност за членство в Евро
пейския съюз. На най-важната от насилие на космстските ал- гурностни мерки.

Ширак оказа пълна подкрепа на Кощуница в Загреб
Президентът Кощуница подписва документите на ОССЕ

при наличието на засилени си-По повод най-новата вълна Ма 8-та министерска конференция на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена 
югославският президент Воислав Кощуница подписа 
неделник трите основни документа на тази организация 
Заключителният документ от Хелзинки, Парижката харта 
и Декларацията от Истамбул.

Президентът Кощуница произнесе реч пред участниците 
в министерската конференция, в която особено подчерта 
тежката обстановка в Южна Сърбия п в космст.

Югославският президент изрази голямата си загриже- 
обетоятслстиата н Прешевската котловина и иод-

Не изостанаха и сенките отбашш югославският президентси политическа среща през по
следното десетилетие балкан
ските лидери потв ърдиха ло-нл- 
татьшните политически и паз
арни реформи и готовността си 
за укрепване 
сътрудничество.

в по-Воислав Кощуница предупреди миналото, понеже срещата, чи- 
самита, че провеждането на Рс- ито съпрсдссдптсли бяха Хърпа- 
золюция 1244 ’с мрътво слово тско и Франция, беше съпрово- 
на хартия и че Космст е най- ждана и от демонстрации на хъ

рватските "домолюбци , кшггокрупният проблем на Европа .
- Сега още само Косово и Ме- протестираха срещу присъстви

ето на СР Югославия.

на взаимното

тохия си остава област, в която

НОЕМВРИ СЕ СЛУЧИ ПРЕЦЕДЕНТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТНА 22
НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

мост от
черти, ме стана дума за класически тероризъм и за опит ма 
албанските терористи и сепаратисти чрез насилие да 
ложат политическо решение.

па-

ПРОТЕСТИ СВАЛИХА 

ЛЕВИЦАТА ДЕМОКРАТИТЕ ИСКАТ РЕВИЗИЯ НА ПРО
ДАЖБАТА НА ЛОКАЛА НА "СЛОГА'1 В ЦЕН
ТЪРА НА БОСИЛЕГРАД

* Под натиск ма около 51)0 раби г  ........  ̂  ̂к^н 1—"
отпор * От 31 отбори.,.,.- 18 върнаха мандатите ... * ИрМ« Х11 '.-лианите     „
к м.с;,е време...... управление н да-тамест„„ самоуправление, за да се „чу....... ......... са
ОС * Чакат се представители на 'УШнисгсрс 
какво да се прави в .„„..„.астапалата обстановка

ТАКЕВ ГО ПРОДАЛ, 
НЕГОВАТА ДЪЩЕРЯ ГО 

” КУПИЛА” ПОЩО-ЗАЩО
ЗАЩО НЕ СЕ ИЗБРА НОВА 

ОБЩИНСКА ВЛАСТ?
77717..........

па Ьос.леградека 
. 11о-

3,1 пръв „ът в историята 
община изпълнителна власт не е сформирана 
воизбраната Общинска скупщина, в която леви
цата има(ше) огромно мнозинство - от общото 31 
стбощ.ици 17еГ„аГ:ПО. 10 „а ЮЛ. 3 от гру.л,

па С1*С - се саморазформи- 
ДОС превзеха сградата
на ОС Д-р Симеон Арсо». 1Ш1,||Ир,|ЛИ „„ вземат „ ръцете .

власт, клето ще рече мредссда1сл»"
от членопете му.

сесии Ил Общии-22 ноември
беше заплануваш» дп се Фалирал.,... нредвриатне "Слога” в центъра „а Босилеград про

даде делово помете,...е от 56,16 квадратни метра па Белградска 
банка АД - филиал "Вранянска банка” за 3011 хплядн динара. 
Спогодбата подписал., Васил Такса „ дъщеря му Наташа Та кеш. - 

като фалнтен тара,пиел н продниач, а дъ.церита като
............мощен работник на банката. Топа пред,папка коментари н
подозрения, „ оо „а ДС, КОЙТО смята, че имуществото е продадено < 
бе. „ублнчен трьг и на „нека цена, „писка ог общинския нра- 
„оза.н.ггник да раздвижи процедура за утвърждаване на закон
ност „а договора.

Насрочената за 
ската скупщина, па която
избере Из.гьл нитслсн отбор, секретар ,1 редо.шитс 
кимнеш, и тели, „е ее проведе. От добре оеиедомепи 
източници неофициално узпаоаме, че социални шс

си всички органи па
граждани И сДИП
р«Г\Представители
ОС. а председателят

й:=~ ....... .
........-.....-

............... .ЛТ» “ ГФ—— ...................
редовна общинска власт.

пана таткото
на

(На 6-а стр.)
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ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

НАРУШАВАХА С Е ПРАВАТА 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
На 16 ноември т.г. в Димитровград пребивава делегация от България, в която бяха Димитър 
Абаджисв, заместник председател на НИС на СДС, Христо Миханловски, заместник министър

та, Елена Костова, председател на Фондация ” Бъдеще за България , и Бойко Кншков, 
а ” Булгартабак” от София. Поводът бе пристигането на голяма хуманитарна пратка от

стойност около 60 хиляди ДМ),чийто

на
икономика 
директор на
три хиляди семенни пакети (за около 60% от населението, на 
дарител е ” Булгартабак”.

По време на визитата си заинтересовани фирми от що сътрудничи стези партии, 
КИЦ България. В срок от десет- понеже той е част от ДОС. За 

има дим в България да се
делегацията посети 
"Цариброд”,посредством ко 
нто Фондация "Бъдеще за сформира група от десетина таиовят демократичните пр-

в инципи в Сърбия, защото в

нас с много важно да се ус-

България разпространява човека, които да помогнат 
помощ за децата. Тук се сре- осъществяване на контакти, един тоталитарен режим, ка-

къвто съществуваше преди,
Бойко Кишков, директор на "Булгартабак", Димитър Абаджиев, 

заместник-председател на НИС на СДС, Симеон Басов, 
председател на ОС в Димитровград, и Христо Михаиловски, 

заместник-министър на икономиката

щнаха и с ръководството на Тук би трябвало да бъдат вк-
ДС6Ю. който със съдейства- люлени и банкери. правата па всички граждани

Ето какво за "Братство” се нарушаваха, включително 
след разговорите сДСБЮ ка- и па малцинствата. 1огава, 

Димитър . Абаджиев, когато се гарантират правата 
на МИС на па всеки човек, независимо

ето на общината осигури ио-
подобно,което е необходимо 

. В момента ид
ваме с хуманитарна пратка от 
3000 семейни пакета. Нашата

ще бъдат защитени така, ка- 
кто и на 
Югославия”.

мощта.
След това в Общинската за всички граждани в за учениците

скупщина делегацията се сре- зам.председател 
щна с ръководството на об- СДС, отговаряйки на въпро- от неговата етническа прина- *А как Фонушшп "Бърещелп

Г>1>лгирш1" може ри помогне па фондация идва често тук, но 
риброд и Босилеград в про- гава можем да кажем, че има „Гнцшшпш? - шшшТшхме Елена аа Не идвам толкова често, 

на демокрация. Затова ние е на- Коешона. 
шите приятели от ДОС, коя-

еа какви са позициите на Ца- длежпост, религия, само то-щината и е директорите на 
почти всички димитровград
ски предприятия. На' среща- срамните определения 
та се разисква за възможно- СДС: 
стпте да се помогне на тука
шните фирми. Констатирано последните няколко години ботим заедно и вярваме, че 
е, че трябва да се помогне активно сътрудничи сДемок- сега вече, в условията на де- Преди известно време изпра- от нас, всичко сте получили”, 
най-много в смисъл на осъ- ратичната опозиция в Сърб- мокрация, правата на бълга- тихмс 620 пособия за деца . 
ществяванс на контакти със пя. Ние знаем, че ДСБЮ съ- ритс в Сърбия и Югославия -рова са ТСтрадки, блокчета и

Ние организирахме големи- 
"Нашата фондация рабо- те концерти за Великден на 

- СДС като партия през то вече не е опозиция, щс ра- ти ПрСДИ ВСичко с децата и "Филип Кутев”и други проя-
доссга сме помагали, ви в КИЦ. Каквото е търсенопие и

А.Т.

ПОСЛАНИК ТРИФОНОВ В ДИМИТРОВГРАД

НАШАТА ЦЕЛ Е ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
искам да поздравя новоизб- ито донесоха едно добро да- 
раното общинско ръковод- рение, тъй като напълно съм 
ство както на законодател- наясно колко е тежко поло- 
ната, така и на изпълнител- жението. Знаем, че според 
ката власт и да се запозная с официалната 
техните намерения, за да Димитровград е на последно 
мога да видя като прсдста- място по жизнен стандарт, 
вител на българската дър- Това е трагедия за хората и 
жава, как мога да помогна аз ние главно с кмета обсъжда-

По официална покана на 
новото общинско ръководст
во на 17 ноември т.г. в Ди
митровград пребивава посл
аникът на Република Бъл
гария в Белград г-н Ивайло 
Трифонов. По време на по
сещението си той води офи
циални разговори с общин
ското ръководство за възмо
жностите за сътрудничество 
с България и помощта, която 
посолството може да окаже.

След разговорите Три
фонов заяви:

"Благодаря много на пре
дседателя на ОС г-н Басов и 
на председателя на ИО за по
каната да посетя официално 
Димитровград. Най-напред

статистика

и моите сътрудници в посол- хме тук възможностите пъ- 
ството както в Белград пред рво за съживяване на общин- 
сръбските и югославски ни- ската икономика във всички 
ституции, така и в България, аспекти. Г-н Басов ми 

Аз съм много доволен, че изложи прекрасни свои идеи 
моето посещение е пред- като една визия за бъдещето 
тествано от посещение на на общината, които аз при- 
заместннк министъра на ик- ветствам, от които съм впе- 
ономиката, на заместник чатлеи. И г-н Иванов ме впе-

Посланик Трифонов в разговор с председателя на ОС и ИО на ОС 
в Димитровград

председателя на НИС на чатли с въпросите, конто по-
СДС и ма г-жа Костова, ко- ставя за съживяване на двете тои каза» че България най-

най-големи предприятия в много е помагала и през пъ-
____________________ _ общината, ГИД и "Свобода”. рвото, и през второто емба- че за първи път имаме шанс

Аз мисля, че най-после е Рго- Ако не беше България, след 120 г., след Берлинския 
дошло време да се разбере от ние да сме умрели без гори- конгрес, България и Сърбия 
всички жители на Димитров- во • Тия работи просто се да живеят в приятелство и до- 
град, че това, което някои хо- премълчаваха, а се измисля- бросъседство. Защото целта 
ра на бившия режим говореха ха какви ли не претенции на ни е една, а ЦЕЛТА НИ Е

България, че искала да ре- ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, 
бившата опозиция, яидира Ньойския договор, че

на външните работи г-н Сви- 
ланович. И двамата казаха,

ПОСТИЗБОРНАТА 

КРИЗА В САЩ СЕ 

КОМПЛИЦИРА и клеветиха активистите на
Аз още веднъж поздрав-ссга вече

така и в България, че това са искала да прави Сан Стефан- явам ръководството на об- 
бмли празни приказки и кле- ска България. Това беше щината, а в тяхно лице и вси- 
вети, които тежат единство- просто отвратителна пропа- чки граждани на общината.

гайда на бившия комунисти- Да работят за доброто на

След обвинението на републиканския кандидат 
за вицепрезидент Дик Нейни за сметка на 
демократите, че блокират транзицията на властта, 
постизборната криза в Съединените американски 
щати продължава. След като бяха съобщени 
официалните резултати от президентските избори в 
спорния щат Флорида, които той спечелил, 
републиканският кандидат-президент Джордж Буш 
младши съобщи, че се чувства избран президент и че 
започва подготовките за новата администрация. 
Нейни обаче заявил, че бюрото в сегашната 
американска администрация, което трябва да 
помогне на новоизбрания президент за по-бързо и 
по-ефикасно поемане на властта отказало да 
направи това.

но на съвестта на тези, конто 
са ги говорели. Дано тези хо- чески режим. Това е исти- хората и да използват целия 
ра имат срам да се засрамят, ната- Хората сега ще видят с потенциал , който има от спе- 
защото България с такава очите си, че реално Сърбия и циалисти, без да ги делят на

България могат да живеят в партийна Самооснова.откритост се с отнасяла към 
Сърбия и Югославия през най-приятелски отношения, тогава авторитета на ДОС, 
всичките тези десет години. Тези мои убеждения се спо- като управляваща нзпълип-

дслят напълно и аз много се телна и законодателна власт 
мои ще расте. Това е моето 

думи повтори професор Ми- пожелание към тях.” 
чунович, с когото имах офи-

На срещата онзи ден на ръ
ководството на българската зарадвах, когато тези 
търговско-промишлена па
лата със зам.министър на ик
ономиката г-н Караджоле, Чиална среща, и министърът

А.Т.

ШШ&(!)1 декември 2000 г.



НА ПЕТЛОВО БОИЩЕ НЕДАЛЕЧ ОТ ПИРОТ СЕСИЯ НА СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ

МЛАДЖАН ДИНКИЧ 
ГУВЕРНЕР НА ЮНБ

КОЩУНИЦА ПРИСЪСТВА НА 

УЧЕНИЕ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА 

ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ На втората редовна сесия на Съюзния парламент, състояла се във 
вторник, депутатите в двете камари гласуваха гувернер 
Югославската народна банка и негов заместник, както и се крета |3 на 
Съюзната скупщина. Демократическата опозиция в Сърбия предложи 
изпълнителния директор на Г-17 плюс Младжан Динкич за нов гу
вернер на Югославската народна банка.

Демохристрияиската партия в Сърбия предложи по спешна проце
дура да се обсъди предложението за изменение и допълнение в Закона 
за държавните празници.

на

Югославският президент Воислав Кощушща ервл-.юднолковннк Владимир Лазаре,шч. 
присъства » миналия четвъртък на тактическо Агенция Бета посочи, че ма това тактическо 
учение на поделенията на Трета армия на ЮВ. 
конто се проведоха в Петлово бон ще, недалеч от 
град Пирот.

Президентът Кощушща се придружаваше ог впч. 
министри на отбраната н на вътрешнп-

ученпе са присъствали п началникът на Пиротски 
окръг Джоджс Мптич п председателят на Общин
ската скупщина в Пирот Алоксандар Манопло-

съюзните
„ ~ »След престоя сина Петлово бонщс нрезидеи-

ге раоотн Слободии Краповнч и Зоран Жнвковнч, тът Кощушща продължи обиколката си па по- 
началника па I енералщаба на Югос- деления та на Трета армия на ЮВ. Това е първото 

ланска та войска генерал полковник Небопша Па- официално посещение
ВКОВИЧ II

ДОГОВОР НА ЛИДЕРИТЕ НА ДОС

ДЖИНДЖИЧ ПРЕМИЕР
както и от

на новия югославкп през
идент на единиците на Югославската войска.командващия Трета армия на ЮВ ген-

Преди заседпнисто па Съюзната скупщина лидерите на 18 партии 
-членки на Демократическата опозиция в Сърбия подписаха коали
ционно споразумение. С това споразумение се предвижда лидерът 
Демократичната партия Зоран Джинджич да бъде кандидат-премиер 
на бъдещото правителство на Сърбия, а председател на Народната 
скупщина на Сърбия да бъде от Демократическата партия на Сърбия.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ

ГЕНЕРАЛ ЛАЗАРЕВИЧ: ЗЛОДЕИТЕ 
ДЕЙСТВАТ В ЮЖНА СЪРБИЯ

на

ПРЕВРАТ, БУНТ ИЛИ 

СВОБОДНА ВОЛЯ?
1Це бъдат предприети всички мерки да не се 

повтори миналогодишното Косово, каза команд- 
вашият Трета армия на ЮВ

Командващият Трета армия на Югославската во
йска генерал-подполковник Владимир Лазаревич 
оцени, че същите злодеи" се опитват в Южна Съ
рбия да повторят миналогодишната обстановка в 
Косово.

'Онези, които миналата година запалиха Космет. 
посегнаха да завоюват и части от Сърбия, об

щините Буяновац и Прешево". каза генерал Лазаре- 
впч на тържеството в Клуба на войската в Ниш по

повод изпращането на новобранците от декемврий
ския набор.

Той подчерта, че "и вчера паднаха невинни жертви 
от същите онези злодеи, които настояват и тази година 
да повторят миналогодишното Косово”. Лазаревич до
бави. че "ще б ъдат предприети всички мерки в д ър
жавата. за да се осуети повтарянето на Косопо".

Командващият Трета армия на ЮВ оцени, че по 
"волята на силните на деня в света” една част от 
Сърбия - "светата сръбска земя в Космет" продъ
лжава да е окупирана, както и че "през миналата 
година ЮВ на щик пазеше и запази отечеството”.

След събитията на 22 ноември се откроиха три въпроса: дали те бяха 
преврат и насилствено завземане на Общинската скупщина, бунт на 
народа или воля на отборннците? Ето как оценяват събитията водачите 
на левицата и на опозицията.

Рашко Кирилов, подпредседател на ОО па СПС : Нашият ОО в 
момента няма официално становище за събитията. Тези дни ще 
проведем събрание, на което ще вземем решение какво да правим. 
Сегашните отборшщп бяха избрани по легален път. ДОС беше поразен 
н той тогава прие поражението като реалност. Сега повече от отбор- 
ниците, конто върнали мандатите казват, че това са направили под 
натиск. Ако това е точно, тогава случилото се е класически преврат.

Стояпча Анастасов, подпредседател на ОО на ЮЛ : - Секрета
риатът на нашия ОО оцени, че на 22 ноември е извършен преврат, 
конто няма нищо общо с волята на гражданите в общината. Още повече 
като се има предвид, че волята и интересите на над 8.5 хиляди 
пълнолетни граждани не могат да представляват 300 - 400 протес
тиращи граждани. За да се разреши неблагоприятната обстановка, ще 
сс наложи да се изучи основният въпрос : кой и защо организира 
протестите и дали отборннците наистина доброволно се отказаха от 
мандатите си.

Милс Миленов, председател на ОО на ДС : - Събитията са израз на 
волята на хората в общината. След като им беше дотегнало сляпо да 
вярват на онези, които нн водеха или подобни на тях. работниците от 
КОБОС. Цеха за сушене на овощпя и зеленчуци. Здравния дом. "Ав
тотранспорт" и граждани на Босилеград сами се организираха и дой
доха. Благодарим им за та ш огромна подкрепа. Това не беше бунт или 
преврат, но просто израз на недоволствие общината ни все да е в кърга 
на иерезвитите ида ни водят хора. които нн накараха в калта. Общината 
дължи около 3.5 милиона динара, това за временното общинско 
управление ще б ъде изключително тежко, но съм убеден, че ще нн бъде 
далече по-лсспо без СНС "специалистите". Доколкото гарнитурата на 
СПС и на ЮЛ не спазва народната воля. работниците и гражданите са 
готови пак да дойдат много по-масово.

Милчо (тоичкоп, председател на ОО на СПО : - Събитията са 
съставна част на борбата на Сръбското движение за обновление 

■ против режима па СПС -ЮЛ и на развитието на демокрацията. Опоз
ицията в нашата община нямаше условия за предизборна кампания за 
ееитемрпйскпте избори, какпнто имаше СПС и ЮЛ. изборите станаха 
н ненормални условия. Това добре е известно на отборннците. при 
попечето от тях с ъвестта се пробуди и те в ърнаха мандатите си.

Нлидимпр Жилиш, председател на ОО на ГСС : - Огромното недо
волствие на боенлеградчамн поради катастрофалното икономическо 
положение и своеволието па челните хора на общинската СПС-ЮЛ-ова 
влас т кулмпнпраха па 22 ноември. ОО на ГСС смя та, че в народния бунт 
взе участие мнозинство наши съграждани, а главната роля понесоха 
работниците.

А ре» Л. Тодоров, председател па Главния съвет на ДСБЮ : - Става 
в ъпрос за демократични процеси, а не за някакъв си преврат. Тук няма 
противозаконни действия - мнозинство от общинските съветници по
дадоха оставка пред кмета. Ако върху зях имаше натиск и принуда, 
както това някои сега иска т да представят, защо тогава не поискаха 
защита! ОО на ДСБЮ съдействаше в.организацнята на протестите и 
трябва да си признаем, че главен организатор беше ОО на ДС. Сега се 
манипулира, че протестите са организирани от София, че българското 
малцинство иска да се отцепи п какви ли още не глупости. С гази злоба 

, може да се нанесе само вреда на българското малцинство и на демок
ратичните процеси в Сърбия.

Д-р Симеон Арсон, председател на ОС в оставка : - Сесията па ОС 
не сс проведе и нейни органи не се избраха, понеже това не искаха 
гражданите. 11ротсститс бяха мирни и достойиетнеии. Група отборшщн 
веднага изразиха желание да върнат мандатите сн, е което да се 
изпълни волята на гражданите п да се проведат нови местни избори. 
'Зачи тайки волята на с ъбралите се граждани, 18 отборницн, всред кон то 
п аз, подадоха оставка като морален акт. Тъй като ОС’ не можа да се 
учреди в законния срок, осведомих преходното правителство да пред
приеме мерки еъгласно Закопа за местно самоуправление.

сега

ПРОТЕСТИ СВАЛИХА ЛЕВИЦАТА
(От 1 -ва стр.)

дълги години не слизат от общинската кадрова вър
тележка.

колеги да напуснат заседанието. В нажежената ат
мосфера председателят на ОС д-р Симеон Арсон пре
дложи сегашното заседание да се отсрочи за утре
шния ден. на което представители на ДОС вч.зрпзихп. 
че "това няма да промени нищо. понеже гражданите 
ще дойдат пак".

В следобедните часове 18 отборницн написаха, че 
подават оставка, че връщат мандатите сн и напи
саното предоставиха на д-р Арсов. който също така 
се отказа от мандата си. Сетне тези подписи предиз
викаха различни коментари - едни смятат, чс отбор- 
шшитс това са направили под натиск, а други, че са се 
съгласили с волята ма протестиращия народ.

Всичко това револтирало Демократичната опоз- 
нзня з Сърбия в обшилата, която тук представляват 
общинските о'тоори на Демократическата партия. 
Демократичния съюз нг. българите в Югославия и 
Гражданския съюз на Сърбия и на която съдейства и 
ОО на Сръбското движение за оонозление. Около 
500 граждани и работници от КОБОС. Здравния дом. 
Цеха за сушене на оврщмя и зеленчуци и на Ав
тотранспорт" се събраха на протест пре;; Културния 
дом. където трябваше да се проведе заседанието на 
ОС. Бяха докарали и трактор, излепен с афиши и 
снимки на булдозер. Сетне мирните протести и пос
ледвалите събития от самите граждани бяха наре
чени "тракторна революция .

На заседанието на ОС пристигнаха и предела-

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАЗНАЧИ 
ВРЕМЕННО ОБЩИНСКО 

УПРАВЛЕНИЕ
кители на ДОС. които бяха дошли и на предишното 
заседание, на което от редовете на СПС бяха избрани 
председател и подпредседател на ОС. но тогава не им 
беше дадена възможност да изнесат становищата си.

на ОО на ДС каза. че

В следобедните часове представители на ДОС
,'чат 

сс зп-
Общинската скупщина. За да не се сл> 

евентуални злоупотреби, д-р Арсов нареди да <; ■ 
печатат канцелариите на досегашния председател на 
ИС). на секретаря па ОС, счетоводството и па Дирек
цията за строителни парцели и некатегоризирани пъ- 

(‘етне сс установило, чс едни от тези канце
ларии били отпорени.

Д-р Арсов същевременно издаде заповед да се 
сформират комисии и да се изв ърши контрол на фи
нансово-счетоводната служба. Комисиите действаха, 
но ис* още не дадоха от чет за работ ата си. Отпреход- 

правитслст ио на (ърбия председат елят п 
тавкл поиска да сформира Бременен общински съ
вет. Представители на ДОГ поискаха от Арсов ДП 
заминат в Бетпрад ида изучат въпроса как занапред 
да се действа. Б Министерството за местно елмоу- 

че сега никой не може

завзеха

Драган Христо», говорител 
протестиращият народ изисква от отоорнйцигс ,ъ• 
зърнат мандатите см. правителството на Сърбия да 
въведе временно общинско управление и да сс про-

ПОЯСНИ топ.

тиша

местни избори. I ода правим
септемврийските и {бори

ведат нови
ние незащото по време на 

бяхме равноправни, наричахте ни народим предатели 
позволявахте посредством местните медии да 

Но. продължи Хрие-
нотои не ни

изнесем и нашите становища, 
том. ако сложим ръка на сърце, кадровата върте- 

т СПС вече досади ма гражданите на беди.-па 
съгласни да позволят на

.: ежка
ми община и те вече не са

крбят съдбата на народа. I(редее-
иравление получили отговор. 
д.| 1И приеме, а негови представители ще дойдат вняколко души да 

е,телят на ОО на ДС Милс Миленов поиска от от-
или да убедят

Босилеград.
"Досовци" смятали, че за кадровата въртележка 

на ()(.) на СПС
зорниците да върнат мандатите си 
протестиращите да прекратят протеста 
лтно от те ш две неща, ката Мидено», понеже не сом

си. Изберете е виновен и сегашният председател 
Басил Такси, който от години заема значителни пос
тове в общината и в-петък поискали той да подаде 
оставка на парт ийния си пост. Гой това напрани, като 

че се отспи! от Поста и се

успеем да контролираме
в т ази зала.

щесигурен дали
станонката л дали хората нямя ДД влетият

[ (стявисимият отборния И ВПИ Ьорски. който
па колеч и те си да 

нови местни

и оставката си написа, 
самоотлъчна от партията см поради морални нрин-

и на

предишните две сесии предлагаше 
вз.рнат мандатите си

ципи.
До понеделник, когато приключи набирането 

материал за вестника, представители па министер
ството не пристигнаха. ДОС настоява па правптел- 
ството ДП сс Предложи светли ни временното общин
ско управление, и д-р Арсов итчпквл 
министерството. Иътможни е Арсов с представители 
цв общински служби и ни ДОС ДВ -ишиас та Певград, 

Какво ще сс случва вдайте пред вас ис с итвсстпо, 
а иснтасстността, особено а такава обет-липака,е пп||-

и да се проведат
набори, и сея ката. чс демократ ичнитс промени в 
С ърбия трябва да приети, кат и в Ьосивс. рад. ПрсД- 
с,-,„телят на Местната общност в Босилс. рад. А н гон 
Тончев и член па ОО на ЮЛ кача, че икономически 

.останалата общината е " та, убила времето със ста- 
ПК". Д-р Крум 11:>кси, отоорник ва 

мандата си, топя

11*1

становището на

ри те кадри
СПС, заяви. че доколкото върне

„ред ДОГ. а иред партията и граждлн- 
итбрали. Раде Александров, шеф

)(>Л, призова партийните си

аяма да нрави 
итс. които са го 
отбориичсския клуб на

лошият вариант.
В. Божилов В.Б.

о:>1 декември 2000 г,



РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД Д-р СИМЕОН ВАСОВ

ИМАМЕ СПОСОБНИ ХОРА ЗА ПРОМЕНИТЕ И РАЗВИТИЕТО
Иоиоизбрпннят председател па Общинската скупщина н Димитровград д-р Симеон' "^"'"„“затовмбез'думГоправдшше, чсс много зает и подобно, се съгласи

за когото няма нерешими проблеми. Винаги и па всяко място е готов да разговаря е всскиго. ватова и оез дума оир « 
като нов кмет (между другото хич не му пречи, че му казваме I осподин кмег ).и човек, 

да поведем разговор е него да изнесат на плещите си проме
ните и развитието, но ни е нужна 
инициалнп помощ да тръгнем, а 
след това 
съм в нашия успех.

бия. Аз взех участие е четири ми
нутно изложение, в което посочих 
данните, които казах и на вас, за да 
знаят всички на какво ниво е ик
ономиката в нашата община и е

да се разрешават нещата едно след 
друго.

* В к<ш текст ни предишния 
въПрос какин са Предстоящише 
Ни зарича?

- Предстоящите задачи са да не 
спим, а винаги да мислим какво 
трябва и какво може да се направи. 
Аз вече направих определени стъ
пки в смисъл на ежедневно кон-

*ГосПодин кмете, Председат
ел, най—наПред ри Вн чеешнишм 
избори за кмет ни ниши ши об
щини и ри Ви ПоГшшиме какао 
наследство Ви остави Предиш
ното ръководство?

- Моята благодарност на вас и 
на всички, които ми честитиха из
бирането на този отговорен пост, а 
нали знаете как казва нашият на
род - "честита ми мерка". Какво 
съм наследил? Искам най-напред 
да спомена, че когато застанах на
чело на общината, две трети или 
може би.три четврти от населе
нието на общината живее с месе
чен доход от два долара и поло
вина. Ако знаем, че долната гра
ница на бедността е два долара на

можем и сами.У беден

С удоволствие мога да кажа, че съюзният министър 
на вътрешните работи, с когото имах разговор в 
Белград, изрази възхищение от храбростта на 
димитровградчани по време на изборите и след това, за 
което той особено ги приветства. Като първо ни 
посъветва да направим колкото е възможно повече 
контакти с първия ни съсед България и от тях да 
търсим и очакваме най-много помощ, каза г-н Симеон 
Басов по повод срещата си със Зоран Живкович, съюзен 
министър на вътрешните работи.

I

тактираие с хора, които но няка
къв начин могат да ни помогнат. 
За някои контакти (сделки) вече 
има възможност за реализация. 
Търсим преди всичко хуманитарни 
организации и донори, които мо
гат да помогнат. Хуманитарна по
мощ за почти 60% от населението 
вече пристигна от България. Но 
бих искал да не дава Господ лос-

д-р Симеон Басов
* Каиш неПоПривнм ошиими- 

сш какао ще поръчаше ни граж
даните ни общината?

- Смятам, че съм не само опти
мист, но и реален човек. Както ве
че казах, смятам, че историческият

какви доходи разполагат хората в 
Цариброд.Изтъкнах, че сме заин
тересовани за помощ, но не само 
хуманитарна, а помощ за среднос- 
рочно и дългосрочно развитие на 
общината. Помощ, с която да ни 
помогнат да започнат с работа на
шите най-големи предприятия, 
първо място ГИД, "Свобода’, ко- 
жарата. Изтъкнах нашите духовни 
ценности (голям брои образовани 
хора, художници...) не като само- 
хвалство, а за да изтъкна докъде е 
доведен един духовно богат народ. 
На първо място изтъкнах, че ние 
имаме способни хора, които могат

и половина, п дамо даде Бог да до
стигнем равнището попе на средно 
развитите европейски страни.ден, представете си какво означа

ват тези два долара п половина на 
месец. Определен процент хора ешъйки като Председател? 
жевеят даже и под това равнище.

* Кои бяха Вашите Първи тоянно да получаваме такава по
мощ. а в края на моя мандат ние да 
станем донори. момент е на моя страна и на граж- 

казвам да чакат бъдещето
- Първите ми стъпки бяха да 

видя в какво състояние се намира 
Общинската скупщина, икономи- « Белград низаседаниена Пакта 
ката па общината, културата, ип- м стабилност в Югоизточни

Смятам, че задачата, която пое
мам, ще бъде много трудна, но от 
друга страна мисля, че историчес
кият момент е на моя страна п че 
все пак идва време, когато могат 
да се очакват положителни крачки

на* Прери известно бреме бихте даните
усмихнати и да бъдат сигурни, че 
не съм
ен съм, че в края на моя мандат 
положението ще бъде много по-

напразно оптимист. Сигур-
формирането, общинските фина- ЕпроПи. Ви какво говорихте ни 
нсп (за конто откровено казвам, че заседанието и какао очакваше 
още не зная. но скоро ще разбера), ош Пакта?
Когато всичко това разберем, ця
лото общинско ръководство ще 
предприема определени крачки, за

добро от настоящото.
в цялата държава п по-широко в 
региона. Това мн дава основание, 
че след известно време ще мога да 
кажа, че вече не сме на два долара

- В работата на заседанието вз
еха участие около 60 донори и над 
150 кметове на общините от Сър-

А.Т.

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В СУРДУЛИЦА НОВИЦА ТОНЧЕВ:

ДА ПРЕНАСОЧИМ МИГРАЦИЯТА
Божица в Общинската скупщина в Сурдулица пълни 12 години, а на учредителната сесияИнженер Новнца Тончев е отборпик па село 

след изборите от 24 септември е избран за подпредседател па Скупщината.
тава” и той ще се поокопити. Има 
п други предприятия на наша тери
тория. които работят добре, но не 
са в наша компетенция,т.е. като че 
ли са чужди. Затова ние в Общин
ската скупщина сме си поставили 
задачата да се опитаме да ги вър
нем под общинско управление. 
При това мисля преди всичко на 
фабриката за вода "Власинска ро
са” в Топли дол и Власннскнте во- 
доелектрпчески централи. Освен

*Г-и Тончев, какъв е състави телата на Скупщината ще се про
пи новия общински Парламент ведат в най-отдалечените от цеи- 
в Сурдулица?

- Коалицията на СПС и ЮЛ

- Ние поздравихме 
избирането на г-н 
Воислав Кощуница за 
президент на СР 
Югославия и подкрепяме 
дейността му, особено на 
външно-политическия 
план.

търа на общината села. В нача
лото на декември ще се съберем
именно в Божица, а след това вима мнозинство л то стабилно.

Именно от 35-те отборника 27 са Клисура, Власина ... Сесиите ще 
от СПС, 2-ма от ЮЛ и по трима от 
ДОС и СРС. Що се касае за нацнон-

бъдат открити - ще могат да при
състват и да участват в работата Г-н Новица Тончев е роден 1962 

година в Ниш. Родителите му 
са по потекло бт село Божица 

и живеят в Сурдулица. По 
професия е строителен 
инженер. Той е частен 

предприемач и бизнесмен - 
собственик е на 

дървообработвателен цех в 
Божица, а има и частна 

строителна фирма, която 
изгражда обекти навред из 

страната, а най-много в 
Белград и Неготинска крайна.

всички желаещи. Целта ни е на мя-състав петима сме оталния
българското малцинство и един е 
ром, докато останалите са сърби.

сто и пряко, сиреч без посредници, 
да се запознаем с най-наболелите 
проблеми и трудности, както об
щи, така и индивидуални, и да об-

които може да се живее и да се 
стопанисва. А че не говоря празни
приказки, показва личният ми при
мер. В моя цех в Божица, който това готвим се да преразгледаме н 
работи повече от пет години, на договора със Спмпо във връзка 
постоянна работа са шестима ра- с овцефермата на Власина. 
ботника, които получават редоЪна

новини в
РАБОТАТА съдим възможностите и начините 

за тяхното решаване. Поради това, 
* Прер Полагам е, че като Пре- освен нас, отборницпте, в тези за- 

р стави тел па ерпо село, добре 
сте за Познат и със селските 
Проблеми и като отборпик и Скупщината и другите компетент- 
ПорПрерсеришел на СкуПщииа- пи лица в общинското управление, 
ша ще настояваше за тяхното които трябва да се занимават с те- 
По-ефикасно решаване.

- Разбира се. По мое и пред
ложение на останалите отборници 
от селата Скупщината прие Про
грама за работа, според която пър
вите делови сесии след учредява
нето и избирането на органите и

Мога да ви кажа, че тук има и 
успешни частни предприятия. Азседания ще участват п всички чле

нове на Изпълнителния отбор на
заплата, имат пенсионна и здравна 
осигуровка н нямат никакво наме- съм запланувал да направя една ср- 
рение да напускат родното си село. еща с колегите си, частните биз

несмени, на която да се договорим 
колко и как можем да помогнем на 
града и на селата, в конто сме пръ
кнали.

Преди десетина години в Бо- 
жица имаше 19 ученика, а сега са 
37. Това е сравнително добър 
резултат и доказателство, че е въз
можно прекратяването на мигра
цията село-град.

Подобно е положението и в
другите села, особено в планински- * Суррулишка общини има
те, каквито например са клпсур- блаюиритшш условия и за раз- де най-изгодно да се направи, 
ските.Там беше построена тексти- вишиешо аа туризма. Какви са В Сурдулица вече е сформн- 
лиа фабрика, която не работи, илаповеше?
Преди сесията на Скупщината, ко
ято ще проведем в Клисура, ще Власннското езеро е наистина пре- 
изучим възможностите той да се красно, околността му също. Во- 
активизира или в него да започне дите му са бистри, въздухът крис

тално чист, а надморската височи
на от около 1200 метра идеална за

Сега дочувам, че го е взел "Симпо" 
от Враня. Как е станало това. не 
мога да ви кажа, нали отскоро съм 
на тази функция. Затова пък мога 
да обещая, че този’въпрос непре
менно ще бъде разгледан твърде 
сериозно и ще видим какво ще бъ-

зн въпроси и да ги решават. Най- 
важната ни задача ще бъде

ВЛАСИНА- БИСЕР 
НА ТУРИЗМА

ДА СЪЖИВИМ 
СЕЛАТА

защото в тях наистина има възмо
жности да се живее добре, но за
това ще трябва да се създадат и 
други уоговия, а не да се базираме 
само на природните. Когато каз
вам това, имам предвид практи- 
така в другите, преди всичко запад
ноевропейски страни, където за 
разлика от нас, не са правени ин
дустриални гиганти в градовете, в 
които понякога дори и по принуда й 
е докарвана рдботна ръка от се
лата, а са строени малки и средни 
промишлени цехове именно в се
лата.

- В град Ниш отдавна дей
ства Дружество на божичани, 
конто всяка година организи
рат зсмляческа среща в Нишка, 
баня. Целта на срещата е не 
само другарувапето, но п дого
варянето как да помогнем на 
родния си кран. Още преди бо
мбардировките започнахме да 
строим спортен център в Бо
жица. Сега се договаряме да 
продължим- изграждането му н 
аз се надявам, че до следващо
то лято ще го завършим.

Въпреки че имаме попа че
рква, която работи, готвим се 
да рсновнрамс и старата, която 
е сред най-старите в нашето 
Краище.

рана туристическа организация за
- Повече от благоприятни, развитието на Власина. която тря

бва да поеме тази задача. Но, по
неже сега ни предстоят други въп
роси и проблеми, които не търпят 
отсрочване,това най-вероятно ще 
дойде на дневен ред в началото на 
следващата година. Във всеки

някаква друга продукция.
* Струва пи се г-н Тончев, че 

въПреки трудните досега усло
вия, сурдулшикише сшоПапски 
организации работят сравни
телно добре?

- Вярно е. Много успешни пре
дприятия са "Вунизол” и "Мачка- 
тица”, докато ”5 септември” беше 
позакъсал, но имам чувството, че 
се възстановява. Надявам се, че с 
интензификацията на производст- Г, 
вото в автомобилните заводи ”3ас-

спортуване, за отдих и за възста-
здравето.Следовател- случай Власина има шанс да стане 

бисер на туризма, не само в об
щината и в Сърбия, но и на Бал
каните, ако не и в европейски ма
щаби. Затова обаче трябват и го
леми капиталовложения, с каквп- 
то в момента обективно не разпо
лагаме, не като община, а като

новяване на
но налице са всички условия и за 
летен, и за зимен туризъм.

Изхождайки от тези предпос
тавки, преди десетина години беше 
изготвен един голям проект за изг-

Крайно време е не да спрем ми
грацията село-град, а да я пре
насочим от града към селото. Това 
трябва да се направи възможно по- 
скоро, докато окончателно не са 
рухнали изоставените къщи и сел
скостопански обекти по селата, в

раждане на спортно-рекреационен 
център на Власина. Доколкото си 
спомням трябваше да го реализира държава. 
Югоекспорт”, но последваха из- в. Богоев

вестните събития и нищо не стана.

ШшШш 1 декември 2000 г.



НОВИНИ В РАБОТАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОС В ДИМИТРОВГРАД ОТПОР "ЦАРИБРОД"

ЧЕСТИТКА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ГОСТУВАНИЯ НА 

МЕСТНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ 

И СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ По случай избирането на новото 
ство на
БРОД” честити на иовонзбрапння председател на 
ОС г-н Симеон Васов, па подпредседателя г-п 
Алекса Радев, на председателя на МО на ОС г-п 
Михаил Иванов, както п

за демокрацията, публично да ,се появи пред 
гражданите, за да получи честитки за своята 
геройска постъпка”

Членовете па ОТПОР 'ЦАРИБРОД 
обаче, покрай това. че честитят на нова та об
щинска власт, същевременно отправят 
пея п предупреждение да не забрави, че на 
власт е дошла благодарение па народната 
ля и особено благодарение на младежи те, ко
нто са били инициатори на всичките промени. 
"Властта никога повече не смее да се' злоу
потреби п затова обявяваме, че О ТПОР н по- 
нататък ще продължи да съществува, 
желанието по време на вашия мандат този 
град да огрее слънцето па мира и благоден
ствието, приемете н пашата заръка: САМО 
ВИ НАБЛЮДАВАМЕ!”, се казва накрая на 
съобщението на димитровградския ОТПОР, 
подписано от студента Никола Иванов.

Б. Димитров

ръковод-
ОС в Димитровград ОТПОР "ЦАРИ-

* Както тези дни информира Радио Цариброд, председателят 
ОС в Димитровград д-р Симеон Басов занапред веднъж 
ще участва в кон тактна емисия на ТВ "Цариброд”, в която дирек
тно ще о тговаря па въпросите, които към иего отправят зрителите. 
С поред информацията па Радио Цариброд жителите на общината 
ще могат да попи тат кмета и с писмо, което да изпратят на адреса 
на РI В I Цариброд".

Първото контактно предаване с участието па д-р Васов се 
през следващата седмица.

Започвайки от 1 декември, кметът на Димитровградска об
щина д-р Симеон Васов

на
месечно

кьмна всички други членове
на новото ръководство с желанието Димитров
градска обищниа да изведат па пътя на демокра
тизацията, просперитета и по-хубавото бъдещо 
па всички граждани на общината и особено на 
нейните младежи”, се изтъкна в съобщението, ко
ето

во-

очаква

димитровградската организация на ОТПОР 
неотдавна отправи кз.м новото рз.ководоеззю на 
общината.

В съобщението ио-пататък се казва, че "ор
ганизацията особено честити на отборнпка 
вата коалиция, който сз.с своя кураж, решимост и 
правдоподобното си решение е спасил града и об
щината от сигурната изолация и пропастта. "Ог- 
иорашите" настояват отборппкът, дал

петък от 7 до 14 часа ще приема 
други лица, които искат да разговаряте него. 

е заинтересованите лица предвари телно да инфор
мират за з ова общинската администрация.

всеки С
жи тели па община та и 

Желателно

на ля-
Б. Д.

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ОЩЕ ДВЕ ПАРТИИ

своя глас

СФОРМИРАН оо 

НА ГСС
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ИЗБОРИ

НЯМА ДА ИМА 43 
ИЗБИРАТЕЛНИ 

МЕСТА

избирателни места, в които има по-малко от 1.00
гласоподавател и. допълнително ще се изучи кз.м 
кои избирателни места ще се приключат гласопо
давателите от Голеш. Жеравпно. Догашща. 
Баратарцн (махала на Г. Тлъмино), Буцалево. 
Рпбарци, Белут, Барне и Долна Ръжана.

Райчо Йорданов, началник общо управление

Политическата сцена на Боснлсградска община от преди една 
седмица е по-богата е една партия - сформиран е Общински отбор 
на Гражданския съюз на Сърбия, който е седмата политическа 
организация в общината досега.

На учредителното събрание, на коси» покрай представители 
на тукашната опозиция, присъства и изпълнтелпият директор на 
I СС Чсдомпр Радойковнч. беше избран 12-членен Общински от
бор. За председател на отбора е избран Владимир Жпжов, строи
телен ияжииер. за подпредседател д-р Иван Сотиров, лекар, а 
юристът Петър Раш елов за секретар.

В нашата партия има място за всички честни и трудолюбиви 
граждани на републиката ни. каза Радойковнч. който даде отго
вори на повече зададени въпроси. А присъстващите се интересу
ваха да чуяг мненпто му оз това как селяните и работниците в 
икономически изостаналата община по-добре да живеят до това 
какво е становището на гази партия по националния въпрос. - Ще 
ни бъде много трудно докато решим многобройшпе тежки 
проблеми в Сърбия и в Югославия. <ю са.м у беден, че по-леко ш.е 
• и решаваме след репуб.пеш: 1-е избори, коиао очакваме да 
спечели ДОС. каза Ра.д .акояич. I !ап;а . а пара пя. нрод важи гой. не 
е нацш»па.н;а. не е об; 
наннона.анп;е мн.ацлисава да опазват паннопалния си идентптет и

В Боснлсградска община на предстоящите ре
публикански избори няма, както досега, да има 43 |,а ОС в Босилеград, ка зва, че въпроса за броя на 
избирателни места, а по-малко. Понеже Закон вт избира телите места в общината ще реши Репуб- 
за избиране на народни представители в Народ- ливанската избирателна комисия.
пата скупщина на Сърбия ие позволява да има в.Б.

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СПС

МИЛОШЕВИЧ ОСТАНА 

НАЧЕЛО НА СНС
Зад затворените врати на Конгресния центьр "Сава” в Белград в събота се проведе Петня 

извънреден конгрес на СПС. па конто 2386 делегати гласуваха за нов председател на партията. 
Единствен кандида т за този пост беше Слободии Мплошевич. Гой е избран о тново за председа тел па 
СПС като е спечелил доверие го на 86 процен та от присъстващите па кош реса делегати. Именно 
каидида I ура га на Милошепич са подкрепили 2040 от прпез.етващп ге 2386 де легати.Гласуваното за 
нов председател. Главен отбор. Уставна и контролна комисия започна в 14 часа. след речта па 
Слободии Милошсвич и разискванията във връзка с изнесения.доклад.

Заради тоя доклад по време на предконгресна та ак тивност тази партия напуснаха няколко нейни 
известни членове. Критически топове, попе до началото на гласуването, според неофициални 
източници ис е имало.

с иашюиалпгвм. чака че наслоява

самочувствие ида развива» ку;н урнизс си ценност. Разбира се. че 
Призова- държаваза трябва ма термално да им подпомага.

- ( мятам, че е твърде важно да се развиваме икономически и 
о| пошепне ие с*»мо в ( з.ропя и в К)1 ос.завия. »и> ивз.в всяко друз

па Балкани ге. 11не на Балканите з ряова да сс ра иишамс и си
с иро{рачни граници, 

само с лични карз и. Без
сътрудничим така. че сз.здадем репюн 
Хора » а оз една в друга ;п»ржава да .минава I 
зова пито една държава оз 
111К1К.-1К>'Ш 1Г1.М IЧ'.|Я ;;к.к;п и „Г.щтк I. К.Д..ЙК..МИ

МИЛОШЕВИЧ: СПС НАПУСНАХА 
"СРЕБРОЛЮБИВИ СТРАХЛИВЦИ"

ДИМИТРОВГРАД
нашия ре» пои няма да може да сс

ПЕТИМАПредседателят на СПС Слободан Милошсвич казал в 
уводния си доклад, че пойната против нашата страна 
сега сс води с пари.

Раздават сс големи пари, за да сс получи съгласие да | 
Оъдо загубена независимостта, за откъсваното на Черна 
гора, Косово, Войподина, за унизявано на сръбския 
народ, казал Милошсвич на извънредния конгрес на СПС.

Твърдейки, чо благодарение на парите медиите са в 
ръцете на чуждестранните разузнавателни служби, 
Милошсвич каза, чо главината цол на техните нападения

В.Б. ДЕЛЕГАТИ
НА” ПРИСТИГНА” ОЩЕ 

ЕДИ А П О Л И ГИ Ч ЕСК А 
ПАРТИЯ

КОНГРЕСА 
НА СПС

Петима членове на 
Общинския отбор на 
Социалистическата 
партия на Сърбил в 
Димитровград бяха сред 
делегатите, които 
участваха на 5-ия 
извънреден конгрес на 
тази партия, който 
миналата събота се 
проведе в белградския 
"Център Сава".

Делегати от редиците 
на димитровградската 
СПС бяха Ружица 
Алексопа, Иван Янков, 
Драган Костич, Цанко 
Костов и Любиша 
Костов,

о СПС и че приоритетна задача на праговото на нашата 
държава е хаосът в родицито на тази партия.

Милошсвич смята, чо СПС има по-малко слабости от 
другите партии, а като основна слабосз той посочил 
тогза, че в тази партия, дори и на този конгрес няма 
достатъчно млади хора, жени и селяни.

Спирайки се върху членовете на ръководството,
посочи, чо за тях не

община "пристигна'н политическия живот на Ьосилеградска
бс-щс сформиран Общински «лбор из 

ОО. наброяващ седем души, с Раде
ощо едва ин|»тия - и неделя

техник к гукпшнии 'Здрнисн №.м. м<.дирел.■ 
Кирил < '„МС(»1,1Н1. рибецип; и КОШС. алфстир Ьпркп

медицински сестри и Здрпиния дом, кисиср
беше избран I оран Иванов,

ел на

_■,»;» »еЛ Любен 11ик
които напуснаха СПС, Милошсвич 

! трябва да сс съжалява, понеже то "са били 
сребро/побиви страхливци, които бяха в партията само ■ 
заради това, че тя беше управляваща".

Като посочи, че то напускат партията бурно, 
изнасяйки становища, противоположни на онези, които 
досега явно отстояваха, Милошсвич каза, че това бурно ! 
напускане о купуване на входен билет за някоя друга 
среда и опит да се защитят ценностите, които са си 
натрупали незаконно.

'пхарвева
частен шивач, а

..яеягзяая:
.....-.......... .

оз казаха оз наМерсНИеМо 
1 к ■ с нагл ия па

за говорител

си да се зачлеияг, 
сръбския народ в 

»гьзмоЖ1В)СГ Да се запленят, 
хора па бившия режим.

вашите сещ »:к »,с
чеказа.»Ю»»сЖе » оворПТс.ЗЯТ

друш и е получиха( арбчя. докат
■ ОПО 111ЦНИТ11 I И'1ХЯр11К'1Ч-'Р"'("Р'1

ПС-.1ССТ11И УД|'|’"-
кити !Понеже

(Тонки)яон го й задавали низки и Б. Д.М.Миломон

СЙ >>
I докомври 2000 г.



ЗА КОЖАРАТА В ЖЕЛЮША

СПАСЕНИЕТО ИДВА ОТ 
ИНДИЯ?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА БОЖИДАР БОЖИНОВ ЗА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ БЪЛГА
РИЯ И ЮГОСЛАВИЯ:

ДОГОДИНА ПОЛОВИН 

МИЛИАРД ЩАТСКИ ДОЛАРА
много често затъва 

ли е сега спасението
Кожарата в село Желюша край Димитровград 

проблеми поради различни причини.Възможно 
й да дойде чак от далечна Индия?

Според сведения, получени >
Васов, водени са неофициални разговори 
който е заинтересован да обезпечи работа за кожарата. Разбира се, и 

продукцията й, както и сравнително високи заплати за 
по-голямо капиталовложение в кожарата,

В

от кмета на Димитровград д-р Симеон 
с един индийски бизнесмен,

♦Традиционните ни връзки и сродните са езици голямо предимство "Палатите подкрепят съвместна 
магистралата Ннш-София "Да се уеднакви режимът но внос и износ на валута пласмент на

заетите. Не е изключено и
възможността тя да бъде купена .

известно дали и кога ще бъде сключена евентуал- 
съответните закони не гарантират успешна ре-

А.Т.

работа по проекта на
След срещата па българска- Двете асоциации са се разб- на валутата. Сегашното поло- 

ша бчзпееделегащш с колегите рали да работят заедно по пр- жение само предизвиква едно 
си от Нишки регион миналата оекта на магистралата. излишно напрежение, от което
сри да Помолихме рькооодтие- 0‘т с‘|юя‘ ТърГОвско- нитодърживитени.нитобизнес-
V на делштшшт в» »—, 11ромишлонпта „плата и Югос- мешпч: нима да забогатеят, пито
7р2шнм1!шаПала,ТшТиВо'- -навелата стопанска камара под- 
жчдар Божинов да сподели ви- писаха съвместно обръщение 
ечашленипша си ош разговори- към правителставата, с което се

подкрепя идеята за магистра-

дори и
Засега обаче не е

пата сделка, тъй като 
ализация.

пък да обеднеят. ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОССС В ДИМИТРОВГРАД

ОСОБЕНО ТЕЖКА Е 

ОБСТАНОВКАТА В ГИД 

И” СВОБОДА”

* Г-н Божинов, Промените у 
нас Предлагаш нови възможно
сти за увеличение на обема на 
икономичсскии обмен между 

__ Югославия и Българин. Какви
* Какво в люменша обреме- са реалните възможности? 

нива взаимните ни връзки?

те в Белград и Ниш:
лата.- Според мен това беше 

едно полезно посещение. Ед
на голяма делегация на над 80 
български фирми посети Бе
лград и на връщане се отби в 
Ниш. Нашето посещение в 
югославската столица съвпа
дна с посещенията на други

- Преди 6-7 години, по-точно 
през 1994 година, тук в Ниш бе
ше една голяма делегация от Пе-

, - Естествено, има н проблеми 
в двустранните икономически 
отношения. Един от тях е, че от риик. Тогава ние говорихме за 
българска страна няма о грам и- 500 Милиона щатски долара сто
пения за износа на валу та - всеки кообмсн> Аз мисля, че в края на 
може да изнесе до 5000 ДМ без 2000 ще направим 300 милиона, 

делегации. Видяхме присъст- да п, декларира на българската 
вие на американска делегац- граница. За съжаление на гаго- 
ия, немска делегация, предст-

ГИД и "Свобода”, в които работят 
около 50 на сто от заетите 
общината. Във връзка с посоче
ната тема бе казано, че ОССС и 
синдикалните организации 
фабриките трябва да дадат свой 
принос за задвижването на произ
водствения процес в тях.

Обстановката в синдикалните 
организации бе оценена като ста
билна, но същевременно бе съо
бщено и това, че в определени фи
рми се появяват спорадични опити 
да се сформират независими син
дикати.

Председателството на Общин
ския съвет на Съюза на синдика
тите (ОССС) в Димитровград на 
разширеното си заседание, състо
яло се йа 22 ноемрви т.г., анализ
ира материалното положение на 
работещите в димитровградските 
предприятия и стигна до заклю
чението, че болшинство от тях ед
вам свързват краищата, понеже 
техните фирми не работят или пък 
работят на минимални обороти. 
Особено тежка е обстановката в

в

а следващата година непремен
но ще достигнем и половин ми- 

сланската граница има ограни- лиард Тона са реалните възмо- 
ои.и хърватска делегация да чения, според които без да се де- жиости но ще се използват ли 
престоява в Белград. Може кларират могат да се изнесат до

1000 марки. Много от нашите

във

те, зависи преди всичко от нас 
самите, от бизнесмените. С вза
имни усилия ще можем да прео
долеем всички недоразумения и 
тудности.

да се каже, че ние имаме едно 
голямо предимство, това са 
традиционните връзки, как-

фирми и граждани не знаят това 
и се получава така, че на изли
зане спокойно минават с 5000то между палатите от двете 

страни, така и между фирми
те. Предимство е и езика, на 
който фирмите говорят, това

марки н на завръщане тези пари 
им се отнемат на югославската

В. Богоев

Председателството на ОССС 
поиска от председателството на 
Републиканския съвет на Съюза 
на синдикатите да настоява за от
менянето на наказателните лихви

граница.
Онова, което можем да па

са сродни езици. Аз се надя- нравим още сега е да разгласим
н да запознаем българските фи-

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

МИЛАН ЙОВИЧИЧ - И.Д. 
УПРАВИТЕЛ

вам, че проектите, които об
съждахме в Белград, магист- рмистова ограничение. Налага 
ралата София - Ниш, газоп- се заедно да продължим да ре- 
ровода Перник - Ниш и др- шаваме този проблем. На 27 но

ември в Калотина ще се проведе

при плащането на тока, за отме
нянето на таксата за притежаване 
на електромер и таксата за изха
рчен киловатчас електоренергия.

ОССС също се застъпи гаран
тираните заплати да растат в 
съответствие с повишаването на 
жизнените разходи и да възлизат 
на 40 на сто от средната нето за- 
работка в републиката, а данъци
те на заплатите да бъдат намалени 
с 50 на сто.

Изпълняващият длъжността директор на Медицинския 
център в Пирот д-р Александър Вацич миналата седмица прие 
оставката на досегашния управител на димитровградския Зд
равен дом д-р Васил Велчев и за изпъняващ длъжността уп
равител на това здравно ведомство назначи д-р Милан Йо- 
вичич.

уги, са важни проекти и има 
желание от двете страни, ка
кто на ниво бизнес, така и на 
ниво правителсто. Хубавата 
новина е това, че в Белград е 
подписан договор между ас
оциацията на главните конт-

среща на администрацията, ко
ято присъства на границата - 
митница, гранична полиция,ст
атистиката, ветеринарния и 
санитарен контрол и главните 
управления на пътищата. Един 
от въпросите, които ще 

рактори в строителството от разгледаме на тази срещата на 
българска страна и консор- администрацията е да се уед-

Йовичич е специалист по медицина на труда и начело на 
ведомството, в което работи от дълги години, ще бъде до 
вземането на друго решение от страна на директора на Ме
дицинския център в Пирот, в рамките на който работи и 
димитровградският Здравен дом. Б. д. Б. Димитровциум от югославска страна, накви режима на вноса и износа

ТАКЕВ ПРОДАЛ, НЕГОВАТА ДЪЩЕРЯ КУПИЛА ПОЩО-ЗАЩО
(От 1-ва стр.)

"Изискваме да раздвижите процедура за утвърждаване 
на законността на продажбата на недвижимото имущество 
между фалитния управител Васил Такев и Наташа Такева, 
представител на "Вранянската банка”, понеже имущест
вото не е продадено на публичен тръг, а и цената му е 
далече по-ниска от пазарната му стойност”, се казва между 
другото в цека на Общинския отбор на Демократичната 
партия в Босилеград, предоставен на общинския обществен 
правозащитник

"Във вранянския седмичник "Слободна реч” обявихме жение през септември-1998 година сформира фалитният 
и през януари миналата година организирахме три пуб- съвет”, казва фалитният управител, като подчертава, че 
лични търга, но тъй като това делово помещение остана ”не бива да се манипулира с подписа на дъщеря ми, понеже 
непродадено, сега го продадох без тръг, като с купувача в цялата тази работа тя беше само техническо лице”.
се договорихме за цената. Дали цената е низка или не е 2
въпрос, който зависи от повече обстоятелства. Аз съм убе- МИЛЕНОВ! КЪДЕ ИМА 1 М ЗА 178 ДМ
ден, че не е низка. Но и да е такава, аз не я определих сам, а 
тричленна комисия от сериозни хора, която по мое предло- Миле Миленов, председател на ОО на ДС, не се съм- 

"всичко е скалъпено по закона”. Подчертаванява, че
обаче, че от официалните следствени и съдебни органи ще* Цената от 300 хиляди динара за посоченото поме

щение не приема пи отделът на Управлението за обще- изискватДа даде отговор на основните два въпроса: защо 
отвени приходи в Босилеград. При плащането на данък въ- за имУЩеството не е обявен публичен тръг и защо е про- 
рху оборота с изчислено, че цената му не може да с по-низка ДаДено на толкова низка цена. Босилеградската общест- 
от 425 931 динара. Специалисти казват, че п тази цена не е

ТАКЕВ: ВСИЧКО Е СПОРЕД ЗАКОНА
Спогодбата за купопродажба на деловото помещение 

на фалиралата "Слога” в центъра на Босилеград между 
Васил и Наташа Такеви в тукашния Общински съд е под
писана на 7 ноември. Преди това, поточно на 6 март,фалит
ният управител и директорът на "Вранянската банка” Бра- 
нислав Кнежевич постигнали договор за купопродажба на 
деловото помещение. В договора, конто не подписал г-н 
Кнежевич, а някой друг, чиито подпис не се чете, се казва, 
че "продавачът Васил Такев продава деловото помещение 
от 56,16 квадратни метра по разрешение на фалитния съвет 
къМ Стопанския съд в Лесковац за 300 хиляди динара, при 
условие филиалът на банката да издължи сумата четирик
ратно - по 75 хиляди динара - от 1 март до 30 юни 2000 
година”.

Такев, който е над две години и половина фалитен упра
вител на "Слога” а м председател на ОО на СПСв Босиле
град, казва, че всичко е съгласувано със законопредпи- 
епнията и че няма място за подозрения.

веност негодува и с основание иска да знае кои хора са 
замесени в тази сделка. А те, начело с фалитния управител, 

* На въпроса нн колко струва квадратен метър площ в и^е тРя®ва Да Дадат отговор на въпроса къде има, освен в 
Босилеград, Митко Рангелов, изпълняващ длъжността ди- Босилеград, квадратен метър делова площ за 5341 динара,

178 германски марки”, подчертава той и оповестява.

реална.

т.е. заректор па ”Изградил”, каза:
- Квадратен метър новоизградена жилищна площ в че ДемокРатите Ще поискат случая да изучи и общинският

прокурор в Сурдулица. Ще искаме, допълнява той, и отго
вор на въпроса как и на коя цена е продавано останалото 

1000 имУЩество на фалиралото предприятие.
Общинският обществен правозащитник Здравка Гагу- 

казва, че събира данни и че всичко ще предостави на 
прокуратурата. Миленов оповестява, че за всичко това ще

Босилеград възлиза па около 800 германски марки. В мо
мента не строим делови помещения, но цената им е по-ви
сока, така че след всички изчисления ще надмине 
марки. Когато на старите помещения се изчисли аморти
зацията, не е трудно да се стигне до реалната им цена.

* В сключения договор с уточнено куиопродажната 
цена от 300 хиляди динара да се заплати на четири пъти по 
75 хиляди - от март до 30 юни. Тази клауза от уговорката не за употреби на хора от бившия режим. Най-неприемлнв 
е спазена, а сумата е изплатена на шест пъти по 50 хиляди. ваРиант би бил изтърканият девиз кучетата лаят, кер

ванът си върви , защото в такъв случай подозренията ще 
останат и ще обременяват средата.

лека

осведомят и центъра на ДОС за събиране на информации

Първата вноска е платена иа 29 март, а шестата на 30 
октомври тази година. Васко Божилов

1 декември 2000 г.



МИРЯНА ЦВЕТАНОВА, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

НАЕХ СЕ ДА НОСЯ ТЕЖКО БРЕМЕ, НО ЩЕ ГО НОСЯ
специализация и над 40 ** л*омс.,Па с изправен пред редица проблеми. Кадри има, от 98 души 25 са лекари и зъболекари, от които 13 специалисти и трима на
Д-р Миряна Цветанова е ' " 1,ао01,шцн с оели мачта. Но повече от машините и съоръженията са стари и износени, а няма пари да се подменят. И возилата са в дефект, 
както посредством Здравиия^емп * ПСД,,а^ь1)’ която за изпълняващ длъжността директор е назначена през средата на миналия месец, търси начини да подсигури средства

- Наех се да нося тежко бреме и 
без оглед, че мнозина цата работи и зъболекар. Налага се 

един лекар да ”покрива” станциите в 
Горна и Долна Любата, като при то
ва три дни работи в Горна, а два в 
Долна Любата. Зъболекарите и за
напред ще работят в станциите 
един ден през седмицата. По един ден 
ще работи общ лекар и в амбулато
рията в Дукат. Обаче и занапред е 
открит въпросът дали и как ще ор
ганизираме работата в амбулатори
ята в Иазърица и в станцията в Бра- 
нковци.

Зурааният уом е често без бензин. Зи
мата ауаа, н нямаше мазут за отопле
ние. Ще ее сбраните ли с тези Проблеми ?

- Надявам се Здравният център 
да подсигури мазут, така че няма да 
имаме проблеми с отоплението. Той 
редовно подсигурява средства за бе
нзин, но трудностите идват поради 
това, че "Автотранспорт” не зареж
да бензинистанцията си. Като упра
вител ще положа всички усилия ви
наги да има бензин за потребите па 
единственото здравно ведомство в 
общината, а от онези, които си пра
вят оглушки ще искам да понесат ли
чна отговорност. Нима не е безотго
ворно да има бензин за някои ръко
водители в града, които постоянно 
си правят разходки с обществени ко
ли, а да няма бензин за превоз на 
болните!

торът на* КОБОС Първан Стойов 
обеща, че ще подсигури манта за ра
ботниците и бельо за стационара и 
родилния дом, а директорът на 
"Прогрес” Иван Пенев - материал за 
санитарните възли и чешми. Не зная 
защо не дойдоха представителите на 
останалите фирми, но пак ще ги по
викам и ще ги помоля за помощ. Раз
читам и на други дарители, преди вс
ичко па хора от общината, които 
живеят и работят във вътрешността 
и в чужбина.

/ /ма ли лекарства?

- В момента има и лекарства, и 
други материали за болните. Неот
давна пристигнаха представители на 
"Лекари без граници" от Гърция, ко
ито пи дариха ампулпрани лекарст
ва. Друга група от тези лекари ни 
обеща, че ще ии набавят апарати за 
кръвно налягане, слушалки, апарати 
за преглед на уши и пр. Установих 
контакти и с "Лекари в света" и оча
квам наскоро да дойдат и ни помог
нат в техническото обзавеждане па 
е I»ществу ва щи ге сл ужби.

Как ще организирате работата а зу- 
рааннте станции и амбулатории?

- В здравните станции в Долно Тл- 
ъмппо и Горна Лнсина всекидневно 
работят общ лекар и медицинска сес
тра, в станциите в Горна и Долна Лю
бата сестри има всеки ден, а лекари 
по един ден седмично.Във всички те
зи станции по един ден през седмп-

се съмняват, 
няма да се откажа от решаването на 
проблемите, които заварих. А 
жението е тежко. Зъболекарските 
машини бяха в дефект, нямаше мате
риал за раоота в зъболекарската 
служба, от 11 возила само четири бя
ха годни за движение, от конто само

поло-

по

едно за планинските терени, нямаме 
средства за хигиена, помещенията от 
години не са бслосанп. в някои слу
жби санитарните възли не функцио
нират. не действа машината за пране

много други "дреболии", 
казва д-р Цветанова. Особено за-
и липсват

,
грижава фактът, че е в дефект и де- 
фибрилаторът - апарат за реанима
ция на сърцето.

Какао иреуйриелшше Зс/ н/>смихаапс 
Проблемн/ие ?

- Ръководството на Здравния це
нтър Във Враня, в състава на конто 
действа нашият Здравен лом. е го
тово да нн окаже помощ във всяко 
едно отношение. Майстори от цен
търа оспособиха една зъболекарска 
машина, а очакваме да набавят рез
ервни части п да оспоеобят още три. 
Правим стъпки да оспособим дефек
тните возила. Тези дни планираме да 
белосаме помещенията на спешната 
медицинска служба, лабораторията 
н зъболекарската служба, за която 
цел се надявам, че ще подсигурим 
средства от дарители.

на

Д-р Миряна Цветанова

Па кит аарители разчитшйе?

- Най-напред на частните и об
ществени фирми в града.Преди ня
колко дни повиках на разговор пред
ставители на 16 фирми, по се отзо
ваха само четири души. Собственич
ката на "Анитекс" Драгана Иванова 
обеща да набави материал за оказ
ване на първа помощ в зъболекар
ската служба, съдържателят на ка
фенето "Рпбарец" Драган Янев каза, 
че ще подсигури хигиеничен мате
риал и електрически крушки, дирек-

В.Б.

СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (1)

ЕДНО СЕЛО В ДВЕ ДЪРЖАВИ
Долно Бачово и нродалжава към Нишава, къдото през 
1991 година над реката е построен бетонен мост. Пос
троила го е димитровградската "Градня". Мостът е 
изграден през периода, когато председател на ОС в 
Димит ровград е бил м-р Васил Милев, чнято майка е 
бачевчанка. докато секретар на ОС е била Вера Ми
ланова Гаменска, видна димитровградска юристка. 
трагично загубила живота си през 1993 година.

Село Бачово е разположено на изток от Димитров
град. От центъра на общината до иентьра 
разстоянието е около 63 километра. Бачово се състои 
от централната част, къдото къщите са разположени в 

долина между хълмовете Ягодно, I олям камък

на селото

тясната
и Просвета и няколко махали.започващи от местността 
Равнище на северозапад до някогашните воден пи и край

Най-ниските 
около 470. а най-високите към 6<К)

части на селото сареката на юг. 
разположени на 
метра надморска

ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЕТОННИЯ 
МОСТвисочина.

ПРЕЗ ЮЖНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО 
МИНАВА РЕКАТА НИШАВА, хората са минавали реката през импровизиран мост, 

построен с помощта па две релси. Хората с автомобили, 
трактори е ремаркета или пък волски каруци са преми
навали реката, прегазвайки м па мястото, наречено 
Брод, а когато реката е била голяма, те са били 
принудени да ги оставят на левия бряг на реката и да 
продължат и 1.тя пеш или пък да се върнат назад и минат 
реката през мостта веело Градиш.е. По-рано. когато н 
в Градиш.е не е имало подходящ мост за минаване е 
коли, трактори п каруци хората в Бачово са идвали, 
движейки се от Димитровград през местността Къндина 
бара и градинското Гладно поле. 11о този път всъщност 
н днес може. да се стигне до Бачово. 1 Ьшрсмсто именно 
гой е бил главният път, по койт о са се движели войски, 
търговци... Първоначално се е наричал "Виа милнта- 
рис", след това ”1 (преки друм” и "Турски път”. Предпо
лага се. че този път е построил римският император 
'Громи (98 г. - 117 г.), през чисто владичество са пос
троени п редица други пътища в тези балкански прос
тори. които римляните са завоювали но време на им
ператора ()ктаииин Авгус т и конт о са превърнали в своя 
провинция, наречена Мизия.

Следва

както и международната автомагистрала и жи линия, 
«ъртвишл Западни Европа с Турция и Ьл.г.кии Ипм.к. 
И територията на Канено е и 11111 I радипа • Мера 1.1 

7550 декара. 11а север то I раници 
с 1'адейпа. Също на

Бетонният бачснски мост

на селото възлиза на полет а в общината.
е Крсбсвница. а па совсротапад 
северозапад, и райони на хълма

Димитровград (административната
10Ш метра). На тапия,

територията на 1’спуП-

ДО СЕЛОТО СЕ СТИГА ПО НЯКОЛКО 
ПЪТИЩА

Козарица. Бачово 
им гра-

I раници и с
лица е с дължина около 
югозапад е Градинъе.а ма изв>к

Държавната граница е разделила 
По -голямат а му част тогава

т.е.
Като главен път би могло да се окачест ви магис

тралното шосе, което през Димитровград води към гра
нитна. Пътувайки е кола но магистралното шосе, 
човек, който ее е запътил към Бачово непременно ще 
трябва да се отклони от шосето в село Градшп.е. да 

жм линията и но асфал т да идва все до ноелед- 
кт.щи в Градиш.е, а след това да продължи по

лика България.
1920 година.селото през

влиза в състава на ( з.рбия. а по
България. И тази страна

край Нишава, няколко къщи.
*'Пети кантон 3 свсрнн1.1 
няколко хълма, протягащи се 

запад И територията на

малката си остава в
I остава част от 

в Ягодно и терито- 
част

1 раниците па 
полето, премине 

иите
макадамем път. След малко повече от един километър 
ще се озове в Долно Бачево, махала на селото, коят о се 
състои ог 4 5 къщи, в които днес постоянно живеят

рията до така наречения 
на селото е сз*стивсМн от
между хълма Козарица 
българското село 
Преграждат (иамиращот 
ниско поле

на
изток- Тези хълмове 

Бачево) Лип-
Калотима ма

почт и и толкова хора.
До Долно Бачево може да се стигне н но макада- 

мения път от Димитровград през I радпнъе, който върви 
паралелно с магистралата, но между него и магис
тралата се намира жп линията. Готи път минава мре»

пао се в мерата
В южната част на селото 

Базелското поле.от 1 Ьншшеиисто.
1 Винила, се намира- там, к ъде го тече

Тнипощк.отКнлотинпНнитпждогрпД
, от най плодородни!е

инского Гладно
Б. Димшрои

ЪН1НД. Кн н«|Т,нс;п>ннДн<поле ма

1 декември 2000 г,



ИВАН ЕРУЛСКИ” СЛЕДИ ОТ 

РАЗПЯТИЕТО” НА 

СРЪБСКИ ЕЗИК
ОТВЪД ОГЛЕДАЛОТО

^ дето светлината, идване от нс- 
| го, намаляваше, гаснеше. И ко- 
I гато отново стана тъмно, от- 
I среща, върху билото на Големи 
| връх се приземи слънцето... А 
I с него дясното око на бухала 
| заспа, но преди това събуди

\ друГ,'

■Тишината беше по-силна от 
тъмнината...

Сниридон се бе качил в 
буката и чакаше - какво, и той 
самият не знаеше... Но беше на
ясно, че трябва да чака. Но тази 
Тишина - тя го уморяваше, пла
шеше го. А, виж, тъмнината си 
беше негова - той я бе повикал, 
но не бе предположил, че тя ще 
другарува не с него, а с тая 
всеобхватна тишина...

Кога го кт,щата му утихна, 
той се измъкна толкова тихо, 
че пито децата, пито жена му 
успяха да го усетят. И щом от
вори вратата, разбра, че тая 
нощ му предстоеше да изживее 
нещо, усещаше го, но не знае
ше какво. Никъде дълбоко от 
земята идваше нещо като под
кана, нещо го викаше и го на
правляваше - ето така Спири- 
доп се качи в буката - и започна 
да чака...

Когато бухалът кацна бли
зо до него,той помисли, че т ова 
е срещата, това е трябвало да 
му се случи, но бързо пропъди 
тая мисъл, защото птицата хич 
не му обърна внимание - даже 
не го погледна. Това го ядоса и 
Сниридон реши да наруши тишината - заклати 
клона, върху който бе стъпил. Едва сега бухалът 
го погледна! Но само с едното око - другото 
спеше... Това беше дневният джогански бухал, 
който от година плашеше тукашните селяни с 
дневното си виждане...

Този бухал беше стрелян два пъти - веднъж 
през деня, втория път през нощта... И двата пъти 
оловото го бе опарило - засегна и двете му очи. 
Стова се обясняваше чудатостта - раненото през 
нощта око виждаше през деня, а раненото през 
деня виждаше през нощта (така твърдеше Мано 
- деветгодишното дете на даскал Варадин).

Сниридон не издържа на този поглед - за
боляха го очите, светлина, силна светлина на
руши равновесието му и добре че клонът, върху 
кой то седеше, бе многодетен - това го спаси от 
падането... Световъртежът мина бързо, но ок
ото на бухала продължаваше да го дебне - само

■

тМеждурепубликапската 
общност за културно-прос
ветна дейност от град Плевля 
продължава благородната си 
роля да спомага взаимното 
опознаване на духовните цен
ности на балканските народи. 
Именно в издание на тази об
щност тези дни на сръбски 
език е отпечатан сборник 
белетристични произведения 
от българския писател Иван 
Ерулски под заглавие "Следи 
от разпятието".

В неголемия сборник - 
петдесетина страници - Ерул- 
скн проследява съдбата на 
обикновените

'V- ‘ ОТО...
Та цяла нощ ли съм пре- 

дървото?’, запита сестоял на 
Сниридон и продължаваше да 
се чуди, всъщност какво тряб
ваше да чака... Бухалът се пре
мести по-близо до човека... Дв
амата срещнаха погледите си и 
тогава Сниридон видя, че вър
ху клона срещу него всъщност 
нямаше 
окачено едно счупено огледа-

■Щ

Иван Джуров - Ерулски е роден 
на 25 декември 1950 година в 
село Ерул (Трънски край) в 
България. От 1970 до 1990 

година той работи като учител, 
а след това е журналист. 

Живее в гр. Перник и работи в 
Двореца на културата в този 

град.
Ерулски е автор на 

книгите: "Страх от края на 
деня", "Следи от разпятието", 
"Белите дъждове", "Умор 

любов", "Ердул - мит и 
история", "Производство на 

злато в Трънски край", 
"Старите племена в Перник", 
"Имена на селата в Пернишки 

край".

никаква птица, а беше

ло...
Друг навярно би извикал от 

уплаха, но Сниридон не се 
уплаши... Колкото повече гле
даше в огледалото, толкова 
онова, което виждаше в него, 
се уголемяваше... Не, това не 
беше огледалният образ на 
Сниридон... Това бе някакъв

хорица,
свързвайки ги умело с пре
данията, миговете и легендите още от първата книга - Библията, 
което подсказва и самото заглавие.

Повествованието започва в обстановката па селската кръчма в 
Джогаинца, където, след чашка-две вино, душите на героите му 
отхвърлят всички бариери, отприщват се неосъществените мечти, 
бликат въжделенията и стремежите, излизат на бяло видело 
скътаните в най-тъмните кътчета страхове и опасения от опре
делената предварително от необозрима сила съдба па всеки от тях. 
Селският даскал Станимиров споделя пред гостите в кръчмата 
приключенията си от егзотичипте страни на Далечния и Среден 
Изток, Бразилия или Аржентина, които е виждал само на картата 
или глобуса, а живописецът-любител Хиио разказва за срещи те си 
в световната столица на изкуството - Париж.

Отношението си към заобикалящата ги нелепа социална 
действителност и тънкостите на душевните си трепети героите 
(разбира се, авторът) изразяват чрез отношението си към приро
дата - животните и растенията. Ястребът Марин, както и вълкът 
са готови на саможертва, за да избавят любимите си от хищните 
лапи на хората. За да се избавят от греховете си, хората ги по
гребват като равни на себе си.

Преводачът Мплорад Геров, известен на читателите детски 
поет и писател, който твори и на български, и на сръбски език, 
добре се справил с трудната задача да запази и пресъздаде на 
сръбски език стплистпческпте окраски на оригинала - символите и 
метафорите, с помощта на конто новествоватслят Ерулски свързва 
отделните случки от настоящето и близкото минало с отколешните 
митове, легенди и предания, за да стигне до универсалното.

Иван

ни от

силует на красива женска глава 
- познатата до болка на всички 
джоганци... това беше Бледна... 
Лудата и красива Бледна - дъ- 

майка на Спи-щерята на доведената втора 
ридон...

Беше по-малка от него с две-три години - със 
замъглен ум и най-мамещите гърди и най-жен
ската снага из тъдявашните села... Лудата беше 
желана от всички мъже, но беше твърде луда... 
Но Спиридон...

Огледалото се откачи и падна върху земята... 
Спиридон бе направил опит да мине отвъд него 
- през образа на Бледна...

Късно, подир голямото слънце, го намериха 
обесен на клона, върху който беше прекарал
нощта...

Кой ли го бе извикал тая нощ? Тишината
ли?...

(От книгата 
"Следи от разпятието”)В. Богоев

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА САМОДЕЙЦИТЕ
На 10 новемри т.г. в Димитровградската 

художествена галерия бе открита петата поредна 
изложба оз' картини на местните художници-лю- 
бители. Чест да открие проявата имаше журналистът 
Стефан Николов. В речта си той между другото каза, 
че има много самодейни художници, които създават 
прекрасни и ценни карззши, без оглед на това, че не са 
завършили художествена академия. Николов посочи 
легендарните димитровградчани - братята Мето и 
Иван Петров.

Общо 24-ма димитровградски самодейци взеха 
участие в изложбата. Това бяха: Новица Алексов, 
Славча Арсенов, Момчнло Андреевич, Таня 
Арсенова, Георги Димитров, Деян Димитров, Иван 
Коцев, Илия Методиев, Ивана Манчич, Томпслав Мп- 
тов, Деян Мнтов, Горан Миланов, Весна Николова, 
Драган Стоянович, Горан Ранчсв, Зоран Свнленков, 
Видойко Петров, Драган Стратисв, Кирил Цветков, 
Далибор Тошев, Пе гър Гигов и Софрони Геров. Твор
бите на Адам Георгиев и Велин Георгиев, бивши 
членове на местното Сдружение на самодейните 
художници, които починаха през тази година, също 
бяха експонирани. Младият самодеец Далибор Тошев 
се представи и с няколко малки скулптури. Експони
рани бяха предимно платна, но имаше и творби, 
работени с туш, темпера и други техники.

Изложбата бе открита пред внушителен брой 
димитровградчани. В галерията такава тълпа отдавна 
не бе видяна.

Картина на Горан Ранчев
Б. Димитров Картина на Драган Стратиев

1 декември 2000 г.



СЛЕД ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПЛЕНЕР В БОСИЛЕГРАД

ЗАРОДИШ НА ГАЛЕРИЯ ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ 

ТЕАТЪР ГОСТУВА В 

ПРОКУПИЕ
След художествения пленер в Босилеград - 

рвня такъв в историята на общината, 
творби и по мнението

пъ- ще се създаде художествена галерия. Нека :_____
останаха 18 картини бъдат, нейна основа, каза Стеванович при 

товз е ззоопшпът почитателите на културата закриването на пленера.
Го;бпт=^а Г™иУГиенС^еНа ГаЛеР"Я В ГРЗДа' Нада СтоПнем- Д"Р«™Р «а Центъра
беше организатор на манифестация^ >ЛТУРа' К°ПТ° КаЗВП' 46 ПЛеНер" матеРиал"° са помогнали Мин.

дожннците приятно изненадаха босилеградчани 
още един жест 
Стеванович.

нашите

за култура,
Ансамбълът на димитровградския театър ”Христо 

Ботев” през средата на миналия месец гостува в град 
Прокупие, където изпълни представлението "Профе
сионалист” по текст на Душко Ковачевич постановка на 
Борислав Глигорович.

Гостувайки в Прокупие, димитровградските самодей
ци показаха, че са амбицирани, след паузата от няколко 
години, отново да възстановят някога твърде интензив
ното сътрудничество с колегите си от този град.

1С-

по една картина, до- 
като тази на министерството ще бъде връчена до
пълнително. - Нека и творбата, която дарявате на ОС 
остане

и с
- по предложение на Драгослав Гале 

председател на Сдружението 
жннците "Плавн круг’ от Ниш. чипто 
гостите.

на худо- 
членове са 

предоставени на 
съм, че в Босилеград

в зародиша на бъдещата галерията, каза пред
седателят на ОС д-р Симеон Арсов.всичките творби са 

Центъра за култура. - Убеден В.Б.

Б. Д.ДВЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НАГРАДИ НА НАШИЯ ТВОРЕЦ СИМЕОН КОС-
I ив

НА КРАЯ НА ПЪРВИЯ ОЦЕНИТЕЛЕН ПЕРИОД 
В ГИМНАЗИЯТАПО ВСИЧКИ ЗАКОНИ НА 

ДРАМАТУРГИЯТА ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА 

СЪС СЛАБИ БЕЛЕЖКИ
Тези дни значителна лнтерату- Наскоро тази драма ще има пре

рии признания осъществи нашия миера по вълните на Радио Бел- 
лнтерптурен творец Симеон Кос- град. Тези дни Костов стана 
тов. конто живее и твори в Бел
град. Намиращ се във фазата на

всички закони на най-добрата дра
матургия".

А специално за нашия вестник, 
непосредствено след приемането 
на наградата, Костов сподели:

- През последните няколко 
трудни години, заредени с напре
жение и драмтизъм, въпреки че 
нямах достатъчно време за лите
ратурна дейност, редките си часо
ве на творческо вдъхновение и 
осамотеност посветих на драмата. 
Създадох няколко творби, три от 
които бяха удостоени с признания. 
Самите награди ме радват, но раз
бира се. още повече те ме задължа
ват с още по-задълбочена работа.

- Не значи ли това. че подгот
вяте нова книга с драми?

- Дълго време у мен тлее едно 
такова желание. Ще се радвам, ако 
през тези трудни времена успея да 
намеря издател.

Вярваме, че след този голям ус
пех някои от драмите на Симеон 
Костов ще бъдат поставени и на 
сцената на някои от познатите бел
градски театри,както и на сцената 
на димитровградския самодеен те
атър.

ла
уреат на още една значителна на- Два месеца след началото на тази учебна година в гимназията 

в Димитровград завърши първият период на оценяване успеха на 
учениците. По-рано това ставаше след тримесечието, но след като 
реалност стана ваканцията за Коледа, сега първите оценки се 
съобщават след само два месеца.

От 295 общо записани в гимназията, с положителни бележки 
са 165 или 55,93%. По традиция между най-успешните са първок
ласниците, при които от 92 записани без слаби бележки са 58 или 
63,04%. Най-добри все пак са учениците от трети клас, при които 
ог 66 записани без слаби бележки са 43 или 65,15%. Най-лош успех 
са осъществили четвъртокласниците, които повече от полови
ната имат слаби бележки - от 46 записани дори 25 имат по една, две 
или повече единици. Изказано в проценти това е 54,35%.

Що се отнася до отсъствията видимо е, че неоправдани има 
сравнително малко или от 3256 отсъствия неоправдани са само 230. 
Дали учениците са се поправили или още е началото на учебната 
година, когато все още са малко лекциите, които трябва да се 
научат, остава да се види на полугодието.

Що се отнася до честването на юбилея - 120-годишнината на 
гимназията, който беше насрочен за 11 май т.г.,то е отсрочено без 
да се уточнява за кога. Печатането на монографията, която 
трябваше да бъде издадена по същия повод, поради разни що 
обективни що субективни причини, също е под въпрос. Защо, 
никой поне засега не може да даде отговор.

града. На традиционния 29-п лит- 
творческа зрялост, утвърден като ературно-публицистичен конкурс 
творец в областта на разказа, са- "Драгойло’ Дудич" драмата ‘му 
тирата и драмата, създавайки тво- Потопът на столетието" спечели 
рои със завидни художествени сто
йности. Тъкмо за това нап-крас- 
норечиво свидетелстват и най-но-

трета награда.
Тържественото връчване на

наградите на тазгодишните лаур
еати на конкурса "Драгойло Ду- 

изключително силна конкуренция дич"се състоя на 17 ноември 
на два традиционни и авторитетни

вите награди, които той спечели в
в тъ

ржествения салон на Председате
лството на Република Сърбия. На-кон курса.

Става дума за традиционния градите връчи Милосав Боич, пре- 
анонимен конкурс на Радио Бел- дседател на Упж? вителния съвет
град за радио драма, на който вто- на фондацията Драгойло Дудич". 
ро място спечели негозата радио Нека да изтъкнем, че лауреат на 
драма Старецът и селото' . както първа награда за публицистична 
и парична награда от 4000 динара, дейност е Драголюб Ж. Мирчетич.

публист от Ниш и сътрудник на 
нашето списание "Мост".

В обоснованието за наградата 
председателят на журито за лит
ературните награди Браннслав 
Баич. говорейки за художествени
те достойнства на драмта "Пото- 
тпът на столетието", между дру
гото изтъкна: - Става дума за тв
ърде интересна драма, написана по

С "Вълшебникът 
от Оз” в Суботица

Ни традиционните срещи на 
професионалните куклени теа
три в Югославия, които от 4 до 
7 декември ще се проведат в гр
ад Суботица. мишките куклени- 
ци ще се представят с гшеската 
"Вълшебникът от Оз”. Текста

А.Т.
Д. Рангелов

лгКОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (30)

РАБОТА С КОМПАКТ ДИСКОВЕна Фрснк Баум за изпълнение 
ма сцената подготви постанов
чикът Зоран Лозанчич.

Интересно е, че това пред
ставление още ме е имало нре- 

Ншн. Предпрсмисрната

Отдавна вече персоналните компютри се продават с СБ 
плсър и звукова карта, което дава възможност уредът да се 
използва и като мултимедия. С С1) пле вра може да си припят директориите, за да намерите правилната инсталационна про

грама;

- Намерете файловете 8ЕТБР или 1М4ТЛ1Л.,. Някои СБ идват 
с няколко приложения. така че може би ще се наложи да сменяте

няколко неща и то:миера в
игра ще стане в неделя в Ниш и - Преминете към устройството и директорията, които 

съдържат файловете 4КЛТП* или 1№ТЛ1Л/.
- Въведете от клавиатурата името на файла 8ЕТ13Р или 1М- 

8ТЛ1.1. без разширение и натиснете Еп1ег;
Следвайте инструкциите върху екрана, за да завършите опер

ацията по инсталирането.
Инсталирано па приложения па \\Лш1о\ух от СЛ)
За да инсталирате приложение па НУт/шох от СО, трябва да 

изпз.лннтс следните стъпки:
- Поставе те С1) в СО-КОМ устройството;
- Стартирайте \Ут(1от и отидете и прозореца на Ргоцгат 

Мипацег;

* Да инсталирате пови приложения, които се разпространяват 
нърху СО (компакт дискове);

* Да използвате специални продукти за мултимедия, като 
мултимедийни енциклопедии, филми и компютърни игри;

* Да слуша те музика от компакт дискове те, докато работите 
нещо друго на вашия компютър.

Инсталиране на приложения
Много производители на софтуер отдавна вече ризнрос-

С1>. Освен това новите

вече на следващото утро анса
мбълът на Нингкия куклен теа
тър, в който освен постановчи
ка Лозанчич и осмината, преди
мно млади актьори, ще з рьгне и 
директорът на Нишкия куклен 
театър Велимир Костов.

Музиката за това иредстав- 
написа Гале Кербер, кук- 

известна та въл

на 1)0.4 от С1)

трапяват своите продукти вз.рху 
компютри задьлжително идват с С1), който сьд з.ржа копия на 

файлове от хард диска на компютъра, за да може при 
нужда да си нроинсталирате от С1). 11риложснията се инсталира т 

начин, по който това се прави и от флопи 
клпацитетьт на един (Л) многократно падми-

лсппс
всичкилите са дело на 

гарска майсторка Иванка I ето- 
докато сценографията

- Отворете менюто /'7/с41 изберете Иип\
- Въведете от клавиатуирата името на устройството и 

диоеточпе - например, вз.ведте <1:
- Щракне те вз.рху бу тона Вготе‘,

1)0.4 от (Л) трябва да ' - Използвай те диалоговата кутия Вготс\ за да претърсите (Д)
изпълните следните егьпки: зи файловете 8ЕТ1И» или 11Ч8ТЛ1Х, които искате да стартирате;

1[оставете С1) в (Л)-КОМ устройството; - Осветете файла ХКЛЧЛ* или ^ХТАЬЬ и натиснете /ш/ег;
В командния ред на 1)0.4 въведете от клавиатура та име то па - На тисне те отново Яи/ег, за да стартирате операция та

( Л)-КОМ у^ ройез возо, следвано от двоеточие и на тисне те ЕШег. настройката;
1ова активира СО-КОМ устройството; - Следвай те инструкциите, кои то се появяват на екрана, за да

клавиатурата Лг*.*/и натиснете Ен1сг, за да завърннпе инсталацията.
Появява се снисз.к на файловете

от С1) по същия 
дисковете, само че

флопи дисковез е, поради което вие няма те нужда да сменяте 
дискове те в устройството флопи.

За да инсталирате приложение

е пава,
Борис Чершковски от 11иш.

Нишките куклеиици през 
мири участваха и в международ- 

преглед на куклените театри в 
. Там

мананос

на
пия
румзлгския град Тсмии/оара^

пиеската “Трите се представиха с 
те прасета”, с която вече са участ- 

в други международни ма
нифестации на куклените театри-

но
вали и

в Прага и 1 Ьзовдив. - Въведе те от
-Смедва-видизе какво има вз.рху диска.

ни (Л);I и директории1те, записани Подготвя В. Богосп
В.С.Б I

(Ж'1 докомври 2000 г.
’ЖЖ'1 ш



НА ДЕЦАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНАИН МЕМОРИАМ

ВАСКО ДУКАТСКИ - 

НЕПОКОЛЕБИМ АНТИФАШИСТ 

И НЕПОПРАВИМ ИДЕАЛИСТ 

(1920 -

ДЪРЖАВАТА 

ДЪЛЖИ КЪМ 5 

МИЛИОНА 

ДИНАРА
На 15 ноември т.г. в Белград помина Васко Диос- 

- Дукатекн, пай-вндпнят борец против фашизма 
в Боснлеградскня край. Васко е родей през 1920 година 
в село Дукат, в сравнително заможно семейство. Ос
новно училище завършва в родното си село, а Тър
говска академия в Земун. Там попада под влиянието 
па левичарско-демократическите идеи и през 1939 го
дина се включва в младежкото революционно движе
ние. След разгрома па.кралство Югославия Васко се 
прибира в родния си Дукат, а през август 1942 година 
отказва да стане войник в българската царска армия и 
минава в нелегалност - става борец па Втори южпо- 
моравскп партизански отряд, а през 1943 година па 
Тръпскня партизански отряд. Систематично и упо
рито работи за създаването па партизанско движение 
в Боснлеградско.

В резултат на тази дейност па 20 май 1944 година е 
сформиран Боенлеградскпя партизански отряд, е 60 
души бойци, командвай от Васко Дукатекн. И преди 
това името па Васко Дукатекн п славата му па борец- 
атинфашпет се разнася из Боснлеградско краище. 
Бойните действия па отряда сплашват служителите па 
фашистката власт в околията. Намаляват реквизици
ите в планинските села и след време напълно пре
късват. Това облекчава положението па селяните, ко
ито започват да чувстват Дукатекн като свой закрил- 
нпк н създават легенди за него. че е станал неуловим 
за властта...

Отрядът на Васко Дукатекн нараства - в него пос
тъпват нови бойци и в деня на освобождението на 
Босилеград, в началото на септември 1944 година, той 
наброява 250 души. Славният партизански командир 
бива посрещнат от народа с цветя и овации. Възтор
жени младежи го грабват на ръце н го посят из улиците 
на градчето. С правдивите речи и деянията, с които ги 
потвърждава па практика, с честността и искреността 
си на идеалист н мечтател Дукатекн всеотдайно се 
опитва да преустрои живота и да го направи истински 
човешки, справедлив и поносим за всички.

Стова Васко Дукатекн още повече печели доверие 
и престиж над останалите партизански дейци от този 
кран. С жара на непоколебим антифашист и непо
правим идеалист той дълбоко вярва, че идеалите на 
партизанската борба за справедливост и човещина, за 
пълна свобода и прогрес ще се осъществяват без пре
пятствия, лутания и отклонения, без привилегии и сре- 
бролюбне. Затова той бива избран за пръв предсе
дател на Околийския народен съвет и за народен пред
ставител в Учредителната Народна скупщина на нова 
Югославия.

И след победата Васко Дукатекн се проявява като 
последователен борец за осигуряване и гарантиране 
на народностните права на българите в Югославия, за 
открити граници и безпрепятствени връзки на Боеиле-

Зп неизплатени детски добавки за Децата от 
Димитровградско държавата дължи 4 770 000 ди 

. Посочените дългове са се натрупали от 1
то лов

нара
април 1998 г. до 30 юни 2000 г. Както с известно, 
по идея па бившия подпредседател па прави 1ел- 

Сърбия Шешел дълговете са ”пок-
от които трябваше да се

стгшто на 
рити” облигации, 
наплати след две и повече години.

част

I (оното правителство взе решение детските 
добавки да бъдат изплатени в две части и то

24 ноември, а втората част до 15първата част на 
декември т.г. За много родители това решение 
на проблема ще бъде голямо облекчение и 
помощ, като се имат предвид приходите, които 
се осъществяват на територията на общината.

А.Т.

X « 9 9 9 •> 9 V X X X X X М ч я 9 9 9 9 а « х х х х х кх^9 9 9 9 9 XXXV. X
градски край с България, който да станс градивен 
мост между двата братски славянски народа и по 
такъв начин завинаги да се затвори страницата на 
суровото п горчиво минало, изпълнено е вражди, не
навист и кървави войни...

За съжаление, популярността на Дукатекн пре
дизвиква притаена ненавист сред близките му сът
рудници п съратници, които започват да нравят ин
триги, да го клеветят по различим тайни канали, с цел 
да го опетнят и деградират. Болни властолюбци и 
кариеристи успяват да обвинят в пенаправенн и непо
дозирани дори провинения, в резултат на което той 
бива отстранен от политическата п обществена сце-
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НАЙ-ПОСЛЕ

Свалихме "непобедими^' властелин 
в багерната атака октомврийска.
В калта, след тоз другар или господин, 
се пльосна и червено-черната клика.

на.
Шарлатантството и мошеничеството па сребро- 

любцитс и кариеристите бива разкрито, но вече е 
изчезнал идеализма у Васко и безграничната му вяра 
в хората. Васко продължава образованието си, за
вършва Икономически институт в Белград - отдел 
финанси п става банков чиновник, дори п ръково
дител на трезора на една от главните банки в юго
славската столица.

Като неподкупен съдия времето още приживе за
личава нанесените му от злобни кариеристи петна, а 
историята па Краището ще определи заслуженото 
място на Васко Апостолов - Дукатски като участник 
н креатор на събитията през един от най-бурните 
периоди на Боснлеградско. докато имената па под
леците и доносниците едва ли някой ще си спомни.

Ми ле Присойски

Сега всички ново чака ни начало 
и няма - "минало е, каквото е минало". 
Старите грехове не ще забравим, 
ново послание ний ще отправили

Президенти, политици и генерали, 
рушители на градове и идеали, 
рушители на живота и родина драга, 
подобно на Нюрнберг, очаква ви Хага!

Иван * 
Царибродски ^

§ХХ»19№»»а«««В<ХХХХХ№ ■>«««««

!» кг га янк» кг чгв* я* «ег игг г» «к »! ») ® (Я Ю М №ягя *гз> (ггг к® ггг я® !» ггг кг гк «г ггг ж к» гк я* гя» я«г к» «я 5» ггя ягг гг»
$ ИЗ НАШАТА ТРАДИЦИЯ: СЛЕДРОДИЛНИ ОБИЧАИ В КРАИЩЕТО 5
5 §
3 §

ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ, ЗАДОЙВАНЕ, НАРЕЧНИЦИ3 §
8 §• ••
3 (Продължение от миналия брои)

Редица обреди са свързани с омесването ма обредните хлябове. В деня на 
§ раждането мома е живи родители трябва да омеси пряспа погача. Богородична 
Л погача. Канят се роднини, съседи и "бабата”. Питата се разчупва над главата па 
I детето, като се подскача,-за да е пъргаво детето; всяка жена получава по парче, 
§ което се изяжда без остатък - да не е крадливо детето. На питата поставят пари, за 
3 да си купи детето братче или сестри че. Од раждането до 40 дим роднини, близки и 

съседи посят кравай на майката. Гостенката при влизането ще държи права с две 
ръце кравая, а родилката ще отхапе с уста, без да пипа с ръце. След това отива при 
детето, отвива го и слага монета - да си купи име”. Не се оставйт пелените след 

5 залез слънце; а прибраните по-късно държатнад огнището, преди да повият детето 
8 в тях. Когато бебето се изведе за пръв път от къщи в чужда къща, стопанката му 
| пуска в шията брашно и яйце. да са му бели дрехите. Ако родилката излиза навън 
^ от стаята макар и за малко, тя трябва да остави до детето си метла, която ще го 
§ пази от злините. Първото задойване иа детето става от майка му или от друга жена, 
8 която има дете, което бозае, обратно по пол на новороденото. При задойвапето на 

жената "задойвачка” слагат сито на главата, за да е сито детето. Нейното дете и 
^ новороденото сс смятат за побратими и не могат да се женят помежду си. Детето

трябва да засуче отдясно, за да не бъде левак, като порасте. Вярва се, че през § 
третата нощ при новороденото идват три невидими жени - "наречници”, които ^ 
предопределят съдбата му. Идват към полунощ и "си свършват работата до втори 
петли” (преди разсъмване). Наречниците обричат колко ще живее детето,
Ще се ожени, как ще прекара живота си. Решаваща дума има третата наречница. § 
Според нар. представи "нареченото" не може да се промени и никой не може да § 
избегне съдбата си. За да предразположат наречниците за "добра орис”, огънят § 
през тази нощ тлее, лампата или газеничето мъждеят. П рез тази нощ новороденото * 
за пръв път обличат в ризка (кошуля), обуват му чорапи, а на главата му поставят § 
шапка (капнчка), слагат го в люлка, която залюляват 3 пъти. На жена, чиито деца § 
умират, оставят през третата нощ в люлката бухалка (пирайкя), повита в пелени. § 
а детето преспива при съседка. Вярва се, че нареченото лошо няма да се сбъдне, 
тъй като е наречено над бухалка, а не над детето. Ако детето плаче много, при 
новолуние обличат го в мъжка риза, майката го изнася навън, застава срещу § 
"месеца" и му казва 3 пъти, "че досега нейното дете е плакало за дъщеря му, а § 
отсега нека неговата дъщеря да плаче за сина й”. Обратно говорят, ако плачливото * 
дете е момиче, или вземат повоя на детето и го оставят на пътя при входа на селото. * 
та връщащият се от паша добитък да по гази.

§
§

§
8за кого

й*
й

й

й
й §

(От "Енциклопедичен речник"
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ИН МЕМОРИАМ ДИМИТРОВГРАД

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ 

БЪЛГАРИЯЛИЛИЯ НЕЙКОВА
(До свидания, друг мой, до 

допия...
В ли ой жизпи умираш ь ие ново, 

жши ь, копечио, пе повей.

сви-
Три хиляди пакета хуманитарна помощ за жителите на Димитровградска община 

пристигнаха на 16 ноември т.г. в Димитровград като дарение от Република България. 
Официален дарител е фирмата "Булгартабак” от София. Всеки пакет съдържа 1 кг 
ориз, 5 кг захар, 3 литра олио и две кутии консерви с месо. С тази хуманитарна помощ 
ще бъдат "покрити” всички отдалечени села и голяма част от семействата в града и 
крайградските селища. Дарението е организирано със съдействието на общината и 
ДСБЮ и ще се разпределя посредством ДОС, а стойността му възлиза на 60 хиляди

НО и
С Есенин.)

Народната мъдрост казва, че за да 
опознаеш един човек трябва да изя
деш с него поне сто килограма сол. 

Сравнително малкото дм.време, ко- 
лкото лично се познавах с г-жа Лилия 
Нейкова бяха

Когато става дума за дарения, нека да споменем, че след тази пратка хуманитарна 
помощ с хранителни продукти се очаква подобно количество помощ в средства за 
хигиена. От друга страна фондация "Бъдеще за България”, водена от съпругата 
премиера на България Елена Костова, вече дари 670 комплекта ученически прибор и 
пособия, които вече са разделени посредством КИЦ "Цариброд”.

Трябва да напомним, че демократичните промени в страната веднага бяха 
почувствани и при преминаването на камионите с посочената хуманитарна помощ от 
"Булгартабак” през границата, където не бяха задържани с часове, както обикновено 
ставаше преди. Неофициално узнаваме, че това е станало по настояване 
министър на вътрешните работи на СРЮ.

предостатъчни за да 
разбера високо благородната и душа, 
голямото трудолюбие, безгранична
та обич към учителската професия, 

която беше посветила целия си тр
удов век и преди всичко огромната 
житейска храброст и сила. с която ло

на

на

на новиясрещаше жестоките удари на безми
лостния камшик на съдбата, страш
ните учителки и стопли спомените им за 

учебната стая”, написа Снежана 
Илиева Видановнч по повод пореди
цата на г-жа Нейкова в нашия вест
ник 'Срещи и разговори с учители”.

Какво е интересното в тези лич
ности? - попита се Снежана п отго-

лични и семейни трагедии, от
нели най-напред съпруга й Мики, а

А.Т.

след това изтръгнали от майчината 
прегръдка и единствената й рожба - 
нейния Сашко. ОТВОРЕНО ПИСМО ДО 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ГРАЖДАНИ
Малкото години. прекарани в ре

дакцията на в. "Братство” ми помог
наха да разбера и "втората” й спе
циалност - журналистиката. Още пр-

вори:
- Всички те. заедно с Лилия Нейк

ова. извървяха и опознаха трънливия 
път и суровото училище на живота. 
Дори и през времената на иай-големп 
оскъдици, те набираха кураж и нами
раха най-подходящия начин... да 
достигнат до детските сърца и... да ги 
подготвя т за живота.

С тази поредица ”г-жа Нейкова 
изора дълбока бразда в просветното 
дело на Димитровградска община”, 
написа С. Видановнч.

Напусна ни завинаги г-жа Нейк
ова! Няма да четем разказите на 
"старите снимки”! Но спомените за 
нея завинаги ще си останат на стра-

еди да започне да излиза нашият вест
ник, г-жа Лилия помага да се изготвят 
първите страници на ученическия ве
стник "Югославянче” в димитровгра
дското основно училище.

Връзките на г-жа Нейкова с 
"Братство” датират още от самото 
начало на вестника - преди повече от 
четири десетилетия - чрез съпруга й 
Мики, който неведнъж е заявявал, че 
Лили е не само първият му читател.

Уважаеми съграждани,
макар че смятам, че в първите и преломни моменти за демократизацията в 

Сърбия хуманитарна помощ на Димитровград е необходима, не мога да се съглася 
с начина, по който тя се разпределя, както и с нескритите партийни игри, които го 
съпътстват.

На всеки купон и хуманитарен пакет много ясно, и според мен, недобронамер- 
ено, пише, че помощта се дава от ДСБЮ. Разбира се, че не съм срещу партийните 
изказвания на тази партия, но като член на Сръбското движение за обновление, 
партия която има много ясна и прецизна програма, не мога да превзема ролята на 
арбитър при разпределянето на посочената помощ. По този начин бих спомогнал 
да се промоцират идеи, конто, страхувам се, не са залегнали в програмата на ДСБЮ, 
а са в служба на някои отделни лица от ДСБЮ, които при даването на помощта се 
ръководят от собствените и единствено собствените интереси.

Затова предлагам разпределянето на хуманитарни помощи занапреда се върши 
отстрана на компетентни хуманитарни и социални служби.съществуващи при ОС 
в Димитровград и под контрол на хора, които са на най-високите постове в ОС в 
Димитровград.

Сергей Иванов, отборник п ОС в Димитровград и подпредседател ма Изпълнителния
отбор на ОС

но и първият езиков редактор.
След жестокия удар на съдбата и 

раздялата и с Мики. тя изцяло се по
свещава на своя Сашко. а когато тон 
стана свой човек, Нейкова се захвана 
отново да сътрудничи с редакцията 
на в "Братство".

"Като слънчев лъч тя надникна в 
сърцата и домовете на тези скромни

ниците на вестника, в нашите и в 
сърцата на читателите ни.

В. Богоев

ПРИКЛЮЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН В ЗВОНСКА БАНЯ

ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА
Най-сетне приключи петгодишния съдебен процес помежду ГП "Таламбас" от 

нов етап в развитието па Звонска баня.
. 01- 28 февруари до днес в хотел 1 .Мир в Звонска оаня преминавали над 3 хиляди 
Бабушница и ХТП "Сърбия” от Пирот, с което са открити и възможности за започване на

гости.

гази баня е обстоятелството, че след шет години най- 
сетне е решен съдебния процес между търговското 
предприятие "Таламбас” от Бабушница и хотелиерско- 
туристическото предприятие "Сърбия” от Пирот. 
Именно, до 1987 година хотел "Мир” бе в състава на 
гостил винарското предприятие "Църни връх" от 
Бабушница, който започна изграждането през 1979 
година. С оглед, че всички срокове и средства, получени 
от Републиканския фонд за подтик на развитието на 
изостаналите краища бяха превишени, на "Църни 
връх" беше отнето правото на ио-нататъшии инвес
тиции, а хотел "Мир” присъединен към ХТП "Сърбия", 
докато предприятието "Църни връх" е заличено от Рег
истъра па Стопанския съд. Непосредствено след това 
хотелът започва с работа, от година на година все по- 
успешно. Междувременно търговското предприятие 
"Таламбас" дига съдебен процес за връщането на 
хотела в неговите рамки. На споменатото предприятие 
ХТ11 "Сърбия" е върнала някогашния ресторан на 
”1 Ц.рнп врз.х" в Бабушница, без наваксване, което, под
пали надеждите им, че могат да вземат и хотела. Ини
циативата за това беше раздвижена от Общинската 
скупщина, която си бе поставила програмната задача, 
да се върне хотелът па Бабушница. С оглед на това, че 
"Таламбас” не е п правови палседннк на "Църин върх", 
след дългогодишен съдебен процес Висшият стопански 
сз.д в Белград отхщ.рлп иска па " Таламбас" като неос
нователен.

Туристическият сезон в Звонска баня приключи на 
24 ноември. Вратите на хотел ”Мир" остават татворсми 
до 1 февруари 2001 година, с ичключснис на три дни но 
време на новогодишните правници, косато тук пак ще 

За частите в гати Оаня оставапосрещнат гости, 
удовлетворението, че Чад тях е още един успешен се тон, 
както и с години преди това, с ичклх.чснис, поради ич- 
вестнито събития, на миналата година, по време па 
които мощностите в хотел Мир бяха почти вина/ и
I/ялОСТНО ИЗПОЛЗВАНИ.

сетон, от 23 февруари до днес, вПрез тазгодишния
пребивавали над 3Ш) гости - средно по 10 дни.

бяха от Войводина, които, пос-
хотела са
Най-бройни между тях

организации в своите мред- 
имали изключително щастие да

рсдством синдикалните
се озова т вприятни,са - в баня, в полите начиа от 'тяхнатасреда сЗ/Всем разля 

Влашка планина, с надморска
с;ш.т тон;, ш. спокойствие,обвържеш, с буйни вегетт.ция

писовс от 1000 до почти 2000 метри. Освен от Ьоп- 
„оди..., бройни гости в хотели си били и от I орно по- 
.шшшшс Щ|реднриятт.ятт|'Тигър и I м;,п от Пиро., 
каучуковата промишленост Димитров! рад , ЛУ* 
Ж|Ш|.;Г от 1п|бун1НИ1В1, МИ111!1.И.;ПТ1 промишленост от 
Ниш и прочие. С оглед, че бш.ятт. нмп третмап .... рс- 
лоилттщиоисн център, 40% от рвтпоскпте си поели 

пенсионна и инвалидна оси- 
колек-

височина от 670 метра, в шстическия сезон - юни,Освен тези, в разгара па ту| 
юли и август, в хотел Мир са пребивавали ипдиипду- 

гости от редица места в Републиката, пап-много от 
Белград, Ниш и Пирот. Освен хотела 
ползвани и многоброните частни кз.щи и вили, петде
сетина'па брой. а много лица са идвали и банята, където 
са ползвали открития 
са продадени над 20 хиляди биле та.

и с АЛПИ
за почивка еа

басейн, за който, по тона време,

"МИР" ОСТАВА В ХТП "СЪРБИЯ"Републиканския фонд за
I уровка на заетите, а останалите 60% трудовите 
/ иви. Гостите са имали М3/Лсн медицински фс1Мам

рижили лекар обща
Онова, което но думите па управителя на хотела Лца 

Раш елов е изключително важно н открива възможност 
за пови похвати

А. Димитров
постоянно са се г и по-нататъшно развитие на туризма втяхното здраве 

практика, интернист, физиатър и психиягьр.
аиоI докомири 2000 г.'ШлЩШф



120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ
*Борб« за духовно средните на българите от Царнбродско

ОТКРИВАНЕТО па гимназия м Цариброд преди но мъките, а нейното оцеляване се дължи па ентусиазма
на гражданите на Цариброд, учителите и директори 
Симеон Христов, на неговия авторитет и познанство с 
Константин Иречск, тогава министър на просвета!а,

120 годиш! има своя предистория, която дава възмож
ност за развитие на учебното дело в българските земи 

Балканите, включи челно и в Царнбродско.
Издаденият след Кримската иоПна Еднкт па рефор- които през 1883 година посетил Цариброд и гимназията 

(Ислахът Фермани или Хатпхумаюп) дава равен- и оставил следния зансн: 
ст,ю па христпячскмтп и мюсюлманските иодампни - "ЦАРИБРОД градецътс рачиоложеи и приветлива 
религиозни свободи, гарантиране па живота и собстве- мссност н продълговатата, доста тссаа долина, между 
костта. равенство пред законите, дос п.п до държавните високи гористи склонове па ления бряг на Нишана, зп- 
службн п армията п спрапсдливост в данъчното обла- граден с върби и тополи. Между неизмазаннте къщи с 
гане Топа дава възможност н н патите краища и сре- керемидени с трехи личат няколко бяла правителствени

сгради. Тук има околийски началник, мирови съдия, 
ДЪРЖАВНО ТРИ КЛАСНО ГРАДСКО

па

мите

дата на XIX век да започне да се създава мрежа от 
училища - килийни, пародии, неделни, а след това и
класни. Ако Габровското класно училище се създава .............................. итоднор па показаха два хванати орли.
през 1835 година, в нашите краища има основно учи- Лекар тук нямаха; за аптека служеше химическия ка-

Круиъц (1850), учителят Тодор Аптанаео..... от бшнет па училището! Кран реката се издигат съаърше-
но селски колиби с окъргли пъртини контри за сушене 
пи царевици. Населението (1074) се състои от стари 
местим жители, ннрогски преселници, които неблаго- 
дарии от срз.бското управление, преминаха в Бълга-

мпгнпца и

ЛП1ЦО-В
Цариброд формира училище в Суково, през 1853 г. ра
боти училище в смиловскпя манастир Св. св. Кирик и 
Юлита", в Цариброд (1869), с. Росомач (1870). По това
време в пашите краища има учители, които за* онова 
време имат солидно образование, а между тях 1гпп»ква рия...
СИМЕОН ХРИСТОВ, кой го се учил при известния учи
тел Сава Фпларетов в София. Със започнало на деп- 
ността на Българската екзархия (1870) се създават още

-благоприятни условия за развитие на учебното дело. нов е автор на устава ма народ!нтге учнлшца (1878) в 
През 1872 година С. Христов следва в Загреб и там България.
остава до 1875, през 1877/78 участва в Сръбско-турската Цариброд получава ГРЕТИ КЛАС през учебната
война и през 1878 година се завърта и Вългарпя. където 1890/91 г. по време, кога го директор на прогимназияI а ^

бил Дончо Г1А УIIIIII и същата просъществувала 24 Почти всички учители били ангажирани в раоотага на 
години-до 1914 година, когато е открит и IV клас,а след театъра, читалището, печата, учителските дружества.

Васил Стоков били делегат на IV конгрес на Учитсл- 
социалдемокрагическа партия в София. Ангел 

До 1900 година в Царпбродското училище работили Гогов бил председател на Околийското дружество на 
учители - местни хора, школуиали се в Кюстендил, Са- учител 1гге, а
моков, Со(|)ия, а някои, като Симеон Христов, когото 1908 учебна година в прогимназията работили Илия 
вече споменахме, се учили па Запад - Васил Слнвков от Гюрчев, Зая Русевич, Ангел Нишавски, Христо Савов

Училищетое посещавано и от други видни личности, 
Марии Дринов, д-р Иван Шшпмано», Тодор Кабт 

лешков и др. български просветни дейци. Марии Дри-

ешкеш и
„ СИМ.ЩИ Хрисои (С 
брадаГр); директор накато

а и пръв
директор напо

гзията в
Цариброд

е назначен за учител в Белоградчишката учителска се
минария, която но нареждане от Министерството па 
просветата пренася в Цариброд (1879). Това събитие е 
отбелязано във в. НИШАВА (бр. 1,4 юлип 1915):

"Идването па тези юноши па пърпо време пос тавило 
в очудване живущия и сега (1915) кмет Коля Стоянов, 
защото той пе се надявал па тези гости, и друго: не е

една година и V клас на гимназия та.
скатаI___

Еленко Виденов библиотекар. През 1907-

имало ип специално сдание за школниците от този род, 
пито пък каквото и друго за временното им разквар- Градини, Ангел Гогов от Трайковци, Найден Киров от (директор), П. Манов (директор след Савов). Същата

Градини. Слнвков и Киров владеели добре френски ез- година Кирил Пърлпчев, преподавател но френски 
ик. Те следвали в Женева и след това получавали в език, и Цветан Стоянов дали нужните изпити и били

тируване...
Решение се намерило, когато свещеникът Тодор и.

Анастасов дал своя дом на учениците за училище, а Цариброд печат на френски език. По-известни учители произведени в учители трета стенен, 
учениците, 80 души, били приети но домовете, до като още били: В. Атанасов, Д. Оджаков, Хр. Буков, Г. Гай

даров, Р. Димитров, М.Додов,Д. Кушсва, А. Грозена, М.
- Следва -

зданието бъде го тово.
За Царибродската гимназия тогава започва ходене Николова, А. Нишавски, П. Станчева/Г. Александрова.

Богдан НИКОЛОВ

РЕАГИРАНЕ

ТВЪРДЕНИЯ, КОИ^О ПРОТИВОРЕЧАТ НА 

ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА
Във връзка със статията на Богдан Нпк- 2. Сръбската войска е завзела терпто- ско-българската война и тогава е предприе- мента, когато никой не е имал нужда да иска 

олов. която беше отпечатана в "Братство" ри ята па изток до Петрохан - Сливница - мал определени действия. Разликата е цели услуги от него и отгоре да му плаща за тях.
отЗноемврн.2000г., моля Ви да публикувате Трън - Брезник (включително), а сръбско- 7 години. И още един важен факт: тогава Никой обаче не оспорва търсената от поп
следното: то правителство е въвело временно управ- вече внеочамн са живеели в границите на Йован услуга през 1885 г.

В статията става дума за събития от края лепне в тези области, което е съществувало Княжество България повече от 6 години, 
на XIX век. които са обработени подробно до установяването иа границата между Кия- 3. Действията на сръбските влас- ват произволни твърдения и заключения,
както в българската.така п в нашата пето- жество.Сърбия''и новосъздаденото Княже- ти.конто са предприемани с цел да се раз- Така например окр. началник Т. Попович е
риографпя. Сега, след повече от 100 години, ство България в-съзвучие с решенията на бунтува населението в крайграничните ме- 
за тях трябва да се пише документално и без Берлинския конгрес от 1878 г. 
национална нервоза. т. е. безпристрастно и 3. Границата от 1878 г. е съществувала
обективно. За съжаление, до днес малцина до 1919 година, когато е извършено ново България, още от самото начало са били 
бяха ония, които, пишейки за това. "не за- разграничение между двете държави въз ос- известни па българската страна 11 тя е пред- 
газиха във водите на националния роман- нова на Ньойския договор, кое то е в сила н приемала конкретна* мерки да се защити от 
тизъм". характерен за миналия и първата днес. 
половина на сегашния век.

5. На повече места в статията се използ-

провъзгласен за главен организатор и видна 
ста. освободени от сръбската войска, но по личност в провеждането па НАЧЕР- 
силата па Берлинския конгрес останали в ТАНИЕТО на Гарашанин, но ако авторът

беше прочел неговите- мемоари, заключе
нието му щеше да бъде по-инакво. Също
така авторът патетично обвинява игумен 

тях. Документите затова са достъпни както Партеппй и други, а на пиедестала поставя 
4. Сръбско-българската война е пзбух-> в България, така н в нашата страна, но е поп Никола. Всяка чест за поп Никола, но 

нала през есента на 1885 година. Едип месец необходимо те да бъдат цитирани дословно: от писмото се вижда, че никой не е носил да
му предаде 1000 наполеона, те са му само 

пте територии по силата на мирното сно- Попович. обаче адресът.е допълнен. Затова обещани при условие че успее. Значи це- 
разумение, а границата е останала непроме- го моля да се документира с фотокопие, а аз лнят риск е Негов, обаче авторът пренебре-

Авторът Б. Николов е използвал юби
лея на гимназията в Димитровград, за да по-късно двете страни са се върнали на сво- Авторът Б. Николов цитира писмото на Т. 
интерпретира събития от миналото на род
ния си край по начин, който не може да се 
окачестви пито. като научен, мито като без- нена. ще му предоставя неколкостотнн докумен-
прпстрастен, пито като толерантен, следо- 5. Окръжен началник в Пирот през 1878 ти от тогавашния държавен архив, за да се
вателно - нито като достоверен. г. е бил Панта Сречковнч, а Тодор Попович увери, че в мито един адрес н название на същия стил е и твърдението, според което

Фигуративно казано, авторът е "побъ- е бил началник от 1884 до 1886 г. министерство не се споменава името на дър- "политиците от Сърбия се сетили да търсят
ркал гърнетата". Събитията от преди Сръ- Това ми дава правото да попитам и кон- жавата, дори много рядко се споменава и от поп Никола...", датирайки събитието в 
бско-българеката война той е "преселил" в статирам следното: Белград. 1878 вместо в 1885 г., п т. н.
1878 година, а се позовава на документи от 1. Защо е било нужно населението във Окръжният началник Т. Попович е ос- Накрая предлагам авторът да прерабо- 
1885 г. А пък събитията от 1878 г. е пре- Висок и по-широко да бъде подтиквано ма тавпл своите мемоари, озаглавени с "Бледи ти тази част от статията си. ако иска да бъде 

' хвърлил в 1885/86 г. Работейки по този на- бунт заради определянето на границата, ко- спомени", които преди тридесетина години 
чин, Николов е написал неща. които про- гато се знае, че тогава всички тези селища Пиротският музей откупи от неговите нас- 
тиворечат на историческата действително- са били под сръбско управление почти цяла

гва това п изтъква, че попът ме се полак- 
омил и отказал да вземе 1000 наполеона. В

използван като автентичен. Аз реагирам и 
заради сегашШгге читатели на вестника, а

ледници, а преди две години д-р Б. Лилич ги още повече заради ония, конто в бъдеще ще
една година? Ако това беше вместено в реда подготви за печат и ги издаде интегрално. 

Затова т.ук ще посоча как са се разви- на събитията през есента на 1885 година, 
вали събитията в периода, за който става всичко щеше да бъде наред.

ст п истина. ползват старите вестници като източник на 
сведения за миналото на този край. за да не 
сс случи те да възприемат статията на Б. 
Николов като достоверна само затуй, че на- 
времето не е имало никакви реакции 
връзка с нея.

4. Твърдението на автора, според което 
границата иа Бели води била прокарана сл- 

2. Лъжа е, че застъпник на сръбската ед завършената война (1885), е лишено от 
1. Нашият край е освободен от турчите политика в Пирот по време на разграни- смисъл. А за нейното прокарване най-ма- 

в Руско-турската война от сръбската войска ченнето между Сърбия и България е бил лко изключителни заслуги е могъл да има 
във втората половина на декември 1878 го- окръжният началник Тодор Попович. Той е поп Никола, който се запопил след освобо- .

бил окръжен началник по време на Сръб- ждението, защото границата е теглена в мо-

дума.
във

Витомир Живкович, Пиротдина (по стария календар).

(В) ®шй®1 декември 2000 г.
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тпънсезонно, ризмтжавапе^неппнст^да оп1>01>Ч>™а: ,,,|Т" сетивата, пито цялогодппшото, 
мш-ьщсстио. Челоиск ьт - ’ 4° оста,шлите Птьбчачви - не са опората на челопешкото

....

; СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ

БРАНИЩЕ ОТ 

ПОГАНОВО ДО 

ДУПНИ КАМЪК

ТВ))11(>

РЕД ИЛИ БЕЗРЕДИЕ НА 

АНТРОПОГЕННИТЕ СИСТЕМИ « ЗА ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР. - ”Да се знае » 
« кога беше Йосиф игумен, записано бранище с межда от »
* Погановско до Дупни камък, друга межда от Лисина * 
I трънка до КлаИ, четвърта от планина Милковица, 1530.” *

* (Номоканон от Погановския манастир) *

к НИШКИ АПОСТОЛ. - "Тази света и божествена *
X *
к книга: наречена апостол, е написана с труда и усардието «> 
“ ма раба божий йерсй Анастасий и беше поставена да »
* служи в славния град Ниш в храма ма светия архерей и *
» Христов чудотворец Никола..., 1724.” «

запътили къхПЗвот™"Нт™’ ВерДО " дамаТа се ГРУПП са селищните системи (домове, махали, ква- 
пзззп м П Щ "КНОВеНО'ЛНеС РТПЛИ’ Села' пидовс. мегаполиси и прндружпвп- 

купкн 1 В сел""'ето- да» по- щнте ги специални комплекси: военни, лечебни,
• МожеВитиш’».,, . * , спортни,сакрални,мемориални,забавни...).Даго-

:ош знтпппогеи-1 ^ °,1П ^Р П1Т1 1С ЗП 1ЬПМа В0Р1Ш зп множеството производствени системи 
б щом ИСТСоП ‘ ПуТО Са ^Ьом ТЗ- (всевъзможни индустриални цехове, рудокопц, ю-
Г ГГ ОНЧ ЕПрОП,ЧП ШТО “ с™оЬ *»»”• кариери). В тясна връзка с тях са т«щ„- 

п ш-с " ,пГГ ГГДеРП^аРСТ,ШЦ- СУс™*к ческите, сз,общителни, транспортни, ннформаци- 
-’т Г'з' ПЛ ^"СТ СТЯДС- СаД Му- онн,,тс' комуникационни, иригационни... псе до 

ззмзкош • V ш'ч\ *" И Р°1Пр1 " срд° У стрчелце II космическите. Как да ги подредим: по потекло лн, 
“?^УМУ РЛ° КУП" ЛИШ1'С ” г"-,ат Л»»с строеж, предназначение, начин па управляване?

па .у шу, а Евро нащрнуе нскопа рупу мотичицом, НаП-сетне н мозайката обществено-тернториал- 
нзвуче неке папире па и он клекну. Оли ]с 
копавао злато, оли Ье закопатн та]не папире?

- Никакво злато, ннкъкви

(Според Е. Спространоо, Бележки..., 1907) *

х ГОЛЯМ ПАНАДЖУР В ЗАЙЧАР. - Майор Рая Сте- I 
х фанович, началник на околна вражогрънска (днес « 
х За|ечар), изпраща на "висшето” началство "известие” за * 
* големия панаир в града, ма 29. авг. стар стил, в който = 

"Имали сме чиста печалба от 20 х

от- ни, админиетатипно-политичсски, родопи и други 
видове социални системи...

- У шта си се ти увалио. Асо! Не трщебл ти 
завидетн... Види мога малог Сунца: купу)е ]сфт- 
ину козметику са тезге. 1адница, на шта ]с спала 
код живог кава.ъсрп.

- Господин професор - обърна сс мадамата към 
Асен - осведомих сс, чс стс напуснали хотела, пре
дположих, че сте тук и не се излъгах. Възложиха

Да Ви предложа нов шифър за общуване: "Ши- 
рок жнвот-тесни гащи!" Вие отговаряте: "И най- 
тесните гащи съвпадат със задника!”

секрети, току при
тиснал ги зор от преяждане на ярешкото. Забе
лязваш ли разликата в отношението им * между другото казва:

* 125 гроша", "имало е 76търговски колиби и 69 вейника", х
я "гостували са и търговци от Видин, Ниш, Враня", "роба * 
“ сс продавала само за готови пари"... (Тогава българите * 
х "на черно" купували и пренасяли барут от Сърбия, което * 
« пе се харесвало на Портата в Цариград.) *

към пос
ледствието от претоварването на корема? Вердо 
е натуралист, докато Евро с копачката прилага 
европейски еко-маниер.

- Мени ]е мили]и балкански еко-манир - ево ти 
ливада, Ьада, нзя|)и насри]ед. на чиетац, и 

кен>кл] до миле вол.е.
по.ъе. ми

А]мо, Асо. до.ъе да из- 
видимо шта вршл»а|у наши по Звонцу.

Смъквайки сс низ стърмината на Калето, Асен

(От "ГраТ)а за истори|у бугарског народа", Бгд, 1987) *

-Продължава- *
- Прощавайте, и този лозунг е гнусен и долно- 

не пропусна да даде допълнка на сказката си за пробен. Откровена пенемнуацпи срещу проекта за
скогащетата. Отхвърлям го... Колкото се касае за 
Вашите частни въпроси отговарям: капитан Йово

Подготвил: М. Мл. «
3

в****«Х)<ХХХ*Л*антропогенните системи.
- Дали нп шега. дали сериозно, ти. ку.мчо, на

шите деца нарече "антропогенни системи". Да

а х х х »

цял живот е плувал по световните морета и не 
стигнал за женитба; не зная има ли разпръснати 
деца по далечните пристанища; пенсията на бивш 
комендант на кораб е за почит...

Щом останаха сами, Йово иротърка дланите: 
жнява положението и причинява почти неопрео- - Асо, навидао сам к’о у жцбоъа времена - са 
дол и.ми трудности при класифицирането им. Пра-' Кпдаифком сам договорно ноЬно кугииъс у бан>-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МКЧК В ДИМИТРОВ- 
ГРАД

знаеш, че си прав. Хората са и биоложки, ала и
антропогенни, значи много комплицирани систе
ми. А разнообразието на чистите антропогенни 
системи, което е неизчерпаемо, още повече усло- НАРОДНА КУХНЯ 

И”ЛАНЧ” 

ПАКЕТИ?
вени са опити да се устрои официална номенкла- ском базену! 
тура. досега безуспешно. Една категория системи
сътворени от хората имитират естествените (на- чето всички морета и океани и останало сухо, 
пример, трансурннните елементи, лабораторно дошло в Звонскл баня и тутакси се удавило! 
получени съединения, микробни соеве, поради 
животни, растителни сорти. екосистеми, каквито 
са фермите, овощните градини, лозята, нивите, 
язовирите, парковете, 360-градинитс и ггр.}. Друга

- Значи, Йово-готово! Преплувало капитан-

С ьбитието заслужава черпушка!
Представители па Международния комитет па Червения 

кръст (МКЧК) от Ниш неотдавна посетиха Димитровград, 
където бяха приети от председателя па ОС д- р Симеон Васов 
и най близките му сътрудници. На срещата присъстваха пред
ставители на димитровградската червенокръстка органи
зация, местния клон па Центъра за социални грижи и общин
ския комисар за бежанците и разселените лица.

Обсъдена бе актуалилта хуманитарна обстановка в общи
ната и възможностите за материалното подпомагане па со
циално слабите димитровградчапн и намерилите тук убежище 
хора от бившите югореиублики и Косово и Метохия.

Заключено бе, че МКЧК занапред трябва да се постарае да 
увеличи обема на хуманитарната помощ за Димитровградска 
община. Разговаряно бе и за условията, при които в Димит
ровград би могла да функционира Народна кухия. В ъпросът 
за откривиаето на кухнята студийно ще бъде разгледан от 
компетентните общински органи и организации. МКЧК е бла
говонен да подпомага е хранителни изделия Народната кухия 
в града, а па социално закъсалите жители па димитровград
ските села от време па време да изпраща "ланч" пакети, бе 
изтъкнато на срещата.

Протоко/ко/лист: С. К. 
В следващия брой: По що си приличат, а по що со 

различават естествените от антропогенните системи

Поло ря п по: 1. .V.ял пот?.# име ял 
гер.ллиския тенисист 1>сКер. ). Модел 
ллго.мобили от С.Л1Д. II- Кладенец 
А:гн.). 12. В еПО.члТл н.« феод;!ДИл. 
'•смел ■.лделец, лядължен с различни

А ! ? |Х 9 ю15.1 •12. 1

1312:!
Ч^

1
И*1514

Ч-Ч,г:.-•;,.инн<л'ти към п.!о''-ерен:» си. от К«>- 
зсмята. 13. Лично ме* ! 191-4гото е получил 

Щ/леПИе.
17

\/]. (У&рмю оби;ес7во.
:;.-1 пллс/.-.епт пл ! 22-1 5. (лулил, об/лст

ггоки. 16. Позиция шл;-:*/.лтнлтл иг- 
17. Вид каг{л-. \ Н. Ао:л.п;ш<ска 

I у. ('толицатл ия 11сру. 2<). 6 и Л буива 
па I ;буклтл. 21. П|нхторно иге.ичце 

12. Пиш> (син.). 23. Ае- 
анарат. 23. Обширна ра:«н- 

об.^кзтл на т)я>яяците,

2120

2.5'2423 : ^
292И2729

пие; зала. 
:ателеи

34333213130
Пек-И На а Б. Д.ЗКвис«»кл трева и редки х]»асти. 

/У,. Лично •/.е.тои.-.-.ение. 2Н. Легенда, 
2?. Вил Колбаси. №). *1>а- 41

П]н.*длиие. 
...И..1К/1Ч и.-ле ДИМИТРОВГРАД

ПОЯВИ СЕ СИГНАЛЪТ НА 
ТВ ” ПИРОТ”

на холандския !)>оемл
Ян. ‘>1. Малко».» име па амери- 

(з1МИ|Х1С. УУ 11ол 
"Илиада".

I обект,
УА Гяа-

петор 
кя I кия тен ис пот от смляно месо мпа п»к. 12.1-лпа колите лукт, иригот1и:н

1 5, Летец Геин.). късчета сланина и п.тп.пкап » ши 
1М. Столи- роко жииотинско или пластмасово

и.кеждане
имот. VI Лвторьт на 
Крайпътен туристически

•/о Част от деп<»по1Цието. '

(каруците)
16 Ге« »м«-гричесго> тяло.

(■хтниия. IV. Ач»ют « "««".• т
"Лада". 22. една нишка фабрика. 32. ДреИеп хи- 

с неприятна миризма. .И. ( го 
46. Литоанак па Македония.

па ялак.

тгата па 
г»кия и.зток. От средата на миналия мсссц жителите на Димитровград 

отново могат с помощта па домашните си антени да следят 
програмата па ТВ "Пирот". Тази програма те имаха възмож
ност да гледат десетима дни преди и петнадесетина дни след 
септемврийските избори в машата страна.

Причините, поради които сигналът на посочената теле
визия няколко седмици не достигаше до Димитровград бяха от 
техническо естество.

пл живо 
и Швеция.

21. Модел пл
ззблмл. 24. Лъскал

:ша или пояредепл п.кяп
нщик 
лети е.
47. Шестият тон от музикалната

тя.». Л’.).! !;|рИШГ1 единица 
■И. И ;р .ел« ум пристанищен град. 

Отвесно: 1. Впак ш.р:г/ предмет;
2. Гз.дба (к ин). 4. Война

Г.ече рн.! танцова 
памучен плат. 
ски |Д>истяии1цен град-

» време. 29. Хранителен нро- 
Репгоние на к\п>с1ослопицагл 51

|7 "(Гет^п Щ24. Лип1|и..2Л Скала.24.111, 
29. Листя. 31: Аряд. 32. Сс-вп. 34. Лтяпя. 36. Ати. 37. Лтмн-. 39. Кино, 41. Ив. 
М I ;р;вп. 43 Кярилимя. 4.5. Ли 4Л. |От. 47. Одссп.

25, С?реди.1емИомор- 
27. Илчо ,(>"

гама.»а. . »!(», следа ИПКди
Л-,л.'>.). 4. Река Л Ллетрмя и Германия. 
>. Меден съд. и който се вари ракия. 
6 Мюсюлманско мъжко име.

12. Алкохол. 15. "К6п.)аиа".)ИО.
7. 1 !о
»,1М<;-да;уьк Лчж./ 8. Марка }»уски

. V КалаШКИ главатар. Ш. ( тра* 
| ). Машина за пр>-

Б. Д.
- ти
ГеГИЖч ка 'Г< >*1Ка.

1 декември 2000 г.
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В XII КРЪГ НА ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯФУТБОЛ: ОТСРОЧЕНА СРЕЩА ОТ 11 КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

” ТЕМАЦ” — ФК ” ЖЕЛЮША” 3 : 0 (1:0)
ПОБЕДА ЗА 

ПРОЩАВАНЕ
Тсмскя, 12.11. 2000 г. Зрители 100 , съдии Миидраг Тричкииич от 
Пирот-7.

Голмайстори: Жииулоаич а 26, Гаичич а 66 и Лилии а Х2 ми
нута. Жълти картони: Паалоанч и Симоиоаич от "Телиш", Кос
тов от "Желюша". ^

Па последното си гостуване тази есен отборът па Желюша за
губи от ”Темац'\ което не представлява

Срещата ръководи само един от делегираните съдии, а по
мощници бяха двама ама гери от двата отбора. Това бе причината

които "паднаха” два .гола

Георги Петров. Драган Илич. 
Владицл Стоянович с победи и 
Новица Божилов с реми донесоха

N ФК "Желюша” - ФК "Задругар” (Круит.и) 3 : 0 (2:0)
На прощаването от своите върли запалянковци в последния офи- 

в този мпленпП отборът на "Желюша" се наложи над
победа на димитровградските ша

мана срещу "Ястре-циален мач
солидния отбор на "Задругар". И този път хубава и ефикасна игра 

голмайсторът Саша.Тричков. който отбеляза два гола и получи 
иаП-добър голмайстор в дивизията през първия полусезон с 

вкарани общо 16 гола. С добри прояви бе и младият Роберт Борисов, 
автор на един гол, както и защитникът Синпша Глигоров, които показа 
най-добра игра откакто е в екипа на желюшани.

Мачът се игра в събота в спортния център "Парк" пред около 100 
зрители и при облачно и приятно за игра време. Головете отбелязахл 
Трнчков в 7 и 75 и Борисов в 22 минута. Жълти картони нямаше, а 
червени получиха Борисов от Желюша и Спаспч от Задругар .

ФК "Желюша": Стопцев 8. Глигоров 0, Мпладннов 8/Годоровнч 7. 
Алексов 8. Стефанов 7. Трнчков 8, Борисов 8, Бошкович 8, Раигелов 7 
(Димитров Гпгов -). Иванов 7 (Симов 7).

истинско съотношение на хматисти в 
бац" от Ниш . който се игра на 11 
т.м. в Ниш. Победата им можеше 
да бъде и по-висока ако не беше 
загубата на Иван Стиоменов но

силите.показа
титлата съдията да не свири две очевидни засади, от 

. за домакините. Желюшани пък не използваха 3-4 голови положения.
ради цайтнот.

”ЦЛ1’И1;1>ОД”— ”П1Г” 
(НИШ) 3,5: 2,5ШАХМАТ: 11 (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ ПЪРВЕН

СТВОТО НА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ ГРУПА ЮГ

"ЦАРИБРОД” ОСТАНА В 
ДИВИЗИЯТА

111К "ТОПЛИЧЛПИН” — IIIК "ЦАРИБРОД” 5: 1

В предпоследния кръг от пър
венството на Сръбска дивизия - 

”Юг" шахматистите на "Ца-група
риброд" отбелязаха още една зас
лужена победа, този път срещу 
"ПТТ" от Ниш. Домакините бър
зо стигнаха до 2:0, понеже гостите 
нямаха представители на първитеПОСЛЕДЕН КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ

ПОБЕДА В ОТЛИЧНА ИГРА
две дъски.

Победи спечелиха Драган Ил- 
Георги Петров (с контума- 

ция), както и Зоран Николич. Вл
адицл Стоянович ремизирл. дока- 

Владан Игич и Иван Стоиме
нов загубиха.

Прокуние, 25 ноември 2000 7. 
Хотел ”Хамеум" (римското 
аме на ПрокуГше). Съдии: Дра
ган Жнапч от Пат (майстор на 
ФИДА).

състезаваше.
В димитровградския състав осо

бено добро играха Иван Стоименов 
и Владица Стоянович. Да отбележ- 

тези шахматиста бяха с пай-

ич и
ФК ”Балкански” — ФК ”Буковик” (Ражаиь) 2 : 0 (1:0)

им. че
добри прояви в последните няколко 
кра.гл от първенството.

Димитровград, /8.11.2000 г. Сшадаои 'Парк а Димитровград, 
зрители 300, съден Денело Груеч ош Пат —0.

Голмайстори: П. Георгиев в 32 и 78 минута за 'Балкански . Жълти 
картони: Д. Мцтов и Костов от "Балкански”

ФК ”Балкански”: Йовичич 7, С. Васов 8, Костов 7, Крумов 7, М. 
Стоянов 8, Рангелов 7 (Станков 7), Е. Иванов 8, Д. Митов 8, П. Георгиев 
9 (Стойчев 7), Б. Иванов 7 (Пешев 7),

В Димитровград се игра твърде качествен мач. в който двата отбора 
играха отлично. Гостите започнаха добре п имаха две-три голови поло
жения. конто не използваха. Опитният голмайстор на димитровград- 
чани, който през последно време не се изказва, П. Георгиев откри 
резултата в 32 минута след свободен удар на Е. Иванов. Мачът бе решен 
в 78 минута от същия играч, след добро подаване на Д. Митов. Отлично 
съди Данило Груич от Ниш.

Що се отнася до отсрочения мач на "Балкански” срещу "Ястребац' 
отТешпца. той ще се играе една седмица преди началото на пролет
ната част от първенството в Димитровград.

то(майстор на11еткович 
ФИДА) - Д. Илич (м. к.) 1 : 0; М. 
Пат им (м.к.) - 11. Божилов (1 кат.) 
1 : 0; Л. Биляиич (м.к.) В. Игич (I 
кат.) 1 :0; I I. Радосавлевич (м.к.) И. 
Стоименов (1 кат.) 1/2 : 1/2; Г1. 
Кайгапович (м.к.) В. Стоянович (2 
кат.) 1/2: 1/2; В. Вуличевич (м.к.) - А. 
Псцсв (3 кат.) I : 0.

Макар че резултатът на първ по
глед е убедителен, нещата па дъс
ките се развиваха съвсем другояче. 
Водеше се голяма борба за всеки 
ход. Крайният резултат отговаряше 
и на "Тонличанин”, който се класира 
в но -силна дивизия, и на ШК "Цари
брод”. който, класирайки се па 10 
място, оцеля в дивизията, в която се

Д.

Д. С. Д.С.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 декември 2000 година се на

вършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил и незабравим съпруг, баща, све
кър, тъст и дядо

РАДИВОЙ ИВАНОВ 
от Долно Тлъмино

Времето минава, но няма да заличи 
спомените за добродушието и човещи
ната ти. Поклон пред светлата ти памет!

д.с. .Опечалени: съпруга Стойна и децата 
Драган и Милияна със семействата си

ВНИМАНИЕ, ЛОВЦИ!
болестта е регистрирана и на територията на Ди
митровградска община. Група ловци от Димитров
градско убили глиган в района на Боровско поле 
и след като месото е прегледано във Ветеринар
ната амбулатория в Димитровград, констатирано 
е присъствие на опасната болест. За щастие никой 
не е опитал от месото преди да се получат резулта
тите от прегледа, макар че определено количество 
вече е било хвърлено на жарта.

От Ветеринарната амбулатория в Димитров
град отправят най-сериозно предупреждение към 
ловците обезателно да носят на проверка месото 
от убитите глигани. Прегледът е задължителен и 
за месото от домашни!^ свине, тъй като болестта 
не рядко се среща и при тях.

За всеки ловец най-голямо щастие е когато 
убие глиган (дива свиня), защото хем се "доказва" 
като ловец, хем и ползата е добра. На територията 
на Димитровградска община всяка година биват 
убити значителен брой глигани, а между ловците 
има и специализирали се за 
Обикновено това става по групи, а убитият глиган 
най-често се дели на равни части. Когато глиганът 
е по-дребен, случва се ловците на място да го приг
отвят на скара п да го ядат там в планината или 
полето.

Скупщината на общественото предприятие "Про
грес" от Босилеград, която изпълнява и функ

цията на Управителен съвет на предприятието, на 
заседанието си от 15 ноември 2000 година еди

нодушно взе решение да публикува

този вид лов.

КОНКУРС 
за назначаване на

*

През последно време това става твърде риск
овано поради появата на опасната за хората болест 
трихинелозаРТази болест преди известно време бе 
регистрирана при убити диви свине на терито
рията на Пиротска общината преди една сдедмица

ДИРЕКТОР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Освен общите условия, които са определени от 
закона, кандидатите трябва да изпълнят и след

ните отделни условия:
- да имат виеше образование, VII -1 степен про

фесионална подготовка: технологически 
факултет - хранителен отдел, икономически 

факултет, юридически факултет или машинос
троителен факултет;

- най-малко 3 години трудов стаж;
- да се отличава с организаторски способности и

А.Т.

ИЗВЪНРЕДНА СКУПЩИНА НА ОКРЪЖНОТО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ 
"ДОЛНО ПОНИШАВИЕ”

ПРОМЕНЕН Е СТАТУТЪТ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА
смисъл за ръководене;

- да не съществуват законни пречки. 
Директорът се назначава за мандат от 5 години. 
Молба с необходимите документи изпращайте в 
срок от 15 дни след публикуването на конкурса 
на следния адрес: ОП "Прогрес", ул. "Добродол- 

ски поток" бб, 17 540 Босилеград. 
Непълни и закъснели молби няма да се 

разглеждат.
По конкурса ще се решава в срок от 30 дни след 

изтичането на срока за подаване на молби. За 
резултата от избора кандидатите ще бъдат инфор

мирани в срок от 8 дни след извършения избор.

: •-
останалите рибарски оргшщации от окръга - по 
един.

На проведената през миналата седмица в Пирот 
извънредна скупщина на окръжното рибарско сдру
жение за Пнротски окръг "Долно Понишавие” бе 
взето решение да се променят членовете на Статута 
на сдружението, отнасящи се до пропорционалното 
присъстиве на общинските рибарски организации в 
Скупщината и Управителния съвет на организаци
ята. Скупщината на "Долно Понишавие” занапред 
ще наброява 24 члена, 50 на сто от които ще бъдат от 
пиротското рибарско сдружение "Пастръмка”. 
Димитровградското сдружение "Нишава”, както и 
сдруженията на спортните рибари от Бабушница и 
Бела паланка ще имат по 4 члена.

В Управителния съвет, който ще наброява 6 
члена, сдружението ”Пастръмка” ще има 3 члена, а

За нов председател на Скупщината е избран пп- 
ротчаиецът Душан Манич. На заседанието е постиг
нато съгласие занапред председател на органи
зацията да се избира от редиците на онази рибарска 
организация, която има най-много членове. Това 
обаче не означава, че председател на окръжното 
сдружение винаги ще е от пиротското сдружение,тъй 
като на практика е възможно то да се раздели на 
няколко по-малки организации.

На извънредната скупщина бе решено органи
зацията ”Долно Понишавие” да участва в конкурса 
за даване на води.

1
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На 25 ноември почина на
шата мила На 23 ноември 2000 година се навършиха 40 ДНИ на безмерна 

тъга и болка по нашия скъп и непрежалим съпруг и баща
ИН МЕМОРИАМ

ВАСКО ДУКАТСКИ 
(Дукат, 1920 - Белград, 2000)

На 15 ноември 2000 година завинаги 
престана да тупти сърцето на първия бо
рец против фашизма от Босилеградско Ва
ско Симеонов Апостолов, известен сред 
нашенци като ВАСКО ДУКАТСКИ.

Още от млади години Васко беше при
вързан към прогресивните и хуманни идеи: 
свобода, равноправие, братство и единство, мир и приятелство 
в човешкото общество. Към края на Народноосвободителната 
борба той беше командир на Босилеградския партизански 
отряд, а след освобождението заемаше значителни обществени 
постове в Босилеград и Белград, където живя и като пенсионер 
все до смъртта си.

Васко Дукатски е носител на многобройни военни, обще
ствени и трудови отличия и признания.

Вечна слава!

МАНОЛ ЯНЕВ 
(1940-2000)

от Райчиловци, роден в Църнощица
Той беше нашата сила и опора, нашата 

вяра и надежда, нашата закрила. Много ни 
е задължил със своята обич и грижливост 
и много ни наскърби жестоката съдба, коя
то не му позволи да дочака пенсия, да 
задоми децата си и да се порадва на внуци.

40-дневната панихида се състоя на 23 
ноември

м ш.кй'Ш-..
ЛИЛИЯ НЕЙКОВА
Спомените за нейния бл- 

агороден лик винаги ще но
сим в сърцата си.

на райчиловските гробища. 
Благодарим на всички близки, съседи и 
приятели, които дойдоха да почетат 
паметта му.

С непреходна обич и благодарност: съпругата Слободанка и 
синовете Валентин и ИгорСнаха Вида и внуци 

Михайло и Иван

От живите бойци на Босилеградския партизански отряд

Навършиха се 40 ДНИ от трагичната смърт на нашия нез
абравим колегаТЪЖЕН ПОМЕН

Почина нашата На 11 декември 2000 г. се навършва 
ЕДНА ГОДИНА от смъртта на милата ни 
сестра

МАНОЛ ЯНЕВ
кореспондент на "Братство" 

от Босилеград
Коварната смърт го издебна на един 

банален завой в родното му село Църно
щица, но успя само физически да го от
лъчи от нас. В нашите мисли и чувства той 
и по-нататък е жив, в нашите сърца винаги 
ще пазим свидни спомени за неговото бла
городство и безупречна колегиалност.

Поколон пред светлата му памет!
От колектива на 

издателство "Братство"

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща Велинова 

от с. Долна Лисина, с вечен дом в 
Радинац край Смедерево

Мила сестро, времето минава, но ние, 
твоите най-близки, никога няма да те 
прежалим и никога няма да се примирим с 
преждевременната ти смърт. Твоите 
снимки в бащината ни къща остават да бъдат вечен спомен, 
родена тук и че тук си прекарала най-хубавите си дни - детството 
и ранната.си младост.

Сега си далече, но твоят благороден лик и бодър дух винаги 
ще бъдат с нас. Нека да те пазят ангелите!

Годишната панихида се състоя на 25 ноември на гробищата в 
Радинац.

% че си

ЛИЛИЯ НЕЙКОВА - 
ТЕТА ЛИЛА

Поклон пред светлата й
памет.

СКРЪБНА ВЕСТ
Деса, Бока и Делча

След краткотрайно боледуване на 15 
ноември почина нашият мил и непрежа
лим съпруг, татко и дядо

ЕВТИМ Б. ХРИСТОВ 
от село Дукат, Босилеградско 
Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: брат Славко и сестра Миряна със семействата си

На 15 декември 2000 г. се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия 
мил син, брат, шура, девер и чичо

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974- 2000) 

от Босилеград
Колкото повече дни минават, толкова 

по-голяма е нашата тъга и болка. Съдбата 
не беше справедлива към теб, а ние, 
твоите близки, безкрайно сме ти благо
дарни за хубавите спомени, които ни остави. Почивай в мир! 
Вечна слава и памят!

Половингодишната панихида ще»се състои на 9 декември от 
11 часа на босилеградските гробища. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Опечалени: майка Борка, баща Иван, сестра Вера, брат Славко, 
зет Григор, снаха Сунчица, братаница Сандра, братанец Йован и 

многобройни роднини и приятели от страната и чужбина

Последен привет на

Опечалени: съпруга Боянка, синове 
Стоичко и Орце, дъщери Златка, Бонка и 

Даниела със семействата си

1
На 10 декември 2000 г. се навършват 

ДВЕ ГОДИНИ от преждевременната смъ
рт на нашата мила и незабравима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба 

СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата 

Поклон пред светлата й памет!
ЛИЛИЯ НЕЙКОВА

Почивай в мир, наша ми
ла приятелко! Опечалени: съпруг Станиша, синове Райчо 

и Минко, дъщери Даниела и Рада, снаха 
Весна, зет Небойша и внуци Саша, Милан, 

Марияна и Деян

С обич 
Вера и Крум

На 2 декември 2000 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта 
на нашата мила майка

Изминаха 10 години от 
смъртта на

ЕЛЕНКА
КОСТОВА
и 1 ГОДИНА И 8 

МЕСЕЦА от смърт
та на нашия мил та-

ТЪЖЪН ПОМЪН
2000 г. со навършиха 15 ГОДИНИ от 
ненадейната смърт на нашия мил баща, 
съпруг и дядо

На 26 ноември

МИЛУТИН ПЕТРОВ-МИЛЕ 
от Лукавица

тко
ВЕЛИН КОСТОВ 

от с. Долни 
Криводол

Неговия соотъл лик що носим в сър
цата си.

Опочалони:съпруга Руска, син Зоран, 
дъщеря Лиляна, зот Бранно, снаха Ивана, 

внуци Нинослав и Жолко
Поклон прод паметта им!

Дъщеря Лиляна и син Петър със семействата си

КИРИЛ гигов -
БРЕЗНИШКИ

Десет години 
че, но той живее в сърцата на 
всички, които го обичаха.

В петък, на 1 декември 
2000 г. в 11 часа каним всич
ки роднини и приятели да се 
по клоним пред светлата му 
памет.

Съпруга Деса и синове Делча 
и Борис

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 16 ноомври 2000 г. со навършиха 15 
ГОДИНИ от прождевромонната и трагич
на смърт на нашия мил и нопрожалим 

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от с. Трънски Одоровци - 

Димитровградско 
Споменът за неговия нозабравим об

раз никога няма да увохно.
Опечаленото сомойсгво Николови

На 22 ноември 2000 г. се навършиха 
ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
съпруга и майка

го няма ве-

РАЙНА НИКОЛОВА 
от с. Изатовци

Поклон прод памотта й!

Съпруг Нацко, дъщеря Росица и синово 
Роман и Стаирм със сомойстиата си

аг1докошзри 2000 г.



3аЗава% 'ПГ,

помош
• Гледам овия дни у Цариброд размилел се народ и сеца 
иекикве кутийс: йедии на количка, другьи 
изапели шийе кико гайдарджийе и теглье ли теглье.

- Дедин, ама кве су тея кутийе, та толко народ йе плизиул. 
йеднога що носи две кутийе у рукье,

па колело, а трети

та шию- подкачи 
истегльил кико щърк.

Ои спущи кутийете наземи, уздъпу дълбоко и рече.
- Помош, дедо, помош!
- Ква помош?
- Свакиква и от свакуде - от Българию, от Гърцию, отиашенски исторшки[А Цървени кърс...
- Па кво влачи народът?'
- И брашно, и шикьер, и зейтии, и млеко на прашип]е.
- Кикво млеко?
- Текова кико брашно! Туриш тенджеру с воду, зш^ребеш 

две-три шакье и те ти пълна тенджера с млеко-
- Айде-де...
- Има и макароне, и риба у кутийе-
- И кажеш све йе това помош?
- Тека йе! - рече он и погледа у длановете. Вървцете 

напраиле диругье цървене, па мораве.
- Не знам тека ли йе! - реко я.
- Ещо?
- Ещо ли? Па гледам тия що влаче кутийете не су баш 

толко закасали. Пуцаю от здравйе, да простиш, ако дупу 
овна у ду пето, че му испрайе роговете!

- Даваю ли ти - узимай, гоне ли те - бегай! Ли си чул туя 
поговорку.

- Чул еьм, дете, чул съм! А ти чул ли си дека дадено и 
крадено не траю дълго? И йоще нещо деда да ти каже: 
гледам кико тия народ тегльи кутийете, стра ме вача_

- Е, от кикво?
- От това що цел народ може да стане кико тия що чекаю 

милости ню!
- Не га ли попрекаруйеш малко?
- Йок! По Вторуту световну войну даваоше некикву помош 

УНРА. Дойду кутийе у село, тъгай ги караоше с воловска 
кола, стоваре гьи ял у училището, ял у коперациюту и с 
месеци плую там_

- Ещо? Що гьи одма не су раздали па пародат?
- Оче опи, ама народът пече!
- Кико па че нече?
- Тека лъсно! Питаю йеднога, питаю другога, трето га 

сирома ли йе, оче ли помош, а он бърже се прегрети и 
каже: "Не дал Господ! Имам здраве рукье, иогье ме държу, 
па че запием..."

- Е съга това чудо не може да стане!
- Ещо?
- Па първо, вечимка нема села! Съвият народ се пърсну от 

селата на све стране, а най-вече дойде у Цариброд. Друго, 
тува се ватише на работу, а еве кико вечимка десетина 
године час има, час нема работа. Измислите некикъв 
принудън одмор, върлье ньим по некой динар и они си седу 
дома. Ако иекому попригусти, а он се вати за йедну или другу 
работу, поискара йоще некой динар и пак си седи дома-

- Леле боже!
- Ещо лелечеш?
- Лелечем оти видим накуде йе пошло!
- Накуде?

- - Натам одека млого тешко се върча. Народ се научил да 
не работи и да чека милостипю! Йедпо време да речеш да 
си сирома готово си беше срамно, а съга сви напипяю да су 
сиромащия. Гледам йедни иду по туя помош с млого убива 
таксетия. Па ква йе тая сиромащия, а?

- Не знам, дедо! - рече баинат, грабну кутийете и истагльи 
шию къмто Строшену чешму.

КРЪВОПРЕЛИВАНЕ
Коитрарево-

люционер
Като не ми провървя е шнрокомащабшгге предложения,

' решпх да действам на местен план.
Предложих децата само в две градчета и няколко селца да 

се учат на български език или поне български език да се 
изучава достойно. Като гракнаха! Не, не може! Дочакаха ме на 
нож. Не искали учители, ученици, родители. Ние сме шопи, 
торлаци, ще се учим на шопски или сръбски език. Той е по на 
цена на Запада. Гастарбайтернте заляха Европа, а и бежан
ците. А когато просветните власти предлагат, съвсем ненас- 
тоятелно, обучението да се провежда на български, мълчат и 
ученици, и родители. Значи не щат. Освен да хвърляме зар или 
да сложим вариантите на рулетката, па където спре. А дано 
двете градчета постигнат съзвучие по езиковия въпрос. Така 
езиците ще бъдат равнопоставени, политическата везна ще се 
успокои, затормозеннте отношения ще се отпущат. Но защо по 
въпроса мълчат педагози, психолози, социолози? Да не са нас
троени еднопосочно или работят на обратни рефлекси?

После решпх да си сменя съвестта и кръвта. Сиреч българ
ската за сръбска. Хем у нас актуално, хем конюктурно, хем 
цената изгодна. Нали учените казват, че нацията била волева 
категория. Изцапа ли се бельото, подменяш го, вмиришат ли 
се чорапите, обуваш други. Така и нацията. Започне ли да вони 
на някого, взимаш благовонна, подсладена и туйто.

И така. Даваш съвест, нещо нематериално като мъгла или 
безцветен въздух. А що се отнася за кръвта - и едната, и другата 
червени, не личи подмяната. А срещу това получаваш ценз, 
влиятелност, уважение, предложение за работа в силовите и 
доходни ведомства - я милиция, я Митница, я спедицпя, я об
менно-валутно бюро, я-дистрибуция, а в най-лошия случай 
банка или поща. Ако не си гъвкав, гладуваш или оставаш на 
гол щат.

Тъкмо се спазарихме, а съвестта ми удари спирачки. Казва 
не, не може! Уж славяни, уж християни, уж едноутробни братя, 
но и кръвта от кеф ли, от страх ли, се стегна и кръвопрелива
нето не стана!

След Втората световна вой
на в село Врабча се разболял 
дядо Асен. Дядото толкова мно
го бил зле, че не можал да изоре 
и засее нивите си. През месец 
май, когато малко се поокопи
тил, той засадил една нивичка с 
картофи и след това започнал да 
говори: ”Тази година няма да се 
роди жито и царевица, а само 
картофи”.

За неговите приказки някой 
докладвал в Комитета и Асен 
получил ”покана” обезателно да 
се обади на компетентните там.

Когато отишъл и казал кой 
е, всички се нахвърлили върху 
него, говорейки му, че е контра- 
революционер, предател, анти- 
държавен елемент, че ще го за
творят и т.н.. Когато малко се 
примирили, един от комитетли- 
ите го попитал, откъде знае, че 
няма да се роди жито и царе
вица, а само картофи.

- Как да не зуая, отвърнал 
Асен. - Не може да се роди, ако 
не се засее, а аз само картофи 
засадих, понеже цялата есен и 
пролет бях болен.

Видели "другарите” колко е 
часът и пуснали Асен да си от
иде.

па

кига
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