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Вчера, точно в 13 чгЛГа."Зотиийути и 24 секунди започна зимата на
северното полукълбо. Първата пролет в XXI век ще започне на 20
март 2001 г. в 14 часа, 30 минути и 42 секунди.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА СРЮ И НА БЪЛГАРИЯ РАЗГОВАРЯХА В НИШ

ЗА МИР И СТАБИЛНОСТ НА БАЛКАНИТЕ
* Разговорът в гр. Ниш е предтеча на бъдещите ни отношения, каза
президентът Воислав Кощуница * Ние ще оставим в този век всички предразсъдъци и недоразумения,
които съпътствуват нашите отношения през последните 70 години,
заяви президентът Стоянов * Няма визи между България и Югославия * Европейският опит трябва
да се пренесе и на Балканите, които са люлката на демокрацията
Президентите на Югославия
и България се срещнаха в сряда
в Ниш, където в сградата на гра
дската скупщина разговаряха за
отношенията между двете съсе
дни страни, обстановката на Ба
лканите и в тази част на Европа.
След разговорите, чиято. основ
на тема беше установяването на
мир и стабилност на Балканите
президентите Кощуница и Стоя
нов проведоха пресконференц
ия, на която подчертаха, че раз
ширяването на взаимоотноше
нията между съседите е приори
тетна задача.
Президентът Кощуница ка
за. че след промените в СР Юго
славия през септември и октом
ври Балканите започват да по
лучават съвсем друг облик. Тези
промени в посока на стабилно
стта. мира и консолидацията на
демократичните институции се
изявяват и в отношенията между
балканските страни.
- В този контекст изключи
телно важни са югославско-бъл
гарските отношения и днешния
ни. не прекалено дълъг разговор
трябва да подкрепи сътрудниче
ството между двете страни, сът
рудничеството между всички ба
лкански държави, включени в

И Югославия, и България са се запътили към Европейския дом,
заявиха президентите Кощуница и Стоянов в Ниш

Пакта за стабилност, каза прези.ден тът Кощуница и добави, че
в разговорите с президента Сто
янов са сумирани резултатите от
направеното досега в това отиошение.
- Направеното досега никак
не е малко, но онова, което ни
предстои е много по-значимо,
Става дума за редица конкретни
сноразумония, които ще бъдат
иодиисани в преки контакти на

нашите министерства, каза д-р
Кощуница.
Ние се срещнахме днес в
Ниш. за да покажем по спмволичен начин, че две те държани и
техните власти се приближават.
Затова именно гази среща не стана в София или в Белград, а по
средата между пашите столици в град Ниш. Става дума за фнзическо и същевременно и зл политическо приближаване, озпа-

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО И РЕПУБЛИКАНСКО ПРАВИТЕЛСТВО В
БУЯНОВАЦ

МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ Е
ДЛЪЖНА ДА ОСУЕТИ ТЕРОРА
Приета е Декларация та пришитите та зашита на националния и я ьржапен интерес па (Т 1()| ослани::
но повод ескалацията па албанския тероризъм и Косово и Метоха» и в буферната тона
В събота в Буяновац сс проведе съвместно за седовие на Съюзното и Правителството на Република
Сърбия, в чиято работа участва и президентът в.т СР
Югославия Воислав Кощуница. На заседанието беше
приета Декларация за принципите за защита ма дър*
жавнитеи национални интереси на СР Югославия по
повод ескалацията на албанския тероризъм в Косово
и Метохия и в буферната (сигурностна) зона,
Двете правителства прецениха в Декларацията,
ле въоръжените акции ма албанските терористи и
присъствието им в буферната зона представлява нар
ушаване на териториалния интегритет и суверени
тета на СР Югославия, на мира и сигурността на
гражданите. В ироектодокумента е поискано от съю
зната държава да осъди въоръженото нахлуване па
терористите на нейната територия, клкто и ”актовете на планирано и контииуираио заплашваме на
териториалния интегритет и суверенитета на СР
Югославия и драстично нарушаване на резолюцията
на Съвета за сигурност на ООН 1244 . Оценено с
също така. че КФОР и УНМИК са директно отго
ворни за въоръженото нахлуваме на терористите, че
ие са обезпечили лична и имуществена сигурност и
осъществяването иа човешките права и свободи нл

всички граждани в Косово и Метохия. пито са обе
зоръжили терористичсскитс организации от рода на
АОК и другите въоръжени тсрормстичсскп трупи.
В Декларацията сс дава подкрепа на държавните
органи проблемът да сс реши по дипломатически
път, като при това се дава и пълна подкрепа па Юго
славската войска и на МВР на Сърбия отговорно да
защитят гражданите м виталните интереси на дър
жавата.
,
I [а съвместното заседание а буяновац беше стри
рмираио координационно тяло. което ще сс занимава
с кризата, предизвикана след нахлуването нл албанСКите терористи в буферната зона. За председател на
това пстнадесстчлснпо тяло с назначен подпредсе
дателят на правителството на Сз.рбия 11ебоГ:ша 1оВИЧ. дока-го подпредседател е съюзният министър нл
националните :: мвлцинстлсин общности РпсимЛянч.
След заседанието сс проведе пресконференция,
иа която в присъствието на многобройнн :|рсдставигели на масмедиите говориха югославският през
идент д-р Воислав Кощуница, съюзният премиер Го
ран Жижич и председателят иа Правителството пи
Сз.рбия Миломпр Мнпич.
(На 3 стр.)

чапащо нашата готовност да ук
репваме и материалните и нема
териалните си връзки. Нашите
две страни се движат по една и
съща посока - демоктарическа
Европа. По стечение на истори
ческите обстоятелства ние може
би не вървим с еднаква скорост,
но целта си остава същата.
Затова изключително значи
ми са днешните ни разговори и за
да премахнем всичко онова, кое
то до този момент можеше да
затвори съвместната ни грани
ца. Щом като сме тръгнали към
Европа, трябваше да се срещнем
и да го премахнем.
Един от тези жестове е да за
пазим безвизовия режим мажду
нашите страни, полза от което,
разбира се. ще имат преди всич
ко пашите народи.
Мисля, че днешните разгово
ри са увод в поредицата разго
вори от този вид. Те ще продъл
жат и в Белград, и в София, но
първият стана именно в Ниш и
гой ще е предтеча на бъдещите
ни отношения, каза президентът
Воислав Кощуница позрдавявапки госта си българския презид
ент 11етър Стоянов.
- Президентът Кощуница из
ползва Ниш ка то символ за сре
дата между Белград и София.
'Гой ме зарази със символите и аз
искам да кажа още нещо - сим
волично е. че последна та за тази
година и този век външнополи
тическа изява на България е то
чно срещата на президентите на
Република България и Съюзна
република Югославия. Гопа оз
начава. че ние ще оставим в този

век всички предразсъдъци и не
доразумения, които съпътстват
нашите отношения през послед
ните 70 години, каза в началото
президентът Стоянов.
- Аз съм тук, за да кажа мно
го категоричното становище на
България: "Ние искаме да виж
даме в лицето на демократична
Югославия не просто добър съ
сед, ние искаме да знаем, че Юго
славия ще бъде наш добър прия
тел и партньор. Казвам това, не
защото такава е европейската
конюнктура в момента, казвам
това, защото съм убеден, че това
отговаря изцяло на национални
те ин тереси и на моята страна и
на Югославия.”
- Тази година България има
ше изключително позитивен ди
алог с Европейския съюз. Но
ние знаем много добре, че за да
постигнем нашата стратегичес
ка цел - членството в Европей
ския съюз - трябва да имаме раз
биране и подкрепа от съседните
страни, в което Югославия има
особено място. Ако Югославия и
Сърбия продължат да развиват
с такива темпове и необратимо
демократическите процеси, Бъ
лгария няма основание на маса та
за преговори да слага въпроса за
въвеждано на визи. Ако в крайна
сметка и България, и Югославия
са се зап ътили към едно и също
място, а това е общия Евродом,
как ъв е емпекча да въвеждаме
сега визи, ако там, в едно бъдеще
безвизово пространство се сре
щнем заедно.
(На 2 стр.)

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР
СТОЯНОВ В ДИМИТРОВГРАД

ДЛ ЖИВЕЕМ В МИР И
РАЗБИРАТЕЛСТВО
11:11Г1.т за |||||н ни официална среща с президента па СРЮ Воисллп
Кощуница. президентът па Ьз.лгарпн г-н Метър Стопиш: на 20
декември г.г. накратко се о тби и Димитровград.
Бсшс достатъчно няколко пъти да се оповести но вълните на Радио
"Цариброд", чс г и Стоянов ще се отбие в Димитровград, за да се
съберат спонтанно на площада в центъра па града към две хиляди
Димитровградчанн. И макар че кметът па Димитровград д-р Симеон^
Басов със сътрудниците то очакваше па стълбите пред Центъра за
култура, българският президент излезе от колата на площада и сс "сля"
с гражданите, поздравявайки се с всички редом, стари и млади. деца. .
ученици. С кмета сс здрапнеа най накрая, след като бе посрещнат е
погача, сол и пипер.
Пожелавайки му добре дошъл. Симеон Басов напомни, чс преди
годиш: предизборната си кампания Стоянов започна тъкмо от
Димитровград п чс зя бс успешна, Той цокаш: ::ре шдепта па Валц-ария
(Н<1 2 срт.)
официално да посети Димитровград.

мщИгШ от българи;]

ЗА МИР НА БАЛКАНИТЕ
(От 1 стр.)

Ние посветихме особено внимание на темата как по-бързо, как по-лесно да вървим
напред. Очевидно е, че като обменяме информации за хода на демократичните процеси в двете страни си помагаме да избягваг
™
аме грешките, които могат да направят едпата или другата държава, като започнем мн
ого интензивно да работим за реализиране на
общите инфраструктурни проекти. Тук имам
предвид и магистралата София - Ниш, и
ГКГТП Калотина”, разчистването на река Дунав и корабоплаването по нея в пълен размер. Тук виждам и още много важни елементи за обикновеното човешко общуване,
преминаването на стоки и капитали при един
по-добър пропускателен режим на съвместд
г к ^
г
ната ни граница, в интерес на гражданите I
на запад, и на изток от нея. И за всичко това
се договорихме с президента Кощуница, че
нашата среща и нашето разбирателство по
тези въпроси трябва да бъде ясен сигнал как
всички институции и в България, и в
Югославия да работят по тези въпроси, заяви
президентът Петър Стоянов и покани югос-

лавския президент Воислав Кощуница в угодН0 за него време да бъде негов гост в София,
Отговаряйки на въпроса какво Европа 'фибва
да направи за нашия регион, президентът Кощуница каза, че опитът иа Европа трябва да се пренесе и на Балканите, които са лгалк<н а нл дсмок
пинията 'В миналото е имало военни конфликти
Р"наВБМаИлканите> н6 и на другите европейски
простори. Поради това европейските простори
трябва да се обедният в мир и мирът да измести
конфликтите „ недоразуменията, Сегашната обстановка е обременена от събитията в Южна Сърбия и с ангажирането на международната общНост спешно трябва да се реши, като се при
ложат всички решения и резолюции. Дейността
на албанските терористи трябва час по-скоро да
се прекрати.
Президентът Стоянов се съгласи с това и добави:
-България ис разбира какво става в южната част
^ Югославия и Сърбия. Заради мира не само в ЮгославиЯ) но и нп Балканите, и изобщо в Европа трябва
спешн0 дп се предприеме всичко възможно за да се
запазят стабилността и мира в този регион. Гова е
задача иа международната общност, категоричен бе
президентът Стоянов.
Ванче Богоов

ДА ЖИВЕЕМ В МИР И
РАЗБИРАТЕЛСТВО

4000 ГОСТИ НА
ПРЕЗИДЕНТСКИЯ БАЛ
4000 покани бяха раздадени от ”Дондуков”2 за големия коледен
бал на президента Петър Стоянов и съпругата му Антонина,
състоял се снощи.
Броят на участниците в мегакупона в Дом 2 на резиденция
"Бояна” е намален с близо 2000 души от обявения още през ЛЯ'1 ОТО.
Поканени са всички министри, зам-министри, депутати, попървите шефове в бюджетните институции и интелектуалци, уни
верситетски преподаватели. 50 армейски офицери със съпругите
си и но 8 студенти от всяко виеше учебно заведение в страната
можаха снощи да изпият по чашка вино от престижните бз.лг арски
изби в Сухиндол, Асеновград и Мелник.
Журналистическата гилдия беше представена от250 души, под
брани от ирессекретаря на Стоянов и от хора от екипа му.

ШВЕЦИЯ ЩЕ МАХНЕ
ВИЗИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ
Очаквам да работя съвместно с българското правителство, за
да спомогна за присъединяването на България към Европейския
съюз и за по-бързото премахване на визите за българите, заяви
вчера на работна закуска в резиденцията си шведският посланик в
София Стен Аск. Както е известно, от 1 януари 2001 г. Швеция
поема за първи път председателството на Евросъюза.
Снощи в салоните на хотел ”Шератон” с изискано парти бе
честван шведският празник "Света Лусия .

(От 1 стр.)

След като благодари на съб
ралите се граждани за сърдеч
ното посрещане, президентът
Стоянов изтъкна:
"Много се радвам, че имам
възможност днес да мина през
вашия град, да се здрависам с колкото може повече хора и да си
пожелаем една колкото може
по-хубава, щастлива и весела
Нова година от двете страни на
границата. Пътувам за Ниш с
едно много ясно изразено намер
ение да споделя пред вашия пре
дседател Кощуница желанието
на България и на българския на
род да живеем заедно в мир и
разбирателство, да си помагаме
в трудни моменти, да споделяме
едни и същи цели и идеали. А
има ли по-високи цели и идеали
от това гражданите на Българпя и на Югославия да живеят
добре, да живеят като добри съ
седи и да си помагат.
Аз вярвам, че българите, ко
ито живеят тук, са естествения
мост между нашите две държа
ви. Аз вярвам, че по този мост и
сърби и българи и всички граж
дани на България и Югославия
ще могат безпрепятствено да
минават през тази граница, да
носят стоки и идеи и да предават
един на друг добрите човешки
чувства, които изпитват хората
от двете страни на границата.
Искам още веднъж да ви поз
дравя с наближаващите Нового
дишни празници и един от найтоилите и най-хубави християн
ски празници- рождество Хрис
тово. Нека от тук нататък го
дините да ни носят само добри
вести, само оптимистични нови
ни и нека лошото остане зад гъ
рба ни в този век, а нека новият
век да бележи народите от двете
страни на границата с божата
благодат и с желание за един
още ио-добър живот. Дай Боже
мир и любов от двете страни, на
гражданите на България и на
гражданите на Югославия. Же
лая ви още веднъж хубави пра
зници на Нова година и Коледа.”

ф

( Труд”, 16 декември 2000 г.)

ГЕНЧО СТОЕВ
БАЛКАНСКИ АВТОР
НОМЕР 1

ДАЙ БОЖЕ МИР И ЛЮБОВ НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И
ЮГОСЛАВИЯ: Президентът Стоянов говори пред
димитровградчани

Като отговор на журналистически въпрос ще стане ли дума в
разговорите с Кощуница изабългарското малцинство, Стоянов
между другото каза, че това е въпрос, който винаги е стоял в нашите
отношения, но с новите демократични промени в Сърбия този въ-

прос да престане да бъде ябълка на
раздора, а да стане въпрос, който
да помага и сплотява в отношенията.
Изпратен с аплодисменти на
присъстващите граждани на Димптровград, Стоянов след половпнчасов престой замина за Ниш.
Текст и снимка А.Т.

С три години закъснение, българският писател Генчо Стоев
получи тези дни в Солун престижното литературно отличие "Найдобър писател на Балканите”. То беше присъдено на автора от
международно жури по време на инициативата Солун - европейска
културна столица. Стойността на приза е 3000 долара.
Генчо Стоев бе избран сред конкуренция на писатели от всички
балкански страни - регион, от който от началото на 60-те досега са
излъчени само трима нобелисти за литература ( сърбинът Иво
Андрич и гърците Георгиус Сеферис и Одисеас Елитис).
Наградата е за повестта "Цената на златото" (1965 г.) Досега
книгата му има 12 издания в България. Само от едно тиражът е
стигнал рекордните за повест 80 000 бройки.
Преведена е на 15 езика - 2 пъти на немски за Германия и
Австрия, два пъти на руски, в Дания има три пренздания.
"Естествено, че такава награда радва писателя, каза Генчо
Стоев. - Ние тук си воюваме и враждуваме, и ето новото - ражда се
този дух на доброжелателство, желание да не бъдем възприемани
просто като етноси, а като част от света, да създадем нова пред
става за себе си."

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ

СПЕКУЛИТЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА
ВОЙСКАТА СА ГЛУПОСТ
Командващият Трета армия иа Югославската войска генералподполковник Владимир Лазаревич нарече "обикновена глупост”
спекулите за мнимото оттегляне на нашата войска от застрашения
регион в Пчински окръг.
”Ако някой нападне войската, тук отстъпки няма, без оглед на
това да ли той е терорист или се нарича по някакъв друг начин”,
каза Лазаревич пред журналистите в общинската скупщина в Буяновац, преди започването на съвместното заседание на съюзното и
републиканското правителство.
Като припомни, че в Пчински окръг постоянно има представители на най-висшите държавни органи, той каза, че спекули за
мнимото оттегляне на Югославската войска ” са обикновена глупост или по-добре казано - преднамерена глупост”.
На въпроса къде са разпределени силите на Югославската
войска, генерал Лазаревич каза, че те се намират по протежение на
буферната зона, на самата линия и навсякъде около нас, докато не
са в самата буферна зона, понеже това не се допуска от Военнотехническото споразумение.
На въпроса имало ли е провокации от страна на терористите

22 декември 2000 г,

към ЮВ той отвърна: "Не и не дай Боже!”
По повод информациите,-че на терористите в село Търновац е пристигнало тежко оръжие, генерал Лазаревич каза, че
не може да каже какво точно се случва в това село, което е в
ръцете на терористите. Той потвърди обаче, че "тяхното
оръжие главно са минохнъргачи, а споменават се и гаубици”,
Командващият Трета армия потвърди, че терористите поправят мостовете, които водят от Косово към буферната зона
и че "натрупват сили от лявото до дясното крило и към
крушевашки край”. На въпроса колко са, той отговори, чс не
са толкова, колкото се говори, но ”от хиляда до две хиляди
сигурно”,
На въпроса за това колко точни са изявленията, че може да
се очаква нападение на албанските терористи до изборите на
23 декември или веднага след тях, около 27 декември, Лазаревич припомни, че целта на терористите е дестабилизация на
страната и осъществяване на терористичните им цели.
"Като се знае това, и доколкото те преценят, че имат шанс,
не може да се изключи и да нападнат” каза Лазаревич.

ШшШ

МЕЖДУНАРОДНАТА
ОБЩНОСТ Е ДЛЪЖНА
ДА ОСУЕТИ ТЕРОРА

в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ НА 22 НОЕМВРИ

(От 1 стр.)
подчернационалните и държавни интереси на СР Югославия, пр. 1ета в
Буяновац, ще бъде гласувана
на предстоящата сесия на Съюзната скупщина.
По-дълго време властта в Сърбия и Югославия е изправена пред
проолема с тероризма.
а за Решаването на този проблем голямо знав т тствТсРюТр "Р°в,еденото съвместно заседание „а двете праСРЮ 11 Р' СъРоия предприеха редица мерки да се гарантира
сигурността на гражданите в тази част от Сърбия. Обезпечено е необходимото присъствие на ЮВ и на МВР, което е направено в съзвучие с
нашите и международните закони,

Президентът Кощуница сред народа в Буяновац
Присъствието на държавните органи трябва да обезпечи успешно
да се решават ежедневните проблеми и трудности, пред които е изпра
вено и сръбското, и албанско население, да се зърнат мирът, доверието
и спокойствието в тази зона. която се граничи с буферната зона.
С формирането на координационното тяло се институализнра сът
рудничеството на двете правителства, което означава, че занапред тук
постоянно ще има известно число наши министри, каза д-р Воислав
Кощуница.
Освен председателя Чович и подпредседателя Ляич, членове на
Координационното тяло са секретарят па Съюзното министерство
на отбраната Милова и Чоругнч и коминнетрите на вътрешните
работи, правдата и информирането в Правителството на Сърбия Божо Прелевич, Слободан Томопич, Стеван Никчевич, Драган
Субаншч, 'Зоран Пиколич, Сеад Сиахович, Бисерка Матич, Ивица
Дачич и Боголюб Псйчич.
В състава на Координационното тяло са министърът за локално
самоуправление в Сърбия Велко Одалович, помощник съюзният
министър на вътрешните работи Милисан Маркопич и представител
па Съюзния секретариат за информиране, който ше бъде назначен
допълнително.
Съюзният премиер Зор.зн Жижич заяви на пресконференцията, чс
в Буяновац ще бъде седалището на Координационното тяло. но чс
министрите ще бъдат и в Прешево, и в Медведжа, ^
- Когато става дума за Декларацията, с нея се уточнява една линия,
под която няма да идем и като народ, и като представители в Парла
мента. Още веднаж се показа единството на Съюзното и Републи
канското правителство в решаването на този крупен въпрос, каза Жи
жич.
- Ние искаме да охрабрим гражданите в Пчински окръг, чс Сърбия
и Югославия са категорични в осъществяването на приоритетната цел
- терористите да напуснат буферната тона, кача на пресконференцията
премиерът на Сърбия Миломир Минни. Той смята, чс бсч голям натиск
терористите няма да напуснат тачи чоиа, а такъв натиск трябва да
навършат Съвета ча сигурност. КФОР и УНМИК,

КОЛЕДНА СРЕЩА В
ДИМИТРОВГРАД
Мвбоизбраиото общинско ръководство в Димитровград организ
ира на 27 декември т.г. от 12 часа коледна среща с всички преселници
от Димитровград, намиращи се на временна работа в чужбина. Очак
ванията са да сс посочат промените в страната и в общината, които да
подтикнат нашите "чужденци” да сс определят за капиталовложения в
общината. Такива срещи са правени в "добрите стари времена преди
десетина и повече години, но имайки предвид тогавашната система, нс
са дали никакви конкретни резултати. Дано промените в нашето общество бъдат предизвикателство за печалбарите навред по Западна
Европа да дадят конкретен принос в развитието на общината, влагайки
собствени средства.
Срещата ше се проведе в залата на Общинската скупщина.
А.Т.

ОТ БЕЗВЛАСТИЕ ДО ДВУВЛАСТИЕ
Отборниците на СПС и ЮЛ избраха нов председател на ОС и формираха редовна, а опозицията
временна власт. Сега и едните, и другите смятат, че ” с тяхната стъпка” е рошена следизборната криза
в общината.
В неделя, без присъствие на представители на масмедиите, 22-ма отборника на ОС
в Босилеград освободиха от длъжност досегашния председател па скупщината д-р
Симеон Арсов, понеже "минал на страна на
ДОС и за нов председател избраха д-р Лю
бен Александров, специалист-стоматолог в
босплеградскпя Здравен дом и председател
на ОО на ЮЛ. За секретар на скупщината
нзбраха Иван Стоименов, юрист в органите
на ОС, докато за председател па дсвстчлсннпя Изпълнителен отбор Раде Александров,
агро-пкономист, отборннк на ЮЛ и собст
веник на ЧП "Дукат". На сесията прпсъстваха п представители на републиканското
Министерство за младежта и спорта.
Преди това, в миналия петък представи
тели на ДОС и па СПО утвърдиха състав за
формиране на временен общински съвет от
15 души и решението предоставиха на Пре
ходното правителство на Сърбия да го всрифицира. В този съвет има по пет предста
вители на ДОС и на СПО, като и петима
членове на СПС и ЮЛ, конто нямали раз
решение на партиите си да влезнат в него. За
председател на временния общински съвет с
избран д-р Арсов.

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ОТБОР НА ИО НА ОС
В деветчленния ИО на ОС, който се
оглавява от Раде Александров, са
избрани Драган Димитров, строителен
инженер в Предприятието за пътища ,
Павле Иванов, собственик на фирмата
"Анитекс", Зоран Цветков, учител от Д.
Любата, Гоне Глигоров, директор на
Гимназията, д-р Васил Захариев,
специалист-епидемиолог, Иван
Димитров, работник в "Прогрес", Горан
Миланов,работник в босилеградската
поща, и Никола Крумов, работник в
КОБОС и председател на ОО на СПС.

СПОРЕН Е 59-ИЯТ ДЕН
След събитията на 22 поемпрп, когато под
натиск на около 500 работници и граждани пе
се проведе сесия на Общинската скупщина и
пс бяха избрани неин Изпълнителен отбор,
‘секретар и работни тела. ('11С и ЮЛ от една
и опозицията от друга ст рана положиха мно
го усилия да отнесат препее помежду си. Подмага след протестите па гражданите 1*5 от
общо 31 отборника 17 па С1 К\ 10 па ЮЛ. 3
от групи граждани и едни па СТС - сс оч 
качаха от мандатите си „ред то,■11.11.1111111.1 нредеедател па ОС д-р Симеон Арсов, който еъщо така се отказа о г мандата ен. ДОС', който
в общината представляват общинските от
бори на ДС, ДС ПК) н ГСС, подпомогнат от
ОО па СПО, чнпче помещенията на ОС.
ДОС и ОО па СПО покрай останалото п
тогчнч II сега смятат, че левицата пе е формирала пласт в срок от 60 дни след наборите
(на 24 септември), както налага Законът ча
местно самоуправление. Според тях това е
главната причина, поради която те поискаха
от Преходното правителство да формира врсменен общински съвет, който да изпълнява
зиданите на ОС и ичнилпителпия й орган до
провеждането ма пови местни избори и учредяиаие на нова, редовна власт.
ОО па СПС и ЮЛ са убедени, чс са могли
да учредят общинска власт в законния срок,
22 докомори 2000 г.

но че опозицията в 59-ия ден е направила
преврат и че им е попречила. В тези отбори
смятат, че повече от 18-те отборници, които
са били върнали мандатите си, са го
направили под натиск. При предположение и
чс са искали да сс откажат от тях, те това не
са могли да направят пред председателя на
ОС. Затова 12 от тях подписали подписка, в
която заявяват, че от мандатите са се ”отказали” под натиск и изнудване. След това
мнозинство от 31 отборника поискаха от
председателя на ОС, който също така сс отказа от мандата си, да свика заседание на
скупщината. След като той това не направи,
отборниците "сами сс организираха”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ СЪСТАВ НА
ВРЕМЕННИЯ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
От състава на ДОС : Миле Миленов,
преподавател, председател на ОО на ДС,
Драган Христов, пилот, Арсо Тодоров,
адвокат, Велин Стоичков, юрист, и
Владимир Жижов, строителен инжинер.
От СПО : Милча Стоичков, строителен
инжинер, Борис Владимиров, работник в
КОБОС, Радко Стоянчов, работник в
Клона на Сдружението на граждани КИЦ
"Цариброд", Новица Божилов,
миньорски инжинер, и Боян Стоев,
преподавател в Гимназията.
В името на СПС : д-р Симеон Арсов,
Александър Александров, директор на
Детската градина, Владимир Глигоров,
преподавател в Гимназията, както и
членовете на ЮЛ Антон Тончев,
преподавател в Гимназията, и Станиша
Зиновиев, юрист в "Сърбия -шуме".
Узнаваме, че петимата от СПС и ЮЛ ще
бъдат отлъчени от партиите си, понеже
"нарушили партийната дисциплина".

И ЕДНИТЕ, И ДРУГИТЕ
ОТСТОЯВАТ ПОЗИЦИИТЕ СИ
С оглед па обстоятелствата, от безвластис. което се получи след протестите, етпгпа се до двувластно. ДОС. начело е все още
неофициално формирания временен общииски съвет, е н канцеларията на бившия председител па ОС', а представителите на властта
па ЮЛ и СНС в помещенията на прсдседателя на ИО и на секретар на ОС. Но етермина двувлаетие не ее сьгласяват ннто
С11С-ЮЛ. ннто ДОС, СПС-ЮЛ нс признават
пласт а па ДОС. а ДОС властта на левицата.
Д-р Арсов поръчва, че властта в общината се
напълниш! от ДОС, докато Раде Александрон подчертава, че ДОС няма никаква
власт, по-точно, че това, което нрави тази
коалиция е противозаконноннелегално.
11рсдп седмици гражданите ее смущаваха,
че нямаше власт. Сега са объркани от съществувапето на двойна власт. Просто не знаит коя е действителната. И едната, н другата
отстоява позициите си. А една е фалшива. Но
отговор на въпроса коя е тя не даде ннто
Министерството ча местно самоуправление,
пито Проходното правителство. По всичко
личи, чс нещата щс сс изяснят след рспубликанските избори,
В. Божинов

(ЛР

ИЗБОРИТЕ В СУРДУЛИЦА

ОТГОВОР НА ТЕКСТА "ФАЛШЛИВ ДОС ИЗВЪРШИ ПРЕВРАТ В БО
СИЛЕГРАД"

12 ИЗБИРАТЕЛНИ
ПУНКТА ПО-МАЛКО
Съгласно Закона за парламентарните избори в Републиката,
според който на всяко избирателно място трябва да има поне 100
вписани гласоподаватели, броя т на избирателните пунктове в Сурдулнца е намален с 12 в сравнение със септемврийските. Именно в
Стрезимировци ще гласуват и жителите на Драинци и Грознатовцй, в Кострошевци - жителите на Паля и Сухи дол, а в КлисурЪ
ще има едно, вместо трите избирателни места от 24 септември.
Жителите на Вучпделце и Битвърджа ще гласуват в Топли дол,
на Горна Козница в Дпкава, на Лескова бара в Бациевце, а на Дути
дел и Каламце в Кпевац.
В кандидатските си листи четири политически партии и коа
лиции са предложили за депутати граждани на Сурдулица и то:
Момчило Богдановци на листата па ДОС, Слободан Попович СПС, Станислав Момчпловпч - СРС и Браипслав Тодорович СПО.
В.С.Б.

НА УТРЕШНИТЕ ИЗБОРИ В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА

ЩЕ СЕ ГЛАСУВА НА 17
ИЗБОРНИ ПУНКТА
На утрешните рсиубликански парламентарни избори изби
рателите в Димитровградска община ще гласуват на 17 изборни
пункта. В града има 4 изборни
пункта, а в селата - 13. Общият
брой на избирателите е 9985. В
града ще гласуват 5756. а в селатп 4229 гласоподаватели.

(240)
9. Основното училище в Градпнье (обхванато е и с. Бачево -199)
10. Основното училище в Куса врана (162)
11. Културния дом в Трънски
Одоровци (обхванати са и селата Искровци и Петачинци - 205)

Сред кандидатите за депутати в републиканския
I парламент има и трима димитровградачни. В листата на
| СПС е включен подпредседателят на димитровградската
* организация на социалистите Бобан Петров, 30-годишен
машинен инженер, зает в "Металац". В листата на СПО е
Соня Станулова (28), журналистка в РТВ "Цариброд" и
студент по български език и литаратура, а в листата на
СРС лидерът на димитровградските радикали Кирил
Младенов (57) до преди известно време зает в "Кожара",
а сега получаващ парично възмездие от Трудовата борса.

Изборните пунктове в града:
12. Културния дом в Долня
1. Народната библиотека Невля (обхванати са и селата Го(там имат право да гласуват 1213 рна Невля, Скървеница, Врабча,
избиратели)
Барне, Било и Верзар - 195)
2. Гимназията (1639)
13. Културния дом в Погано3. Центъра за култура (1551) во (обхванати са и селата Дра4. ОУ "Моша Пняде" (1353) говита. Платнища и Бански дол
В селските среди:
-171)
5. Културния дом в Лукавнца
14. Културния дом във Вп(обхванатое и с. Сливница-359) сочкп Одоровци (обхванато е и
6. Културния дом в Желюша с. Гулсновцп - 201)
(обхванато е и с. Грипа - 1162)
15. Основното училище в См7. Културния дом в Белей: иловцп (обхванати са и" селата
(обхванато е н с. Прача - 678)
РадеГша и Петърлаш - 281)
8. Културния дом в Гони дол
16. Културния дом в Пъртопопшщи (обхванати са"и селата
Бребевннца, Мъзгош и Момици
В БАБУШНИШКА
- 178)и
17. Основното училище в Ка
ОБЩИНА
меница (обхванати са и селата
Сенокос, Болев дол; Изатовци,
Брайковци, Долни Криводол,
Горни Криводол и Вълковия 198).

ЧЕТИРИМА
КАНДИДАТДЕПУТАТИ

В Бабушнншка община
общият брой на избирате
лите е 14 248. Те ще гласу
ват на общо 50 изборни пун
кта. Кандидати за депутати
в тази община са д-р Драган
Костич от СПС. лекар, Де
ян Лазаревнч от СПО, сту
дент по медицина, Предраг
Жпвковмч от СРС, работ
ник, и Славнша Стояновпч
о г ССЕ, секретар на Спорт
ния съюз в тази община.
Б. Д.

О

Б. Д.

ХОРА, СПРЕТЕ С НАЛУДНИЧАВИТЕ
ИДЕИ
Няма да споря с Драган Цветкович и с онези, искат, не е мой проблем, и той ще трябва с тях
които чучат около него за ниските удари, които да си го реши. Дали тоя ДОС е фалшлив,
срещу мен се опитаха да прокарат в реагирането понеже в състава му ие е ОО на СД ли пък
"Фалшив ДОС извърши преврат в Босилеград", затова, че в състава му е ДСБЮ, пак ие е
който "Братство” публикува в миналия брой, по- въпрос за журналистите, а за политиците.
В текста на Цветкович се казва и следнеже тона съчинсиийце е лишено от здраворазумна логика и аргументи и като такова не зас ното: ”Не знаем дали вашият кореспондент,
лужава сериозно внимание. Не мога обаче да пре- който знае, че съществуваме и действаме в
■ мълча неистината когото става дума за тексто- рамките на ДОС, е направил пропуск или пък
вето ми по повод събитията на 22 ноември и слсд ие може да се примири с факта, че сърбин е
това, които бяха печатани в "Братство” бр. председател на ОО на СД и като такъв може
да бъде ривал на шовинистките и екстреми1824/25 и 1826.
Председателят на Общинския отбор на Со стки идеи на ДСБЮ, чиято политика се подциалдемокрация в Босилеград Драган Цветкович крепя от въпросния господин, което може да
в реагирането ме обвинява, че съм бил субективен сс заключи от съдържанието на неговите теки нереален, че съм се служил с лъжи, понеже ”от стове.” И Цветкович, и тези, които чуча г окДОС съм изключил ОО на СД и че вместо него в оло него знаят, че това е голяма подлост, но
ДОС съм включил ДСБЮ”. 13 статиите настоях да хич не им пука при липса на аргументи да
пренеса фактическото състояние когато на 22 но- лепят етикети. Пак казвам, въпросните текомари под натиск на около 500 работници и гра- стове не могат да побегнатот вестника. В тях
ждапи пс сс проведе ОС и не се формира общин- няма нито една единствена думичка за Драган
ска влас»', и когато представители на ДОС завзеха Цветкович, ни го за ОО на СД, нито нък за
помещенията на скупщината. Защо комлетент- каквито и да е идеи на ДСБЮ. Това добре
ните държавни органи не предприеха нищо да беше известно и на изпълняващия длъжност
помогнат на легално избраната Общинска скуп- та главен и отговорен редактор на вестника
щина или пък на ДОС, който настоява да се фор- Ванче Богоев, който, ако настояваше вестмира временно общинско управление, не ми е из никът да се демократизира, разбира се при
пълна отговорност за явната реч, нямаше да
вестно.
Аз в ДОС не включих ДСБЮ, нито от ДОС спасява сърбина Драган Цветкович от моите
изхвърлих ОО на СД, понеже нито създавах тази "шовинистични и екстремистки идеи.
Хора, моля ви, приберете се и спрете с тези
коалиция на общинско ниво, нито пък поемам
задача да я разбивам. Факт е, че ОО на СД нс е в налудничави идеи във вестника, не разширясъстава на общинската коалиция на ДОС. Дали вайте национална омраза и не търсете враг
Цветкович като председател не иска да се прик- там, където го няма!
лючи към нея или останалите нейни членки го не
Васко Божилов

СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГСС В ДИМИТРОВ
ГРАД

ЗАМРАЗЕНА Е ФУНКЦИЯТА НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Общинската организация на Гражданския съюз на Сърбия в Димитровград проведе на 13 т.м. работно
събрание, означено като подготовка за редовно годишно събрание на партията
Както е известно, в рамките
па ДОС за Цариброд Гражданският съюз спечели 4 Отборнически места, а д-р Симеон Басов
като председател на Общинския
отбор на партията бе избран за
кмет па общината. Затова г-н
Басов попска от членството да
го освободи от председателския
пост в партията, понеже, както
изтъкна, не е най-удачно, мито
морално като представител на
една партия сега да бъде председател на всички граждани на обIципата. Членството не се съгласи с предложението на своя
председател, но п не го отхвърлн. Намерено бе компромисно
решение, което прилагат много
партии, а това е функцията му на
н редеедател на Общинския отбор на ГСС да бъде замразена,
докато той се намира на кмет-

ския пост в общината. С негова
помощ Гражданския съюз на
Сърбия в Димитровград ще водят двамата подпредседатели
Предраг Димитров-Дуруз и Зораи Николов. Годишното събрание на партията ще се проведе
най-вероятно към края на януари или началото на февруари слидващата година,
Спсд републиканските избори в Сърбия предстои приемане
ма три твърде важни закрна за
бъдещето на Сърбия. Това са
Закон за локалната самоуирава,
Закон за малцинствата и Закон
за неправителствените органнзации. Имайки предвид значението на тези закони, особено на
Закона за малцинствата, Днмптровград като община, населена
предимно с българи, трябва да
има подготвена единна илатфо-

рма.с която да стартира в проце
дурата и приемането на закона,
относно неговата подготовка,
Затова е необходимо да се осъществи пълно политическо едпнетво по този въпрос, преди
всичко в рамките на ДОС. а след
това платформата да се предложи и на политическите съперни
ци, включително и на СПС.
Присъстващите на събранисто единодушно приеха решение
като партия да отправят иск на
първата сесия на Общинската
скупщина да се върне старото
име на града - Цариброд.
От събранието тръгна и една
.много интересна инициативаслед Нова година в Дпмптровград да се организира голяма колференция за националните малцинства в Югославия.
А.Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА "ОТПОР ЦАРИБРОД"

265 ПОДПИСА СРЕЩУ РАДЕ МАРКОВИЧ
В началото на тази седмица Димитровградската организация на "ОТПОР” приключи съ
бирането на подписи за смяна на челния човек
на сръбската Служба за сигурност Радомир
Марковпч. Петицията за неговото отстраняване подписаха 265 жители на общината.
Организацията тези дни започна да събира
подписи на димитрвоградчани, конто са съг
ласни с това да се съкрати служенето на воен-

ния срок от сегашните 12 на 7 месеЦа, както и
за това да се променят определени разпоредби
в Закона за ЮВ, отнасящи се до носенето на
оръжие по време на отбиването на военната
повиност и по време на службуване в запасния
състав на ЮВ.
Според идеята, раздвижена от "Югославския комитет за защита на човешките права Бюро за възражение на съвестта”, оръжие на

22 декември 2000 г.

трябва да се принуждават да носят хора, които
това не желаят поради верски или каквито и да
било други състоятелни съображения.
Специфичост, която съпутства тази пети
ция е фактът, че гражданите, които са подкрепили тази инициатива, могат да оттеглят
подписа си, ако междувременно променят уверението си.
Б. Д.

СЪОБЩЕНИЕ НА ДОС В БОСИЛЕГРАД

ИСТИНСКИ ДОС и
АВТЕНТИЧНА ВОЛЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ
По повод публикуваното в миналия брой на "Братство” реаги
ране на председателя на Общинския отбор на Социалдемокрация
Драган Цветкович йод заглавие "Фалшив ДОС извърши преврат в
Босилеград , ДОС в Босилеград издаде следното съобщение :
- ДОС в Босилеград представляват общинските отбори на ДС,
ДСБЮ, ГСС и НС и не значи, че е фалшив, ако в коалицията не е
ОО на Социалдемокрация.
- На 22 ноември ДОС не извърши преврат в общината, но се
изяви автентичната воля на протестиращите работници и граж
дани, които скъсаха с кариеристите от СПС и ЮЛ и казаха "не” на
кадровата въртележка в общината.
- ОО на СД, начело с Драган Цветкович, има до десет члена и
не представлява някаква политическа сила. следователно не допри
нася за демократизацията и развитието на общината.
- В ДОС няма шовннисткп и екстремистки иден, пито пък ДС
БЮ налага такива иден.
- Съюзното и републиканското правителства никога не наложиха да бъдат върнати мандатите на отборниците, които се от
казаха от тях.
- ДОС не служи за реваншистки цели и не нанася вреда на
гражданите на Босилеград, а обратно - да няма вече реваншизъм
да се развиваме свободно.
- Становището на ДОС. което Драган Цветкович попска публи
чно да узнае, е следното: все докато начело на ОО на СД е поли
тически некадърният бивш полицаи, конто няма сили да се откаже
от секретните административни материали", няма условия от
борът на тази авторитетна партия да стане член на коалицията ни.
Миле Миленов, координатор на ДОС в Босилеград и председател на
ОО на ДС

БОСИЛЕГРАД

НОВИ ПРОТЕСТИ
НА ГРАЖДАНИТЕ
В Босилеград пак протестираха работници и граждани. В
сряда сутринта пред Общинската скупщина се събраха няколко
стотици хора. конто протестираха срещу "незаконно избраната
в неделя ЮЛ - СПС-ова власт в общината". ГТред протести
ращите реч изнесе д-р Симеон Арсов. председател на все още
неверифшшрания от правителството на Сърбия временен об
щински съвет.
Тон осведоми присъстващите, че оглавяваната от него деле
гация във вторник в Буяновац приел подпредседателя'! на Пре
ходното правителство на Сърбия Иебойша Чович, когато
водили разговор за политическата обстановка в оощиназа и за
двувластното. Ние и досега, каза д-р Арсов пред гражданите,
осведомявахме г-н Чович за обстановката и тя сравнително до
бре му беше известна. Той ни даде подкрепа да въведем вре
менно управление в общината. Разбрахме обаче, че ние ие сме
добре осведомени за доносите, коизо някой си оз Босилеград
изпращал на съответните институции в Белград!
'' Този доноси са поразяващи за гражданите на нашата оо
щипа. В тях всички мие сме представени като сепаратисти, как»
част от българското национално малцинство, кое го иска Бо
силеградскн община да се огнени и да со присъедини към 1’ипуС,лика България. Като главни носители на събитията та смяна па
властта били представени членове на ДСБЮ, а ие (ражданите,
че това ие била ваша воля, че не сме били лоялни г раждани на
СИ Югославия и на Република Сърбия. Бил итиратен и донос, че
членовете на временното общинско управление, което формирахме от по пет души от ДОС, С1 Ю и СПС-ЮЛ. били от ДСБЮ
и че съвета формирал ДСБЮ!”, каза пред протестиращите д-р
Л -I ова нравят, продължи той. бивши ръководители от млшатл
община, които очерняна, нашия народ, предстввяввйки го ч»
сеггаратиски само та да напатят властта и интересите си. Всичко
граждани на Сърбия и
обаче им е напразно, ние сме лоялни
Югославия, подчерта Арсов, след което събралият се народ го
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места.но
Общинската скупщина йод
насила >тсраниха от сграда/а на
на НО на
председателя на ОС Ивалчо Станчев и председа теля и очи то,
()С рядс Александров. Това и закова отстраняване боде повече
още една причина
не е достойногвсмо за човека и е
законен и цивилизнастаналият проблем спешно да се реши по
Иран начин.

В.Божилов

ОТ СЕСИЯТА НА ОС В СУРДУЛИЦА

25 МИЛИОНА В ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА 2000
Отборниците в общинска
та скупщина в Сурдулица на
сесията си миналия петък
приеха ребаланс на общинск
ия бюджет за 2000 година.
Вместо заплануваните в края
на миналата година около 19
милиона динара, в общинска
та хазна ще се съберат и за
удовлетворяване на локални
те потреби ще се изразходват
25 милиона динара. Едновре
менно отборниците приеха и
програма за временно фина
нсиране през първото триме
сечие на следващата година в
размер от 6 250 000 динара,
което е една четвърта част от
тазгодишния бюджет. Едиподушна подкрепа получи и
предложеното решение за
заплащане за използването
на обществени блага от общ
интерес в размер от 3 про
цента. Събраните по този на
чин средства ще се използват

Доволен съм от днешната сесия,
защото за повечето от
предложените решения
гласуваха и отборниците от
опозицията, които на предишната
сесия заявиха, че няма да
участват в разискванията и
гласуването на каквито и да било
предложения, заяви
председателя на скупщината
Слободан Попович. Това значи не
само, че предложенията на
Изпълнителния отбор са
целесъобразни, но и че
постепенно се създава
толерантен климат, и се
уважават всички отборници,
независимо от коя са партия

за поддържане и подобряваис па транспортните условия
на територията на общината
и изграждане на нови комунално-битови обекти от общ
иптсрсс.
Освен това отборниците
назначиха и членове на управителнитс и надзирателни
отбори на явните комуналнобитови II културни институ-

ции и обществени фондове,
На тази сесия беше взето
и решение за обособяване на
Народната библиотека като
самостоятелна институция,
извън Центъра за култура,
което е в унисон със Закона
за библиотечното дело в Републиката,
В. Богоев

НА СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНС
ПОРТ"

ГЛАСУВАНО НЕДОВЕРИЕ НА
ДИРЕКТОРА
Работниците освободиха от длъжност директора Нвалчо Станчев, а за временен директор избраха
Миле Неноп, работник в предприятието.
11а състоялото се през миналата седмица общо
събрание на работещите в босилеградскп "Авто
транспорт". което беше свикано по инициатива па
синдикалната организация, от общо 120 работ
ници присъстваха 64 и всички те единодушно
гласуваха недоверие па директора Нвалчо Стан
чев. Преди това те с подписка бяха поискали тон
да се освободи о т поста.
Работниците, които взеха учас тие в разисква
нията заявиха, че Станчев ие изпълнявал добре
задълженията си. Според работещите той поен
вина поради това, че Скупщината в предприяти
ето взела решение в него да се извърши собст
веническа трансформация без съгласието им. че
се увеличавали средствата за представителни раз
ходи и че мри изчисляването па заплатите им ня
мало съгласие па синдика та.
"Две години прод ължава т разногласията меж
ду работниците начело със синдиката и управи
телните оргини във фирмата начело с дирек тора ,
каза на събранието председателят па спмдикалпата организация |\шчо Илиев. Работниците,
продължава той, ис бяха доволни от положение то
в предприятието и от действие то на управи юлни те органи и е подписка иоискаха да сваля тСкуи-

нишата му. Управителните органи начело с ди
ректора оспориха подписката. Сетне и посред
ством референдум гласувахме недоверие на тоя
иай-висш орган, но пак нищо не стана, понеже
безочно оспориха и тази воля на работниците,
поясни 11лиев. Г1рп това работниците подчертаха
на събранието, че пито тях. пито синдиката им
някой пита за нещо. А всички, както беше нодчерта но. заявяват. чс "защитават интересите на работннка”.
На събранието, па което присъстваха бивши
ят председа тел на ОС д-р Симеон Арсов със сът
рудниците си, както н Иван Асенов, председател
на общинското синдикално представителство, ра
ботниците поискаха от изпълняващия длъжно
стта директор да се извърши финансов контрол в
предприятието и да се отложи планираната соб
ственическа трансформация
Нвалчо Станчев не присъстваше на събранието, а организатори те казаха, че го повикали. На
въпрос как коментира решението на работници
те. той не даде конкретен отговор. Нещата, каза
той. ще се изяснят по-добре на запланираното
заседание па Управителния отбор.
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

ХОТЕЛ СТАВА БАНКА
|;:д„о от май старите гостилиичарски зпвсде мия в Димитрош рад. кое то се намира н сз.става на гостилпичарско туристическото предприятно "Балкап” и на времето единствен хотел
в града, "Галино 1о”, тези дни е подложено па
обстойна реконструкция. Малко са обаче гражданите па Димитровград, конто знаят, че зи
меденисто се ироурежда не за гостилннчарско
банка! Това ще бъде кан тора на
'в1Х'.иш’|ск!| Г.;нп<;." от 11<ши Сад. Ишсиидатл
сигурно е още но голяма, ако се има предвид, че
н малък г рад, кпкт.пто е Днмитронград. еъще-
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ступат четири банки. Това са "Белградска ба
нка", "Мишка банка”. ”10 банка” и Службата за
плащания и оборот, която също има статут на
банка. Бъдещата банка ще бъде петата. Дано
тук започнат да се "въртят" големи пари, от
конто ще има полза градът, преди всичко сто
панството и дано банкерите си знаят работата.
Защото ако парите не се обръщат в стопан
ството само лъскавите фасади па банки те няма
«и попишат материалното положение на наеелепне ю.
А.Т.

ас

ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД СТАЧКАТА ВСЕ
ОЩЕ ТРАЕ

И СИНДИКАТЪТ, и
ДИРЕКТОРЪТ ОТСТОЯВАТ
ПОЗИЦИИТЕ СИ
Започналата на 5 тоя месец
стачка на работниците във Ветеринарната станция в Боснлеград все още трае и поне засега
не е известно как и кога ще приключп. На проведения преди три
дни разговор между директора
на станцията Емил Пейчев и председателя на синдикалната ор-

ганизация във ведомството Станиша Васев, в която участва и
председателят на общинското
синдикално представителство
Иван Асенов, двете страни отстояха становищата си - стачкуващите работници изискват от
директора да подаде оставка, а
той не иска да направи това.

ДАРЕНИЕ ПО НЕВСЕКИДНЕВЕН ПОВОД

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ
ПОДАРИ ХЕКТАР
ЛИВАДИ НА НИШКИ
РАЗУЗНАВАЧИ
Отрядът разузнавачи ("извидници") "Крал Петьр I" от
Ниш се ползва с голяма популярност в града и околността.
Преди три години членовете на този отряд лагеруваха цяла
седмица в долината на Ерма при Трънски Одоровци. Миналата
седмица отрядът отпразнува славата си "Св. Андрей”. Между
най-личнпте гости бе и власинчанинът чичо Петър Младенов,
керамик, сега живущ в Ниш. На празненството Младенов
получи специално признание на отряда. Попитахме го за по
вода.
- На отряда "Крал Петър 1” подарих един хектар ливада над
източните брегове на Власннското езеро. Да имат свой имот за
обучение и лагеруване. Причината е проста... Отрядът се радва
на много симпатии сред населението от махалите, грави
тиращи към основното училище "Моше Пияде” в Ниш. Всички
помагат момчетата, а понеже и две мои внучки посещават това
училище реших се на споменатия жест и намирам, че с напълно
естествен - скромно разказа чичо Петър за своето решение.

Стачката бе организирана от
синдикалната организация в станцията. Мнозинство от 11-те члена на синдиката обвиняват директора, че не си гледал добре
работата, че злоупотребявал със
служебната кола за частни цели,
че нередовно идвал на работа, а
виси и въпросът за заплатите.
Директорът Пейчев, който е
ветеринарен лекар, не приема
обвиненията, понеже, както
каза, не са основателни. Издал е
нареждане стачкуващите работ
ници да спазват "минималния
процес на работа". Васев казва,
че не се ръководят от нарежда
нето, но че оказват услуги, пон
еже "хората не са виновни за
проблемите в станцията".
Работниците настояват дир
ектор на станцията да стане ве
теринарният лекар Иван Стоилков, който до преди две години
беше на тоя пост. " Категорично
отхвърлям предложението на
стачкуващите работници. Тех
ните искания не са основателни
и се страхувам със стачката си да
не закрият станцията, което мо
же да има катастрофални после
дици", подчерта Стоилков.
Председателят на общинско
то синдикално представителст
во поиска от двете страни да ре
шат настаналите проблеми, ка
то подчерта, че "това трудно ще
стане ако не се уважава и мне
нието на синдиката".

п.

В.Б.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ИНИЦИАТИВА

КЪДЕТО Е ТЕКЛА ВОДА,
ПАК ЩЕ СИ ТЕЧЕ
Кой не знае яза в Димитровград, кой не се е къпал в него като
дете! Това на времето бе един от най—познатите димитровградски
плажове.
Когато решиха да направят регулация на коритото на река
Нишава през града, регулацията стигна тъкмо до яза и само дотолкова той да бъде разрушен. А той с десетилетия, може би с векове,
е насочвал водата на Нишава към една воденица в Строшена чеш
ма, която е обслужвала зърнопроизводителите не само от града. С
водата от воденичната вада са поливани зеленчукови градини, от
които не само са се препитавали собствениците им, но значителна
част от продукцията е изнасяна на димитровградския пазар. По
край някогашната воденична вада и днес доста хора садят зеленчук
ови градини, но за поливане носят вода на ръце от блиското врело,
а тези, които са по-близо до реката ползват моторни помпи. Но
всички знаят, че градината е най-добра, когато се навади, което за
сега е невъзможно.
С регулацията на реката воденицата на дядо Младен Андонов спря,
а воденичната вада на места почти е заличена. Живущите наблизо до
яза се опитаха преди година-две да прокопаят по-дълбоко вадата, за да
могат да поливат градините си, но не успяха. На много места вадата се
използва като депония за боклук и място, където се разтоварва сено,
слама... Един съгражданин дори се опита в коритото на вадата да
изкопае бунар, считайки, че ако тук е текла вода, то и в бунара ще има
вода. Уви!
Явното предприятие "Комуналац” тези дни поде интересна инициа
тива, а това е вадата пак да се оспособи, относно да се построи язът, на
стотина метра по-нагоре от старото му място. Ако това се осъществи,
а няма причина това да не стане, няма нужда да се обяснява от какво
значение ще е това за собствениците на многобройните зеленчукови
градини, които сега само частично се ползват. Да не говорим какво ще
представлява ”жива” вода покрай къщите, които са построени от гор
ната страна на вадата.
Но да не забравим и воденицата на дядо Младен. То той и сега меле,
но на електически млин "чекичар". Воденичните камъни сега стоят,
паяжината напълно ги е обвила, но много малко трябва пак да затрака
кречеталото по тях. Това се надява дядо Младен, показвайки ни проект
за реконструкция на воденицата от 1914 година, възобновен през 1927
и 1928 г. "Воденицата сигурно е от турско време”, казва . А на въпроса
ни има ли кой да го наследи, спокойно отговаря: "Синовете, та нали и
Слободан в Градинье беше даскал, па воденицата и ден днешен си
работи”.
Тук всъщност са били две воденици. От другата страна е воденицата
на известния Гьока воденичара, както му викаха, която днес почти
напълно се е разпаднала. Камъните на дядо Младеновата воденица
могат всеки час да запеят старата воденичарска песен, стига вадата да
се напълни с вода. А това наскоро може и да стане, защото нашият
народ не напразно казва :"Където е текла вода, пак ще си тече”.
А.Т.

СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (4)

[

КОЙ Е СТРОИЛ БАЧЕВСКАТА КРЕПОСТ?
(Продължение от миналия брой)

Най-известният бачевчанин не е бил нито лекар,
нито инженер, а търговец и бохем. Това е бил Станчо
Бачевски, живял от края на 19 до средата на 20 век.
Казват, че е бил много способен търговец, твърде интелигентен човек и голям шегаджия. Пътувал е много
в страната и съседните земи. И ден днешен бачевчани и
въобще хора от Димитровградския край разказват, че
по време на някое пътуване във вътрешността на страната са срещали хора, които ги запитвали дали знаят
Станчо Бачевски или поне дали са чували за него. Има
много интересни анектоди и поговорки, свързани с името на наи-популярння бачевчанин на всички времена.
Някои от тях, както например тези, които ще споменем
сега, са актуални и днес. А те гласят. Станчо бие „а
Козарица - всички видели, Станчо го бият в чаршията
- никой не видял", "Всички от село - само Станчо от
Бачево".
Писани егзактни исторически документи или каквито и да било публикации, от които би могло да се
научи нещо по-конкретно за историята на село Бачево
днес няма. Всъщност те може би и съществуват, но са
трудно достъпни за потенциалния изследовател.

ИСТОРИЦИТЕ КАЗВАТ,
че в онази част на Димитровградска община, през която
минава река Нишава, значи и в района на днешното
Ьачево, някога са обитавали някои от племената на
македонските гърци, които към края на металната епбха (около 1200 година п.н.е.) са били принудени да отстъпяттези територии на нахлуващите отсевер келтски
и тракииски племена. От този период в нашите краища
са останали следи на келтско-тракийската култура. По-

неже между тези племена е съществувал голям антаго
низъм, от това са се възползвали римляните, които, след
като са укрепили своята власт в югозападната част на
Балканския полуостров, в началото на новата ера тръгнали към Понишавието, където са покорили староседеЛческите народи от келтски и тракийски произход и
след това ги романизирали. Заселването на тези краища
„ по-конкретно на Горното Понишавие с римляни и
г
техни поданици от поробените земи е започнало през
първия век на новата ера. В границите на Римското
царство Горното и Средното Понишавие са останали
няколко пека, а след топа те попадат в границите на
Византия, където са все до края на 7 век когато на тези
простори нахлуват варварските племена - хуните и аварите> а малко по-късио (най-вероятно в началото на 8
век) „ славяните. До 15 век тези
краища се озовават ту
в рамките на феодалната българска, ту в рамките на
феодалната сръбска държава, а в определени периоди
и в рамките на късното византийско царство. До окон
чателното завладяване на Понишавието и Димитров
градския край от турците се стига през 1436 година.
Турското иго в тези краища окончателно пада през 1877
година след цели 433 години робуване.
От този кратък "излет” в историята става ясно , че в
района на Горното Понишавие, към който се причисдява и територията на днешното Бачево, са обитавали
множество народи и етнически групи. Верояно поради
този факт до ден днешен е трудно да се установи кой и
КОГа е строил голямата крепост в Бачевското поле, на
десния бряг на реката, непосредствено до днешния бачевеки мост. Предполага се, че именно тук през реката е
минавал пътят ”Виа милитарис”.

МАКАР ЧЕ ПОСОЧЕНАТА КРЕПОСТ
НЕ СЪЩЕСТВУВА ОТ ВЕКОВЕ,
хората, обработвайки нивите си, намират тухли (из
работени изключетелно качествено) и камъни от стените й. Много дребни парчета от тухли, парчета от вар
и камъни се виждат днес по повърхността на нивите,
като по тоя начин просто се очертават размерите на
този древен обект. Някои бачевчани твърдят, че ако
човек се изкачи на околните ридове и оттам отправи
поглед към останките на крепостта, тогава гледката ще
бъде още по-ясна, а чувството по—впечатляващо. Раз
бира се, наблюдението на останките на крепостта от
птича перспектива е най-впечатляващо през ранната
пролет, когато на нивите, на които някога се е намирала
крепостта, царевицата, житото или другите житни кул
тури, които по традиция се сеят върху, още не са израстнали.
Сериозни научни проучвания, които биха подсказ
али или може би доказали кой и кога е строил тази
крепост досега не са провеждани. През 6 век и особено
по времето на властването на византийския цар Юстиниян I (527—565) на Балканския полуостров интензивно са се строили нови или са възстановявани старите
римски укрепления, предназначени за защита на Ви
зантийската империя от прииждащите хуни и авари, а
малко по-късно и от прииждащите славянски племена.
Дали бачевската крепост е строена през това време или
• пък е била построена няколко века преди това, през
ПеРио«а- когато тези места са били в границите на Римското ЧаРство или дори още по време, докато тук са
живеели тракийските и келтски племена, е тайна, която
Д° Ден Днешен не е разгадана,
Следва Б. Димитров
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ШтзШ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР

НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ДЕСЕТИНА ОБЩИНСКИ
СТИПЕНДИАНТИ
Общинската скупщина в Димитровград с години
дава стипендии на студенти от общината едни от
КОИТО след като завършат следването
се настаняват
на работа в Димитровград, а някои не. В момента
оощината има девет стипендианти, най-много от тях
следват английски език.
За настоящата учебна година Изпълнителният
отоор на Общинската скупщина на заседание от 19
т.м. реши да отпусне още 11 нови стипендии за различни специалности. Същевременно бе
решено оп
ределянето на кандидати за стипендии по досегашния
начин да бъде прекратено. Това не значи, че ц
занапред няма да се дават стипенди. Напротив, но
тряова да се определят критерии, да се зачитат нуж
дите на общината и да се разпише конкурс с опре
делени условия. Причината за това, както изтъкнаха
членовете на ИО, е във факта, че досега в повечето
случаи стипендиите са определяни по принципа на
шуробаджанакщината. Освен това е прието и стано
вище след полугодието да се провеждат разговори с
четвъртокласниците от гимназията, за да се чуят тех
ните желания, а те пък да разберат от какви специал
исти се нуждае общината.
Що се отнася до студентите, които са напуснали

следването, те са длъжни да върнат използваното.
Що се пък отнася до тези, конто завършат, общината
е длъжна да им предложи свободно работно място. В
противен случай стипендиантът няма никакви задължения към общината.
Изпълнителният отбор определи също и размера
на командировачните за общинските чиновници при
пътуваннята им в чужбина. Зачитайки икономическ
ото пложение на общината, прието е решение те да
бъдат 50 ДМ ако не се нощува, а при нощуване допъл
нително да се признават и разходите за хотел. Да
напомним, че съществува съответно решение на
съюзно равнище, според което командировачните за
чужбина са 150 щатски долара, а законът предвижда
най-малката да бъде 75% от тази.
Разрешени бяха и множество искове на отделни
лица, местни общности. А когато става дума за мсстните общности, договорено е към тях да се отправи
възвание своите искове и планове за следващата год
ина да отправят час по-скоро, за да може съответната
комисия при ИО да ги систематизира и направи при
оритет и като такива да се намерят в проектобю
джета за следващата година.
А.т.

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ОМ-ЬШЕ
СЛУЖБИТЕ
Една от нан-популярннте Дейности на модема е да чателя на пощата.
се свързва към оп-Нпе службите и да използва тех4. Преминава се към областта за съобщен
ните възможности.
ията и от клавиатурата се въвежда съобщението,
За да се свържем с оп-Нпе служба, трябва да което искаме да изпратим.
имаме специален софтуер, който осигурява начин да
5. Щраква се върху бутона 5еш1.
набираме системата и да комицираме.
Понеже службите таксуват времето, трябва
Парола
да съставим съобщението преди да се свържем
За да предпази неавторизирано използване на на към нея. Това трябва да се прави след като сме
шата сметка. оп-Нпе службата ни предлага уникална готови да изпратим съобщението.
парола за записване първия път. Паролата може са
Оп-Нпе службата отваря за всеки свой клиент
ми да си изберем.обикновено не- г
що. което лесно се запомня.
Записване към оп-Нпе служба
След като сме инсталирали
подходящ софтуер и установили
сметка, записването към служ
бата е лесно:
- При наличие на външен мо
дем. трябва да се уверим, че той
е включен:
- Стартираме програмата за
връзка с оп-Нпе. Процедурата ва
рира от службите, но най-често
се появява екран, който ни пита
за името и парола.
- Чрез клавиатурата въвеж
даме името си. Връзката се ус
тановява и службата пито за па
Японската компания "Кенон" напрани дигитална камера с
рола.
резолюция от два милиона пиксела, която има и цпотен
- Преминаваме към тексто
принтер,
с помощта на който веднага се печатат снимките с
вата кутия Раучууогс!. в която въ
големина на пощенска картичка.
веждаме собствената си парола
пощенска купел, която по топима когато и да сс
и натискаме ЕШег.
- Приложението ни свързва към службата, след свържем с нея да видим има ли нещо за нас. 'За
което на екрана се появяват различните услуги, кои да прочетем пощата, трябва да сс напрани следн
то можем да използваме.
ото;
Телефонни такси
- Въвеждаме команда та <»с! МлИ, след което
Ако набираме номер извън града или телефон- Ш| СКр.|||П сс появява списъка с описанията на
служба
ни
таксува
местните
разговори,
трябва
с-ьог„цСпия
га;
пата
да се знае, че ще бъдем таксувани и зя разговорите с
- Посредством клавишите със стрелки измодем по съшия начин, както и телефонните разго- Гшрямс съобщението, което искаме най-напред
да прочетем, Натискаме КиКт и щракваме два
вори.
пъти с левия бутон на мишката върху сз.общсОбмен на електронна поща
Всички Оп-Ипе служби предлаг ат електронна по- нието. Съобщението се появява на скрапа.
Че тене на оп-Име вестници и списания
ща, която позволява да сс изпращат и получават въ
Електронното издателство е много понулирведени от клавиатурата съобщения и разменяне на
файлове. Най-типични инструкции за изпращане на но днес. Покрай периодичните вестници, които
сс печатат на хартия, изда телите разполагат стпелектронна поиш са:
I .Въвежда се командата Сгеа1е Ма!1 (командата тиитсв слсктронсн формат па оп-Иис службите,
може да бъде на падащо меню или на бутон върху -рс.,и СЛуЖби обикновено предлагат команди за
екрана Появява сс диалогова кутия, която позво- и.,о<>р на клавиатурата или от менюто, което
позволява бързо ползване па специфичната услява да зададем съобщението.
2. От клавиатурата се в ъвежда адреса на елек- Лугп. Обикновено това с диалогова кутия ,която
тройната поща на човека, на когото искаме да изпра- питп .,а името на услугата. В ъвеждаме от клавиатурата името и натискаме ЕШег.
тим съобщението.
-Следил3. Преминава се к ъм описателната зона и въвежда чрез клавиатурата кратко оиисание на съобще
Подготвя: В. Богоов
нието. Това описание где се появи на екрана на нолу22 декември 2000 г.

ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ИСКАТ ПОМОЩ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ
Представители на Основното училище, Общинската органи
зация на Червения кръст и Общинската скупщина в Босилеград
поискаха от Републиканския Червен кръст хуманитарна помощ в
хранителни стоки за учениците от основното училище в общината.
Понастоящем в Основното училище в Босилеград и в подведом
ствените му училища в селата се учат 854 деца. В тези училища има
пет столови, в които могат да получават храна 760 ученика. От това
число 545 ученика са в Босилеград, 77 в Райчиловци, а останалите
в Горна Лисина, Бистър и Долна Любата. Учениците в общежи
тията би се хранили по три пъти на ден, докато в останалите би
получавали по една закуска. Редно е, казва се, в иска, помощ да се
оказва и на останалите 94 ученика, които се учат в 23 четирикласни
училища.
Училището, ОО на ЧК и ОС поискаха помощ, понеже в момента столовите на учениците финансират техните родители и
ястията не винаги са качествени. Това е една от причините не
всички деца да се хранят в тях. Родителите не са в състояние да
отделят повече средства за столовите, училището, което досега им
оказваше помощ вече не може, а ограничен е и общинският
бюджет.
М. Миланов

ИНИЦИАТИВА НА СДУ В ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ ОТКРИЕ
МЛАДЕЖКИ КЛУБ
Общинският отбор на Социалдемократичната уния (СДУ) в
Димигровгад неотдавна раздви
жи инициатива на младите в града да се предостави помещени
ето в мазето на Центъра за кул
тура за Младежки клуб. Преди
десетина години в същото поме
щение е функционирал подобен
клуб.
За причините за откнрването на клуба пред "Братство'” го
вори един от инициаторите Сръджан Тодоров: "В повечето от
градовете в нашата страна има
такива клубове, но не и в Дими гровград. Известно е, че в на
шия град младежите преди вси
чко посещават "кафпчите”, защото няма къде другаде да ид
ват. Известно е и колко струват
питиетата в тези заведения. В
бъдещия младежки клуб ние бихме продавали питиета на възможпо най-ниска цена. Цената
С>|| мм била почти като в магазшштс. По тоя начин младежи те
хем би имали къде да се събират,
хем би спестили свои те в носледно време м така скромни джобни
нарп. Клубът би бил предпазначеи само за младите. Пияните
гоеги в пето не биха се толсриралн.
— Кои ишаиеша (шха се слу
жили и Младежкия клуб?
( амо безалкохолни, както
п 'топлите напитки: чай. кафе,
канучимо м ир.
Какао още биха могли да
рабои1ши младише а клуба?
Виха могли да играят шах
мат н други игри: "ризико", "мо
нопол" и други. Мие сме запла
нували в клуба да организираме
викторини е научна н културна
тематика, кон то, защо не, биха
могли да бъдат предавани н по
местната телевизия. Вихме могли да организираме художествени вечери, музикални вечери,
видео прожекции и подобни прояии. Ако бихме се сдобили е
доста тъчно финансови средства
или ако някой би ми подиомогния финансово, бихме могли да
купим компютър н да органи
зираме обучизелен курс за мла-

дите и т.н. Във всеки случай имаме много идеи.
— Как би се финансирал Млауежкияш клубУ
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Сръджан Тодоров

- Преди всичко чрез самофинансиране. Би било добре обаче, ако би ни помогнала финансово и общината. Средства би ни
били необходими предимно за
адап тиране н ремонтиране на
помещението, както и за възс. тановяване на вече съществуващня инвентар. Според нашите
преценки тези средства не би били големи и не би трябвало да
бъдат проблем за нашата общи
на. Желателно би било община
та в началото на работата на кл
уба да финансира неговите нужДП, отнасящи се до набавката на
питиета и да дава минимален,
бих казал символичен хонорар
на заетите в клуба, а това ще
бъдат млади, безработни хора.
Доколко го пък община та не би
била в състояние да отдели такапа помощ,тогава заетите в кл
уба биха отделяли за себе си ми
нимална част от осъществения
приход, който н така няма да е
голям.
— Ще сс рсалилира ли тази ва
ша иден?
Надяваме се. Смятаме, че

осъществяването на тази идея
^)И представлявало голям плюс
не само за младежите в града, но
и за целия град.
Б. Димитров

ЩРИХА ЗА ЕДИН НАШ УЧЕН

ПРЕМИЕРА НА НИШКИТЕ КУКЛЕНИЦИ

ПРОФЕСОР БОЖИДАР
ЧУРЧИЧ В НОВА РОЛЯ
Името на белградския учен д-р Божидар Чурчич от десетилетия е известно на читателите на
"Братство”, ала и на мнозина жители на Царибродско. Знаем го като ревностен изследовател на
живия свят в пещерите и почвата на Източна Сърбия, Западна България, особено Понишавието,
отделно Царибродско. Кръстосвал е терените на
Средна и Южна Америка и други страни в света и
Балканите. В околността на Цариброд е събирал
материали във всички наши поголеми и по-малки пещери: Петърлашките, Гуленовската, Сенокоската, Йеловншката, Долнодържинската, Църнощпчанската, Ветрена дупка при Власи,
Гьевсрица, Костина дупка и т. и.
Претърсвал е и хумуса край Погановски манастир, където на
мира нов за науката вид псевдоскорпион, а нови видове от тази
група и други пещерни животни
е описал в Гьевсрица, Гуленовци,Църноклпще,Великодържинското подземие (нов род Необнзиус!), близо до Бабушница, в Снчевската
клисура и т. н. Всички тия форми живеят само на
едно или няколко съседни места и никъде другаде
в света! Оттук произтича и твърдото уверение на
проф. Чурчич, че средната част на Балканите,
отделно Понишавието е една от малкото среди на
нашата планета, в която еволюцията е създала
нови видове живи същества с голяма исто
рическо-геоложка старост. Зарад тия свои откри
тия и смелата интерпретация на данните той
получи и нзвъневроиейски признания.
Професор Чурчич е близък на читателската
аудитория на "Братство” и от редицата статии но
биоспелеолопия, печатани в нашия седмичник и
списанието "Мост".
Обаче, напоследък д-р Чурчич ни изненада с
още един ангажимент, който е в пълен унисон с
все по-разширяващата се практика на създаване
приятелски и сътруднически връзки между Юго
славия, относно Сърбия и България. Като све
товноизвестен експерт по въпросите на биодиверситета, историческото развитие и биогеографическото разпространение на представителите на
фауната, живущи в почвата и пещерите, в нача
лото на декември т. г. той бе официално поканен
на осмодневно посещение от Българската ака
демия на науките и Софийския университет.
Той и неговите сътрудници водиха сърдечни и

плодотворни разговори с редица най-видни бълг
арски учени, като посетиха, освен БАН и СУ, и
редица институти и сходни научни учреждения. С
академик Васил Голсмаиски, д-р Христо Делчев,
д-р Стоице Андреев и д-р Гсоргин Благоев - всичките координатори на сръбско-българския научно-изследователски проект Биодивсрситетът в
централната и източната част от Балканския полуостров ’, уточниха редица практични въпроси.
С проф. д-р Райчо Димков и
проф. д-р Мария Шишинова про
фесор Чурчич сключи спо
разумение за размяна на препо
даватели и студенти. Същевре
менно д-р Чурчич получи покана
идущата година да чете лекции
по специален курс ”Аранхология” (наука за паяците) на сту
дентите по биология в София.
Нещо повече, бе постигна т дого
вор за съвместно сръбскобългарско написване па мо
нография за паяците в Сърбия,
където досега са намерени пад
800 вида!
Най-интересен детайл от посещението на
Чурчич в София е фактът, че топ и сътрудниците
му нагледно изказаха пословичната си деловитост. В донесените материали, събрани в
пещерите на Източна Сърбия, гой в съдействие с
българските специалисти определи два незнайни
досега в науката рода, сиреч вида твърдокрили и
три нови рода стоиоги!
Успешната си мисия в София д-р Чурчич при
ключи с договор за съвместни мерки за опазване
и охрана на редки животни и растения с общ ареал
в двете страни.
Позволяваме си, независимо от посещението
на д-р Чурчич в София, да изтъкнем още едно
изследователско поле, у нас почти незасегнато,
което напоследък топ започна да обработва: ис
торията на есгествознанието в Сърбия, както и в
съседните страни. Преди няколко седмици, в об
сега на издателската дейност на Биоложкия
факултет в Белград, той публикува монография,
посветена на може би най-великия южнославян
ски биолог, световноизвестния академик Йован
Хаджи, по народностно определение сърбин,
прекарал почти целия си жизнен и трудов век в
Любляна, Словения: "Живот и дело академика
Лована Хацща”, 2000 г., Белград.
Б. П.
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ПРИЯТНО И ЗА
ОЧИТЕ, И ЗА
ДУШАТА
* Текст: Френк Баум "Вълшебникът от Оз” , адаптация и
режисура: Зоран Лозанчич, кукли Иванка Гетова
Трябваше да изминат 41 години, за да видим пиеската на
Френк Баум на сцената на Нишкия куклен театър и то в гиньол
техника. Това стана на 14 декември, когато премиерно беше
играна една от най-хубавите приказки в света, в която главната
героиня е момичето Дороти. В мечти'гс и бляновете си, при
дружена от верните си другари Страшилището, Тенекиения
дървар и Страхливия лъв, малката Дороти ще тръгне на път
към града от смарагди, за да потърси в'ьлшебника отОз, който
щс дари на всекиго понещичко: завръщане в родния си край,
мъдрост, храброст, сърце...

Сцена от “Вълшебникът от Оз”
Тази приказка на Баум с голям смисъл за драматичното, за
ритъма и сценичната игра и красота на сцената постави Зоран
Лозанчич, който до тънкости е изучил всяка сцена, момент и
детайл, без каквато и да било импровизация. Всичко е пос
тавено на мястото му, косго показа реакцията на публиката.
От драматична гледна точка постановчикът е направил една
прекрасна жива картина, без нито един ненужен детайл - нап
равил е хубаво, направо приказно представление, приятно и за
окото, и за душата на зрителите.
За прекрасната визуалност на пиеската се постараха авто
рката на куклите Иванка Гетова от България. Борис Чершков.
като сценограф, костюмограф и реализатор, Горан Шепа и
Бранислав Божинович, като композитори и Светлана Михайловпч, като автор на песните.
Куклите на Иванка Гетова са направо божествени и верно
отразяват характера на всяко лице. Отдавна на нишката сцена
не са видяни толкова хубави кукли като тези на Гетова, все
признат истински майстор, която често гостува при нишките
кукленици.

]

В НИШКИЯ ДОМ НА юв

ИЗЛОЖБА НА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
САМОДЕЙЦИ
В нишкия Дом на ЮВ във вторник бе открита излож
ба на димитровградските художници-любители. Проя
вата откри професионалният художник по потекло от
Димитровградския край Перица Донков. Той припомни,
че Димитровградска община е разсадник на талантливи
за всички области на изкуството хора. Известният жи
вописец пожела на самодейците в тяхното творчество и
по-нататък да изпъква щастливата спойка между волята
за творение и духа за създаване на красиви картини.
Димитровградската поетеса Елизабета Георгиева де
кламира няколко свои стихотворения, а певецът и член
на Сдружението на самодейните художници Петър Гигов
пред посетителите изпя една прекрасна песен.
Бяха наредени картини на 23-ма художници-люби
тели: Славча Арсенов, Новица Алексов, Таня Арсенова,
Горан Миланов, Георги Димитров, Драган Стоянович,
Иван Коцев, Деян Димитров, Ивана Манчич, Далибор
Тошев, Кирил Цветков, Любомир Николов, Весна Ник
олова, Илия Методиев, Петър Типов, Зоран Свиленков,
Момчило Андреевич, Томислав Митов, Деян Митов, Го
ран Ранчев,- Видойко Петров, Драган Стратиев и на
покойния Адам Георгиев.
,
Сред посетителите имаше и нашенци, които живеят и
работят в Ниш.

НАШЕНЦИ НА ЕСТРАДНАТА
СЦЕНА

НЕНАД
ДИМИТРОВ с
"БЕЛИТЕ
ПЧЕЛИ” ИЗДАДЕ
НОВ АЛБУМ
Миналия петък в елитния белградски
клуб ”ХЬ” бе промовпран новият албум на
известната банда "Белите пчели”, чийто чл
ен е и димитровградчанинът Ненад Димитров.
В новия албум на ансамбъла, носещ наз
ванието "Около сърцето”, има 10 песни. На
представянето присъстваха множество изве
стни имена от родната естрадна сцена.
Бандата "Белите пчели”, чийто шеф е
Нешо Димитров (който в състава е певец,
акордеонист и клавиатурист), досега е уча
ствала на много музикални фестивали. Съ
ставът, който главно свири в ексклузивните
белградски
ресторанти,
изпълнява
предимно староградски песни и популярни
народни и забавни мелодии, както и мелодии
от етнофолка.
Д. С.

Б. Д.

22 декември 2000 г.

С представлението "Вълшебникът от Оз" Нишкият
куклен театър отново широко отваря вратите на
куклената сцена в Сърбия. Това показа и
неотдавнашният преглед на професионалните
куклени театри в Суботица, където куклите на Гетова
спечелиха първа награда, а за ролята си Дороти
Светлана Михайлович стана лауреат на една от петте
равноправни награди за актьорско майсторство. На
Гетова това е втората награда с Нишките кукленици.
Първата спечели преди две години на фестивала в
Котор за куклите си в пиеската "Трите прасета".
Благодарение на светлинните ефекти Чершков е постиг
нал прекрасен колорит и приказност на почти всяка сценка.
И сам артист, Лозанчич е подбрал отличен екип от актьори,
въпреки голямата възрастова разлика помежду им. Светлана
Мнхаилович дари прекрасен глас на умилната Дороти, както и
смелост, доброта и решителност, силна воля за живот. Младата
Катарина Мещерович прекрасно изпълни ролята на Страшилото, която не позволи да се забележи, че за пръв път води
една кукла - беше сигурна и несъмнено един от стълбовете на
пиеската. Дългогодишният опит на сцената на Слободан
Милкович, който изпълняваше ролята на Тенекиения дървар
си личеше от всяка сцена, а че Деян Тончич е на добър път да
стане голям актьор показа изпълнението на ролята на Ст
рахливия лъв. Биляна Стоилкович изпълни прекрасно ролята
и;; вещицата Бастинда, а несъмнено успешен е и дебютът на
младия Даворин Динич в ролята на вълшебника.
За пълния успех на премиерата голям е и приносът на
Живкица Ракич, Мария Цветкович и Даворин Динич, този път
в имитацията на дървото на вещицата.
Слободан Кръстим

ИН МЕМОРИАМ

120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

милич
СТАНКОВИЧМИЛИЧ ОТ МАЧВА
(1934 - 2000)
Един специфичен художник, който десетилетия се числи
към най-известните сръбски творци, напусна земния свят,
х но АУХЪТ на невероятния му талант остана завинаги в не
говите платна. Художникът, известен на много места по
света като Милич от Мачва, е роден в мачванското село
Белотич. След гимназиалното образование заминава за Бел
град, където първоначално следва паралелно архитектура
и Художествена академия, докато в крайна сметка се пос
вещава само на творчеството. Животът му преминава на
бързи обороти, задъхан и толкова разнолик, наситен с мно
жество събития и познанства, че едва ли друг човек би
могъл да го изживее по подобен начин.
Изключително продуктивен художник. Милич от Мачва
завещава сложно и обемисто наследство. Няколко хиляди
негови картини са "разпилени" по целия свят, като се за
почне от културните домове в малките сръбски градчета и
големите галерии и музеи на Югославия до най-известните
световни изложения. От началото на кариерата си до края

МИЯНЪОД МАЧВК

|

на земните си дни Милич разработва един основен жанр,
чиити мотиви открива в неизчерпаемата съкровищница на
мечтите и въображението. Пропит с величествена сила, ст| руяща от православните храмове, творецът тръгва от разно| лики на пръв поглед източници, каквито са митологията,
фолклорът, врачуването и традиционното художествено
майсторство. За Милич родният край е издигнат в култ, в
живец на творческия дух. Символиката е поразяваща - об
щочовешкият планетарен дом започва от бащиното огнище.
Смесени са епохи, личности и светове както са смесени
традицията и модернизмът в почерка му на художник. От
! единия край нз вселената до другия, от началото до края на
света, от една крайност в друга той преминава без граници.
Преданият национализъм на Милич ог Мачва не бо съпътстван от характерното за Балканите пренебрежение към
съседните народи. Големият художник бе искрен приятел
на България - отношение на гордеещ се със собствения си
народ патриот към достоен за уважение съседен и братски
народ Милич бе чест гост на българските тероци, на кул
турни форуми, целящи да разкрият е цялата и привлекател
ност идеята за общото между нашите народи. Той бо дълго
годишен почетен председател на Сръбско-българското дру
жество за приятелство със седалище в Белград. Макар I
скромна, дейността на Дружеството опомегаше представи

.
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телите на деага народа да се срещат за
“
по-кратко време и творчески да контактуват по,/)0*пу ^
„„изменните атрибути на признанието, с които го помнят
Г, го познаваха (разкошна наклонена наляво

дето над всички нас витае духът на Милич от Мачва.
Цонка Иванова
Великотърновски университет

БЕЛЕЖИТИ УЧЕНИЦИ НА
ГИМНАЗИЯТА ДО 1920 ГОДИНА
(Продължение от миналия брой)

Ние знаем, че делото на народния учител
е благородно п салто. В наши ръце е съдбата
па бъдещето Поколение.”
Найден Киров

* Найден Киров (1880-1925), учител, револю
ционер, е роден в с. Градимье, Царибродско, на 21
януари 1880 година от баща Киро и майка Георгия,
в семейство със средно имотно състояние. Основпо училище завършил и Грпдипьс. гимназия и Ца
риброд, а педагогическо училище и Кюстендил.
След топа е бил учител и родния си край. Пър
воначално в Желюша, заедно с жена си Мария
Мусева-Кирова. По време, па учителствалото си в
Желюша и Цариброд той допринася много за подобрение на учебното дело. което било н своето
развитие. Неговата учителска дейност съвпада с
развитието на работническото движение.
След завършване па Юридическия факултет и
усъвършенстване на френски език отново се завръща в Цариброд, където се занимава с адвока
тура. Това е времето на Първата световна война,
когато в Царибродско владе глад, болести н миз
ерия. Той активно работи в Социалдемократпчсската партия и като борец за правата на работ
ническата класа е известен не само в Царибродско,
но н в цяла България. Участва па няколко кон
греса на партията в България, в работата на уч
редителната конференция па Румънската кому
нистическа партия, както и и работата на кому
нистическия интернационал в Москва.
След провала па Септемврийското въстание
работи като адвокат в Русе. И по-нататък с ак
тивен в партията. Разстрелян е през 1925 г.
Стоян Николов (1900-192а), художник, с от
известния цпрнбродски род Илкови. Още катоученик в гимназията рисува и в града го знаят като
Стоян художника. До пълен ращвят на неговия
талант не се стига. Заболял от туберкулоза и поч
инал на 23 години. Запазена е само една негова
картина - "Чешмата и с Чепърлшши". която на
рисувал след като матурирал » Царибродската ги
мназия.
Жана Николова Гн и.бона (22 февруари
1908). филолог, родена в гр. Трън. където баща й
Георги поп Николов от Болсв дол бил назначен
първоначално за учител, а след това за директор
на прогимназията, след като завършил Педаго
гическото училище в Кюстендил. Па тригодишна
възраст Жана с в Цариброд, където ог 1911 година
баща й бил назначен за учител в прогимназията, а
след това за директор на гимназията през 1914
година. Жана започва да учи прогимназия в Цари
брод. но след Присъединението па Цариброд към
Кралство СХС (1920) продължава образованието
си в София.
Жана е завз.ршплл немска филология в Со
фийския университет "Си. Климент Охридски .
Авторка е на монограф пя I а "Фридрих Х».ол Дсрлипт" и "Хлйприх фон Ктлйст" Автор е и па два
немско-български речника. През 19.17 година с нзбрана за член па Бз.'царския писателски С 1.103.
Пре з ноември 1998 г. Софийският университет ор-

ПРЕКРАТЯВАМ
ПОЛЕМИКАТА С Б.
НИКОЛОВ
1 |е чакайки отговора на Б. 11иколои па второто

личността на С\ Хрнеми възражение (из.в връзка с

тов). което беше публикувано в броя от 8 декември.
осведомявам читателите на исчтиики. че нрекратястатии. 11о
вам полемиката с автора на из.просиите
този начин искам преди всичко да пощадя чпгатесъстояние
да
преценят
ли1те. за които смятам, че са в
критикуваните части от статиите на Б. Николов и
моите аргументи. Вярвам, чс по съшия "пчпи Ще
постъпи и бъдещият изследовател. когато пожелае
си за
как е писано
да„гае«<-мисъа,_ищпе||(;
.....това
.......................
...
за предстоящото
па гимназията в Цариброд.
Гвз.рде много уважавам Б. 11 иколои като творец
н обществен деец. I |ошаваме се отдавна, а от време
Затова го моля да ес
па време сме се н срещали.
н Гп.дсщс изследват
съгласи е мен, чс аспчки. които
миналото па родния си краП като любители, трябва
да знаят, че тяхната истина трябва да бъде много
отколкото истината па ирофс-

Жана Гълъбова - най-възрастната жива
ученичка на Димитровградската гимназия

гаинзира тържество по случай нейния 90-и рожден
ден и й връчи почетния златен знак.
Надежда Николова е първата царкбродчапка. която, след като завършила гимназия в родния
си град през Първата световна война, следва Ху
дожествена академия в София. Тя била отлична
студентка и с голям талант, обаче се разболяла от
шизофрения п напуснала академията.
11очинала през петдесетте години в София. Тв
ърде оскъдни са сведенията за Надежда, първата
художничка от Цариброд.
Васил Папурджисп (1897-1948). писател н жу
рналист. роден в Цариброд. До 1920 година живее
в родния си град. където учил прогимназия, Гнм- |
мазня завършил в Пловдив. Следва право в София,
а като юрист работил в Пловдив. Бург ас и Варна.
Като журналист работи в "Заря" и "Земеделско '
знаме". Главен редактор на си. ."Пламъче . Пе* |
чатал много книги със стихове, разкази за деца.
(Лит. Благой Димитров, Покрайнините на ;
сърцето”, литературна антология, Изд.
Литературен форум , С. 1997.)

Иван Петров (Желюша 1913 - София 1 с>81).
художник-самоук. Основно училище завършил в
родното си село. а прогимназия в Цариброд между
двете войни, където показва големи склонности
към рисуването. Работи в областта на графиката.
живописта и пространственото оформление. Ав
тор на стенописа, сграфито в Културния дом в
Цариброд. Дома на 1011А в Ниш. мотелите край
Азексппац. С картината "Излишни цветя" печели
иьрва награда ма общоюгослпвския анонимен
конксрс в началото на 60-те години. След Резодющипа на ИБ е заточен на Го.ш оток. След това
емигрира в София, където починал пре з 1981 г.
(Следна)
Богдан Николов

снона(Шито историци, зад които стоят ментори, инопиати и академии, както н научни звания и титли, а
зад и зслодоплтелитс-любнтолн стон единствено "го.чата" истина - без целофан и национален, ндеологичсски. рояигно «си и емоционален грим. Затова тук
ще приведа известната мисъл на Сартър: “Полнтиката може да бъде и непочтена, но историята пенременно трябва да е почтена."
Б. Николов ме съвета да поразмнеля в кои национални води газя, а аз заявявам, че това може да
провери всеки, който прочете всичко, написано п
публикувано от мен: "Монография за Крупъц". 1974.
съвместно е проф. П. Чирнч; студия "Торлак”. 1994;
сборник "Крнвогледало", 1996; монография "150 го
дини основно училище в Крупъц , 2000 г.. е група
автори, в коя то аз обработих периода о г 1850 до 1944 г.
Сега подготвям за печат студията "Бремето на
Магдалсиич", в която съм анализирал причините за
страданието па жителите на Пирот и околността му
но време и след Сръбско-българската война 1885
година, както п последиците от топа страдание. Един
от рецензентите на студията с и уважаемият д-р Спас
К. Сотиров.
С уважение.
Виюмир Жмикопмч от Крупъц

гю-документиримп
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Щ)

СТАРИ ЗАПИСКИ И ПРИПИСКИ

СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (39)
Предишното съдържание: Еволюцията щеше да залута в задънена улица ако Природата не бе
излъчила Човека. А той - необикновено същество, освен биоложка притежава и социална същина.
И тъкмо социалната му същина - разумът и трудовата способност - извежда Битието от без
изходното и го отправя по пътя па антропогенно преустройство. Бедата е, че медалът е с две лица.
За да сътвори порядък по собствен табиет, Човекът е принуден сурово да разглобява природните
системи на по-прости съставки. Това поражда недоумения, от които дпе-три измъчват Ваня и
Вердо. Кои и какви осведомява ви настоящето БРАТСТВО.

БЕЗДНИ И
МОСТОВЕ МЕЖДУ
ПРИРОДНИТЕ И
ЧОВЕШКИТЕ
СИСТЕМИ

вотни (мн.ч.). 5. Сръбско мъжко име.
6. Очевиден (сръб.). 7. Река в Австрия
и Германия. 8. Който няма опашка

ф

КОГА СЕ ЗАМРЪЗНА РАЗСОЛЪТ В КАЦИТЕ. - "Да
се знае кога беше студено време, замръзнаха реките,
кладенците и по зевниците каците и разсолите с
кисело зеле и измряха овцете по селата и по
градищата от метил, па после духна южният вятър...
Пак стана студ на март. Тогава беше лето 1858."
(Богослужебна книга от Брезник)

може дп гарантира? В продължание на беседата,

разглеждайки разликите между природните и човешките системи, и ние ще се опитаме донякъде да
задоволим любопитството на Ваня и Вердо...
Върху една от разликите обърнахме внимание
миналия път. Именно, казахме, че повечето системи
Человекът изгражда след предварителна деструкция на старите. Природата пък създава висши ти
пове системи чрез интеграция на по-низшите без
разоряване.
Второ, Человекът не създава Новото, селекцио
Обръщайки се към своя дядо, Ваня, за да не
нирайки множество предполагаеми решения. Кос
попадне пред аудиторията във фамилиарност, на
монавтите завладяха Луната при първия опит само с
репликата си умишлено придаде официален тон:
един кораб. Природата не обича да рискува. Нейн
- Уважаемий, господин професор, наблягнахте,
обичай е дп изготви и предложи редица прототипове,
че Человекът коренно претворява обстановката,
от които преживяват най-подходящите. Ще рече, че
която обитава. От еволюцията пък знаем, че драс
към Луната Природата би отправила на хиляди ко
тични промени на жизнените условия всякога при
раби в разни варианти, от които успява един, а дру
чиняват измиране на едни и появи на други живи
гите пропадат. Значи, Человекът при постройка на
творения. При това, веднъж заличените от биоднсистеми прилага плануване, хевристичност, перфекверситетния списък названия, никога отново не
ционизъм, а Природата практикува стохастични ме
възкръсват. Питам: дали поради грандиозните из
тоди. Следователно, новият вид Человек няма да
менения на лика на Земята, в скоро или по-далечно
бъде получен посредством бавен естествен отбор,
бъдеще, ще дойде до изчезване на днешния Човек
но с помощта на обмислена генна инженерия...
от житейската сцена? Или той ще е изключение,
Трето, Человекът, поне днес, не създава гло
което во веки веков ще преуспява?
бално закръглени йерархични системни ансамбли,
- И мен измъчват тягостни въпроси - побърза
съгласувани с природните планетарни биогеохимии Вердо да вдигне два пръста; подпомагнат от суфчни цикли. Той особено не води сметка за редуцентльорката Ваня, гръмна сякаш Асен бе глух: Ако
ните процеси, които са скъпи и затова ги предоставя
днешният Человек, относно Аз, стъпиша пред насна Природата...
танлите промени, дали ще бъда заместен от друго
Четвърто, антропогенните системи не се самочовекоподобно същество? И как, кога и кой ще
поддържат, не се регулират спонтанно като природ
реализира рождението на,, да го нарека. Суперните. Без денонощна грижа, усилия и екстра енергия
мена?
те щяха бързо да катастрофират. Спомнете си при
... Искрено говорейки, Асен предполагаше, че
мера със запустелите ниви...
с беседата си ще предизвика голямо любопитство,
Разбира се, има и други разлики, върху които
но толкоз трудни, макар интересни, въпроси не
евентуално ще проговорим друг път - приключи
очакваше. С чувство на отговорност за всяка дума
и мисъл той примижа с клепачите и потъна в про Асен пледоаето си...
И по обикновеному, в разгара на беседническаха
дължително мълчание... Настъпи тишина...
- По всичко личи - призна Асен - че е настъпило замаяност заклокота клюкарският мафи-мобифон.
доба Человечеството да обсъди най-сериозни, съд Асен го извади от задния джоб и захвърли встрани.
бовни теми. Обаче, неоспоримо е, че още не е От него се чуваше откъслечно кряскане: "Лозунг...”
узряло времето да се даде сигурен и точен отговор "На гол корем чифте пищови”... "Зная те топе кона дилемите. Мостът се нахожда във фазата на гато беше пищов...”, - и т.н., но Асен не обръщаше
Протоко(ко)лист: С. К.
ферментиране. Наистина, ние и сега можеме да никъкво внимание...
В следващия брой:
комбинираме повече или по-малко достоверни
предположения, но абсолютната им верност кой Устойчиво развитие - спасение или парадокс?

Водоравно: 1. Скъп, драг. 5. Гра
фитна пърчица в дървена или мета
лическа обвивка, която служи за пи
сане и рисуване. 8. 11 и 20 буква на
азбуката. 10. Фамилното име на чер
ногорския шахматист Божидар. 13.
Промишлена област в Германия. 14.
Градинско и саксийско цвете с прия
тен дъх. 16. Важен хранителен про
дукт. 17. Жилещи насекоми. 19. По
ставям в окови. 21. Който оказва силно съпротивление; твърд. 23. Напреч
но разстояние; шир, широчина. 24.
Малка стаичка за склад на различни
домашни предмети. 26. Дарител; сп
омоществовател. 28. Домашно жи
вотно (мн.ч.). 29. Ирландска републи
канска армия (съкр.). 31. Чуждестра
нно мъжко име. 33. Средно висок
женски или детски глас. 34. Висока
каменна или тухлена ограда. 36. Бас
кетболен отбор от Атина. 37. Броя,
смятам, зачитам. 39. Административио-териториална единица във Франция, Швейцария и някои други дър
жави. 41.1 и 6 буква на азбуката. 42.
Слага върху предмет или лице нещо,
^за да стане хубаво. 43. Инициалитена единствения сръбски писател, получил Нобелова награда.
Отпесно: 1. Мъжка мишка. 2.
Малкото име на френския певец и
актьор Монтан. 3. Място, в което
човек трудно се ориентира (мн.ч.). 4.
Орган на' обонянието у хора и жи-

БИДЕ СТУД И ГЛАД
ВЕЛИК...

БИДЕ ГЛАД ВЕЛИК... - "Да се знае кога пропадна
сиротния у борчове в лето 1859, биде глад велик: 100
пари ока жито, продаде се 700 гроша кола сено, 150
гроша кола слама. Тогава биде оскъдност. Писа поп
Димитрия."
(Богослужебна книга от Брезник)
СТРОЕЖ НА УЧИЛИЩЕ В БРЕЗНИК. - "Аз писах,
поп Димитрия... (1861)... В това време бяха свещеници
В Брезник: поп Димитрия, поп Дойчо, поп Николая от
Слаковци, беше духовник Никон Рилец; бяха
чорбаджии кир Димитрия, кир Гиго, Михаил Лепоя,
Герман, дядо Игнат. Пръви бяха ония в Брезник. И
тогава се прави училището. Ктитор му беше кир
Димитрия Игнатов. И моля ви братя, който подвързва
книгата, това писмо да тури пак тука..
(Богослужебна книга от Брезник)
КОГА КНЯЗ МИХАИЛ СТРОШИ КАЛЕТО. - "Да се
знае кога беше страшно гонение между турци и сърби
на лето 1862. Турците строшиха училището в Белград.
Белградският княз Михаил па им строшил калето и
затвори ги у него един месец. Ни хлеб, ни вода им
даде."
(Богослужебна книга от Брезник)
МАЛКА ДАСКАЛСКА ЗАПЛАТА. -/Севлиево, 1861)
"И тъй на 13 ноември се събраха в училището и ме
повикаха, и ми казаха... за 2 500 ще стоиш да учиш
големите ученици в клас, даскал Никола и даскал
Васил за по 1 500 гроша ще учат малките деца в
училището. Аз не скланях за толкова малка цена, но
господарите ми казаха послушай ни, и аз склоних, но
не с благодарност."
(Бележки на поп Марин П. Софрониевич)

яШ
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Подготвил: М. Мл.

ИНИЦИАТИВА

ДА ОСВОБОДИМ
” БРАТСТВО” ОТ
ТИТОВСКАТА
ТЕРМИНОЛОГИЯ
През времето на Тито.у нас се създаваха думи и слово
съчетания, които нямаха съответсвня в другите езици и които
и за нашите граждани не бяха много ясни ("трудова органи
зация", "работник в областта на милицията”, "сдружаване на
труда па определено и неопределено време", "полезно беззак
оние”, "самоуправително споразумение”, "личен доход” и мно
го други подобни). Чрез тези нови думи - непознати в другите
езици - се покриваше нещо, което действително не съществуше.

или МУ е К1^ся опаш1<ата- 9. Изрод
(син.). 11. 14 и 15 буква на азбуката,
12. Силен глас; зов, възглас. 13. Трамвайна или автомобилна кола без мотор- прикачена за друг трамвай или
автомобил (мн.ч.). 15. Карта за игра с
чеРвени четириъгълни внаци. 16. Попарени с мана. 18. Малък сокол. 20.
Алкохолно питие. 22. Хайде (фра.).
РавномеРно редуване на различни елементи — ударени и неударени

Титовият режим много шумно говореше за "идеално раз
решения национален въпрос" в Югославия. Много се приказ
ваше за югословския патриотизъм”, за "братство и единство”
между народите и националните малцинства. Като желаеха да
намалят разликите между НАРОД и МАЛЦИНСТВО, самоуправителните "лингвисти” създадоха "нова" дума НАРОД
НОСТ, която заместваше "старите” думи и изрази като НА
ЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО (срп. национална машина) или
етническа група. Значи, по лингвистически (езиков) начин
беше осъществено почти пълно равноправие между народ и

срички в поезия, слаби и силни тактове в музика, танц и т.н_ 27. Мярка
за земна площ. 28. Фамилното име
на лидера на Съюза на войводинските унгцрци Йожеф. 30. Втор ият
тон от музикалната гама. 32. Съюз,
който означава условие. 34. Плетена
чанта за пазар. 35. Пристанищен град в Израел. 38. Лично местоимение.
40. Отрицателен отговор.

Решение на кръстословицата 54
Водоравно: 1. Мародер. 7. Походи. 12. Акиро. 13. Опирам. 15. Роми.
17. Ординар. 19. Лечков. 21. Атила. 22. Блян. 23. Омир, 25. "Ибон". 26. НТ.
27. Кът. 29. РАИ. 31. Паг. 33. Тласка 36. Ро. 37. Ра. 39. А(лександър)
П(етрович). 40. Мило. 42. Карачи. 44. Из. 46. Биограф. 47. Ма симо.

22 декември 2000 г.

национално малцинство!? Коментарии са излишни, историята
си каза думата...
Тази титовска лексика г“
вече принадлежи на миналото,
В днешния политически речник се връща словосъчетаниетом национално малцинство". Предлагам и нашият в. "Братство да се осовободи от този израз в заглавието си, който па
български значи само НАРОДНОСТ (сри. националност, анг.
пабопаШу) Примери: От каква народност сте? По народност
съм българин).
Значи, Братство е "вестник на българското малцинство
в Югославия” или "вестник на югославските българи".
и

Марин Младенов ^

ШмШ
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ

НА 19 ЯНУАРИ 2001

На 25 декември се навършват път
години от смъртта на непрежалимия ни
съпруг, татко и дядо

ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИТЕ
СПОРТИСТИ В ОКРЪГА
Краят на годината е момент, когато се правят
равносметки на осъщественото през изминалата
година в много Области. В това отношение и спортът не е изключение. По традиция се избират
най-добри спортисти по области, дисциплини и
пр.
До 15 декември всички спортни колективи бя
ха длъжни да доставят своите предложения на
комисията за избор на най-добрите в окръга. ‘И
тази година се избират 6 най-добри спортисти на
годината, треньор, най-отбор, най-добър млад сп
ортист до 12, 14 и 16 години, най-добър спортен
деец и спортно събитие на годината. Ще бъде
присъдена и годишна награда, а до окончателните
резултати комисията ще стигне след четири кръга
гласуване.

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Поклон пред светлата ти памет.
Семейство Велчеви

Манифестацията на окръжно равнище ще се
проведе на 19 януари 2001 г.
Ив Димитровград е в ход избирането на "Сп
ортист на годината”. Самата организация на тър
жеството по този повод бе тема за разговор на
редовното заседание на Управителноя отбор на
Спортния съюз на Димитровград тези дни. Дого
ворено е това да стане на 26 януари 2001 г. в хотел
^Балкан . До края на годината всички отбори тря
бва да предложат свои кандидати, а самият избор
по установена практика ще се проведе на самото
тържество. И тази година ще бъдат избрани три
най-успешни спортисти, най-успешен отбор, найуспешни млади спортист и спортистка, а ще бъде
дадена и специална награда.
Д.С.

ЗАВЪРШИХА РОИ В ДИМИТРОВГРАД

а

В общото класиране вече дваестина години
поред първо място спечели отборът на "ГИД I",
на второ място са спортистите от смесения отбор
на Комуналац-Металац”, а трети от "Балкан I".
Също и при жените, първо място печелят спор
тистките от "ГИД I", втори са от "КомуналацМеталац" и трети от "ГИД III”. На края на тър
жеството са предложени и кандидати за участие
в манифестацията за избор на "Спортист на годи
ната" в града и окръга. Отборно кандидати са:
баскетболистите на "Балкан I", футболистите на
"ГИД I" и шахматистите на "ГИД I". В поотделна
конкуренция са Милован Стоянов от "Комуна
лац-Металац", Саша Тричков от "ГИД" и Бранко
Пешич от СПТ. При жените в конкуренция са
Лилия Иванова от "ГИД", Биляна Димова от Зд
равния дом и Миряна Панова от "КомуналацМеталац”.
В тазгодишните Работически спортни игри уч
астваха 400 състезатели, от конто 370 в мъжка и
30 в женска конкуренция. Те са се състезавали в
девет мъжки и две женски дисциплини.
Д.С.

( 1922-2000)
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Вечно опечалени: син Драган, снаха Денка, дъщери Милка,
Винка и Драга, сестра Руска, братя Любен и Евстрати, внуци Таня,
Влатко и Жарко, зетьово Слободан, Владо и Раде, братовчед
Владимир и многобройни роднини
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На 1 януари 2001 г. се навършват
три тъжни години от смъртта на нашия
мил съпруг, баща и дядо
ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
от Димитровград
С обич и тъга се прекланяме се пред
светлата ти памет.
На този ден ще посетим гроба му на
димитровградските гробища и ще по
ложим цветя.
От най-милите

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 декември тази година се на
вършват 10 тъжни години от смъртта на
нашата майка, свекърва, тъща и баба
ПАВЛИНА ПАВЛОВА
от Димитровград
През октомв
ри тази година се
навършиха 27 го
дини от смъртта
на нашия баща, свекър и дядо
ДИМИТЪР ПАВЛОВ - МИТА
от Димитровград

РАЗГАЩЕН
ФУТБОЛИСТ

Ф©Т©ОКО

СТОЯНЧА С. ЛАЗАРОВ

На 24 декември 2000 ще посетим ве| чния дом на покойника в гробищата в
I с. Плоча, а панахидата ще започне в 12
часа в къщата на семейството. Каним
роднини и приятели да ни придружат.

ОБЩ ПОБЕДИТЕЛ Е ”ГИД”
На 8 декември т.г. официално завършиха Раб
отническите спортни игри за 2000 г. в Димитров
град. На скромно тържество по този повод бяха
връчени награди на най-успешните.
Димитър Веселинов, председател на Общинскня синдикален съвет, връчи наградите на найдобрите. А те са:
Малък футбол: "ГИД I", а участваха 12 от
бора.
Спортен риболов: "Сточар-Пекара-Търгокоп". участваха 9 отбора.
Стрелба за мъже: "ГИД I”,участваха 7отбора.
Пикадо за мъже : "Балкан I", участваха 6 отбора.
Хандбал:"Балкан". участваха три отбора
Баскетбол: "Балкан", участваха 6 отбора.
Баскет: "Балкан Г\ участваха 5 отбора.
Шахмат: "ГИД I". участваха 4 отбора.
Тенис на маса: "ГИД I", участваха 4 отбора.
При жените са проведени състезания само в
две дисциплини.
Стрелба:"ГИД I", с участие на 3 отбора.
Пикадо: "Комуналац-Металац", с участие на
три отбора.

Съобщаваме на роднини и прияте
ли, че на 6 януари 2001 година се на
вършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на
нашия баща, брат, дядо и чичо

Дали е пукнал ластикът или
някоя друга беда е сполетяла
този футболист? Както и да е,
германското спортно списание
"Браво спорт" провъзгласи тази
снимка за най-успешна през 2000 г.
Името на "разгащения"
футболист, както и името на
неговия клуб не са съобщени.
д. с.

По повод тези годишнини на 23 де
кември ще изнесем панихида на димит
ровградските гробища. Каним близки и
познати да ни придружат.
Опечалени: син Георги, дъщери Ана и Цветанка, зетове Данило и
Миролюб, внуци Нина, Мая и Милан

ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха шест месеца от смъртта на
непрожалимата ни майка, свекърва,
тъща и баба

'
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СОВИЙКА МИЛАНОВА

,:Ч)

от с. Власи, Пиротско

I..

РОДРИГЕЗЕ
НАЙ-СКЪПИЯТ СПОРТИСТ
В СВЕТА
Професионалният бейзбол играч от САЩ Алекс Родригс»
, т;,цГ| най платеният спортист иа всички премени. Собствениците
отбора "Далас” неотдавна купиха готи върховен спортист от
отбора Х-иегьл" та 252 мил. $! Според договора^одригет щс иг рас
„тима на •тексашките ренджъри” през следващите Шгодини
Както Се съобщено, прел първите седем години Родригс. ще
$, а останалата сума ще получи прет погледб.работил по 21 мил.

Изминаха дво години Ооз
скъпия ни
НИКОЛА
ДИМИТРОВ
агроном от
Димитровград
Поклон прод свотлата
му памот!
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Панихидата що се състои в неделя
на 24 декември на гробищата вс. Власи.
Каним роднини и приятели да ни придруж ат.

Опечалени: дъщъря Вела и син Ваца със семействата си

ТЪЖЕН ПОМЕН
В неделя, на 24 декември, се на
вършват 40 дни от смъртта на непре
жалимия ни съпруг, татко, тъст и дядо
ЕВТИМ Б. ХРИСТОВ

От сомойството

от с. Дукат
На тази дата що посетим вечната му
къща във портовишкито гробища, за да
я залеем със сълзи. Каним роднини и
приятели да ни придружат.

И:’Тд1сеИгашният най платен спортист па планетата бетветдити и*
ньл Кевин Горист, който от "Минесота инкасира 126 мил. $ м
шестгодишна вярност

Опечалени: съпруга Боянка, синово Стоичко и Орце, дъщери
Златка, Банка и Даниела със семействата си

д, (лавров

22 декември 2000 г.

|
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ПЕПЕЛЯШИ
- Чул ли си, бае Манчо, най-новуту приказну за пепеляшите?
- заетупи ме ония дън на пазарището бай Стоица оди Тудовицу.
- Мислиш на приказнуту за Пепеляшку?! Горе-доле гьу назнавам ама съм гьу слушал от деду ми кико дете, па понещо се
йе изтрило у акълат...
- Ма нейе за Пепеляшку, а за пепеляшите! И да ти кажем тая
приказна ми даде идею да завъртим нов бизнис.
- Айде-де!
- Само слушай! Че производим пепел, че га продавам на по
кьило. на две, пет, а може и на десет и че плюгци пара кико

1без|докдчение| новокомПОЗИРАНИ
ПРЕДИЗБОРЕН
” ОПТИМИЗЪМ

МЕНТЕ
След като се появи искът
на ДСБЮ за привеждане на
женските фамилни имена към
българската именна система,
една приятелка констатира:
- Искат да ни направят
чисти българи.
- То и чистото кафе винаги
е по-добро от ментето, комен
тира друга.

Коментирали двама
димнтровградачни кой ще
спечели септемврийските
избори. След бурна дискусия
един от тях разтревожено
казал:
- Който и да спечели
изборите, на мен задникът и
по-нататък ще си бъде гол.
Д. С.

НАКАЗАНИЕ
За излъченото по локална
та телевизия "Цариброд” "Мо
ля, без докачение” по адрес на
изпълняващия длъжността ди
ректор, той се заканва да ме на
каже с 10% от заплатата.
От коя? От тази ли в "Брат
ство” , понеже и директорът, и
редакционата колегия са
волонтери в телевизията.

ПОГОВОРКИ
* Ще го изградят като
Радослав Зеленович
бързите жп линии!
* Ще го съкратят
като Радоман Божович
зулуфите!
* Ще го смекчат като
Зоран Соколович
букватаЪ!
* Ще го възвърнат
като Воислав Шешел
Сръбска Крайна!
Записал: Б. Д.

ПРОФЕСОР И КОКОШКА
Стар професор но животновъдство отишъл на село на гости
на свой приятел от детинство. Първото нещо, което му
направило впечатление, още щом влязъл в двора, било двете
кокошки, без перушина на гърба, и трите петли, конто
настървено скачали отгоре им. Рекъл:
- Наборе, на две кокошки и един петел е много, а ти държиш
три. Така не само без перушина, но и без яйчници ще останат.
По-близката до професора кокошка веднага изкукудякала:
- Господине, като не разбирате от една работа, не се месете!

А.Т.

ОПАСЕН
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дъж...
- Ако плющи кико туя годин, одма се откажи! - Но ти, бай
Стоице, производеше дървен кьумур и колко знам не ти
хп>рвеше лоше. Одека на дека съга пепел че производиш^ Оно
истина вещачко гьубре нема, ама коджамити гору требе да
изгориш за йедън джак пепел.»А и пепелта нейе баш за сваку
ньиву...
- Ма кой ти каже дека че гьу продавам кико гьубре^
- Па пепелта само за градине гьу бива1
- Види се дека не живейеш у наше време!
- Е-е?
- Съга пепелта, бае Манчо, йе помада, белило, цървило, балсам...
- Нищо не те разбирам! Вабрикьете ли гьу откупую за това?
- Ма йок! Накотише се, бае Манчо, некикъв нов сой човеци.
Окаю гьи "пепеляши" и они плачаю дебеле паре за пепелту!
- Па за кво че им йе?
- Е видиш ли, тува починя новата приказна От йесенъска
кико задува новият ветър изйеднуш разкара свуту мъглу що су
ни продавали и с кою ни залъгували дека ни йе добре и ако
тека карамо че ни буде йоще по-добре-. Изйеднуш се све оголи
и народ прогледа Виде се дека тия що се бийеоше най-силно у
груди и що беоше най-големи патриоти, изйеднуш излезоше
най-големи апаши. Ужкьим се борили за държавуту, ама тая
ньиня борба била само за ньинь джеп. Кве су шашме праили,
све това йоще се не види, оти ветърат нейе дунул по свата
кьошетия и нейе изкарал на видело съвият боклук и мърсотийе
що су праили и напраили_.
- Ти бре Стоице, кока си на вакултет бил, та гьи теквея
разправляш!
- За това, Манчо, вакултет не требе. Това сви знаю и сви виде,
. ама доскоро не смеоше "гьк" да кажу. Ако некой и понадигне
главу, тека га счукаю, та после и децата и унуците му пате.»
- Е, и съга, кво очекуйеш?
- Нема кво да очекуйем, знам кво че буде. Съга че почнем да
продавам пепел.- Че продаваш пепел?!
- Епа! Най-млого че гьу купую тия що су най-вече грешили.
Тека се има посипую, та никой да не гьи препознайе.
- И мислиш ли дека нема да се виде?
- Ма йок! Това че буде само с йедън дел. Другьият че върляю
у очите на другьи и они да не виде...
- А тия що не су праили големе мърсотийе, защо че им йе на
ньи пепелта?
- Е они че гьу развърлайу тека "от моду". Сви се посипую, па
защо они да остану по-надзад. А кига се поразвърльи пепел не
се виде кво су били по-рано...
- И ти мислиш, това йе добър бизнис, а?
- По-добър от тия с кьумурат! Ако ми не стигне, че ватим по
ижете да събирам. Са се само дърва горе и пепел колко очеш!
- А кво мислиш, ако след изборйете ветърат се засили йоще
повече и завучи тека, та и от пепелту абер да нема?
- Ако толкова се засили, он че отвейе и пепеляшите. Тъгай
нема защо да продавам пепел, а пак че се върнем да прайим
дървен кьумур!
- Дай Боже! - реко я и вати та се прекърсти.
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