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НИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ДА ЛЪХА ВЕДРИНА НА ДОС 176 МАНДАТА
^Измина една година откакто Нейно превъзходителство Двой- 

каша измести предшественицата си- Единшщта - и застана начело 
на колоната, означаваща летоброенето. Макар п в края на ко
лоната тя. Единицата. пак ще се нареди, за да обозначи настъп
ващото ново хилядолетие.

След всички

1СПС спечели 37, СРС - 23, а ССЕ - 14 мандата '“Според общата оценка парламентарните избори 
са минали в демократична обстановка

Според окончателните резултати на 
парламентарните избори от 23 декември 
ДОС спечели абсолютно мнозинство - 
64,08% от гласувалите или 176 мандата в

Скупщината на Сърбия. СПС ще има 37 
депутата (13,56%), а СРС - 23 мандата 
(8,59%). Изненада направи четвартата 
партия, която мина ценза за влизане в 

парламента - ССЕ, която 
със спечелените 5,33% от 
гласувалите ще има 14 
мандата.

Без мандати останаха 
СПО (3,76%), ДСП - 
Милорад Вучелич (0,85%), 
ССДП - Зоран Лилич 
(0,78%) и ЮЛ със само 
0,38% от гласувалите 3 
748 623 граждани, което е 
57,72% от общия 
електорат.

Чуждестранните 
наблюдатели са съгласни 
с оценката, че избиратели 
са изразили свободно 
волята си.

промени, извършени у нас през първата година от 
поредица 1 а.оглавявана отН.П. Двойката - септемврийските през
идентски, съюзни и локални и от преди една седмица и републикан
ски избори - принудени сме , 
летпе би трябвало да изглежда нашият 

Като се изхожда

да обмислим как през новото хилядо-
и ваш вестник.

от изконната, съществената задача на мас
медии! е. в. Ьрнии нии) трябва преди всичко обективно да от
разява реалността. Извършените промени ни дават основание да 
вярваме, че окончателно сме загърбили единомислието и навли
заме в една нова ера - в епохата на политическия (и всеки друг вид) 
Плурализъм. Разбира се. че 
всички страници на вестника, но не бива да се забравя, че Плу
рализмът няма нищо общо с Плюрализма. Това са две несъвмес
тими, дори взаимнопзключвлщи се явления. Едно е, като се ува
жават взаимно, политическите съперници да се съревновават с 
хуманността п прозорливостта на програмите си. конто вещаят 
по-добър живот за всеки човек, а съвсем друго - да се плюят 
взаимно.

този плурализъм трябва да личи от

Като отразява действителността, струва ми се,че няма да с 
добре вестникът ни да бъде едно обикновено огледало. По-скоро 
той би трябвало да бъде същевременно и огледало, и Призма, и 
фокус. Призма, през която ще се пречупват събитията, различните

Шампанско за победителите

ВТОРА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКОТО СЪБРАНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

ДВА ПЪТИ 
ПРЕКЪСВАНА 

ПОРАДИ 
ОБСТРУКЦИЯ

политически и други възгледи и стремежи на отделните поли
тически субекти, в това число и на гражданите и фокус. който да 
събира и да обединява всички инициативи, идеи и начинания, це
лещи благоденствието на малцинството ни.

Ако бъде така. "Прашсшао” ще може да се назове истинска 
трибуна на поля га на нашите сънародници, от която ще проз
вучават и ще о текват градивните предложения, които гук и сега да

от лявата коалиция присъства само предсе
дателят на отбориическата група д-р Васил Вел
чев.

Причината за напускане на заседанието, спо
ред Велчев, е съществена, а според председателя 
на Скупщината д-р Симеон Васов - -формална, 
което той и призма като пропуск. Става дума за 
формулации на предложените, решения за връ
щаме на старото име на града -Цариброд.

11ека да кажем, че телевизия “Цариброд" из
лъчи пряко двете заседания, а Радио “Цариброд"

подобряват условия та за прекарваме на единствения живот, дарен 
на всички ни от Провидение то. И съвсем естествено, да открива 
перспектива за поколенията след нас. Трибуна, която ще афирмира 
всички постижения и сполуки и едновременно с това ще заклеймява 

всички без изключение, а особено на

Втората сесия на Общинското събрание н Дими
тровград, насрочена за 26 декември т.г. не се проведе 
поради очевидна обструкцин па коалицията СНС- отвори ефира си за реагиралия на гражданите,

които най-вероятно ще имат последва дума по 
случилото се в Димитровград.

грешките и пропуските на 
действащите власти. Това обаче трябва да нравят не само редакто-

10Л, чииго отбориицп напуснаха заседанието преди 
да бъде гласуван дневният ред. поради коего скуп
щината остана без кворум. И на насроченото за след
ващия ден заседание също нямаше кворум, тъй като

рито и жнашарите, а преди всичко хората от народа, сиреч чи- 
С други думи казано, вестникът не трябва да върти мо-

А.Т.
газелите.
слушно опашка пред големците, от което и да било равнище да са 

да ръмжи, да лае и, наложи ли се, дори и да хапе, да преду
преждава и предотвратява. Като стършел да бъде бодлив 
коприва парлив, да дразни и да ядосва, да осмива ида иасмива.и със 

си да лекува, да следи и да от разява (настояще Iо), да проучва 
(миналото) и подумана (та бъдещето). И, ратбира се, да табанлива.

За да бт.де п с ьчвумие с повелите на времето и чажипелите 
промени, вестникът ни не бива да настоява целия да се допадне на 
всички, но да получи такъв ичглед, такава форма и такова еъ- 

няма човек, който, като му попадне в рч.цете, да

ИЗБОРИ 2000зе, а
и като

И В ДИМИТРОВГРАД - „ЗАВЕРЕНО”
смеха

са 270 или 3, 9 на сто. Сръбското движение за 
обновление па Иук Дршикоиич спечели гласовете 
на 26.1 гласоподаватели или 3,8 %. Югославската 
левица п н Димитровградска община претърпя 
истински дебакъл — получи само 52 гласа или 0,8 
на сто.

Извънредните републикански избори за 
пародии представители в Скупщината па Репуб
лика Сърбим и ма територията па Димитровгрид- 
ска.общинп завършиха,свободно може да се 

ОТ1ЮР •”замерено“.

вече

каже.
държание, че да в унисон с лозунга па

С тсзи избори окончателно отпадна и нослсд- 
трохичка съмнение мри определено число 

жители па общината, че може да се случи някакно 
бившият режим да се върне. Защото гла-

А това ще се сбъдне ако с темат ичното си иостане равнодушен.
жанрово рачнообрачне. както и с архитектурата си, той наистина 

майска тшиуи йъсшртитипи, със свеж чллк
И макар че броят на избирателните моста на 

тези избори бс намален на само 17, така че нап
ример за всички височини избирателно място е 
било само едно, тона и Каменица, отзивчивостта 
ма избирателите е пад 70 %. На току-що миналите 
избори за пръв път е използвам специален спрей 
м лампи, е кои то е осуетена възможността едно 
лице да гласува повече пъти, а също така и урните 
бяха прозрачни. За пръв път изборите са наблю
давани от официални домашни наблюдатели, пр
едставителите па нсирапитслстнсната ортанпаза- 
ция ЦеСИД Център за свободни избори и демок
рация. н те но са имали сериозни забележки. Да 
напомним, че някои избирателни места и Димит
ровград посетиха и представител и на ОССЕ.

мага
и сзаприлича ма

цветя сипи и червени, бели и ж ълти, розови, лилави... Ливада, през 
би пожелал да мине всеки доброжелателен човек да

чудо и
соподаватслите па всички избирателни места, е 
изключение па Куса врана, къдото социалисти те

се ио-КОЯТО
радва на излл ротата й и да вд ъхва от нейния аромат.

А за да получи такава миглитни сила, гази ливада п ъстроцветна 
ще трябва да изл ъчва бодрост и оптимиз ъм;'свежест и жизнерадост

имат 6 гласа повече, в значително число се опре
делиха за листата па Демократическата опозиция
в С ърбим.

От записаните 10 003 избира тели пред нзбн- 
се озоваха 7217 гласоподаватели.

да лъха недрнна.
Недри ни! Ето я прскраспаза българска дума, заредена 

вожест. и с бодрост, п с оптнмитьм, чнредсиа С У1Ю1ННННЦ лъч 
навестяващ кедър, светъл ден. години, век... Мре-

И С'ЪС

рачелите урни 
Паладий са гласоиете ма 6895.11а Демократични I а 
опозиция 1» Сърбия ДОС са дадени 4756 гласа, 

69 ма сто. Социалистическата партия
13,4 ни сто. Па

свотлозрнчеи,
богнтятя семаптика пя тачи думп е първи необходимост, нещо кат

ти може да разкара м ътните навъздуха или водата, защото само 
облаци. Които толконп дълго прекрнвнхп небосклона над

коего е
Сърбия спечели 923 гласа или 
трето място са радикалите I 
получили 469 гласа или 6,8 %. След тях са гла
совете за Партията пв сръбско то единство, кои то

пас.
па Шешел, които са

А.Т.В. Богоои



3ФОТОРЕПОРТАЖ 1_. ДЕЛЕГАЦИЯ НА РУСКАТА ДЪРЖАВНА 
ДУМА В БЕЛГРАД

ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЕТЪР 

СТОЯНОВ В ДИМИТРОВГРАД
НОВА ЕРА В 

ОТНОШЕНИЯТА 

МЕЖДУ РУСИЯ И 

ЮГОСЛАВИЯ

На път за Ниш на среща с президента на Съюзна република Югославия Воислав 
Кощуница, президентът на Република България Петър Стоянов накратко пребивава в 
Димитровград.

Югославският президент Воислав Кощуница в сряда в Бел
град прие председателя на Руската държавна дума Генадий 
Селезньов, който предвожда руска парламентарна делегация 
на посещение в нашата страна, по покана на Драголюб Ми- 
чунович, Председател на Съвета на гражданите в Съюзната

Президентът Стоянов бе 
посрещнат по традиционния 
начин - с погача, сол и пипер, 
която поднесоха ученички от 
основното училище, 
облечени в народна носия. скупщина.

Кощуница и Селезньов се съгласиха, че благодарение на 
промените и завръщането на СРЮ в международните органи
зации се открива нова сра в отношенията между СР Югославия 
и Руската федерация.

В разговорите е подчертана руската подкрепата на терито
риалния интегритет на Югославия и за опазване на единството 

страната, при пълно уважаване па Конституцията. СР Юго- 
подкрепа и от международната общност за ус

па
славия очаква
тановяванс на мир и стабилност на Балканите при последо
вателно прилагане на рсзолюция1244 на Съвета за сигурност.

НОЕ1!/1г1!/1 ОТ БЪЛГАРЯЛЗа пръв път Петър 
Стоянов посети 
Димитровград по време на 
първата си предизборна 
кампания, но тогава едва ли 
някой, освен заетите в 
Центъра за култура, знаеше, 
че това ще се случи. Сега в 
качеството му на български 
президент го посрещнаха 
към две хиляди 
димитровградчани, събрали 
се на площада в центъра на 
града.

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ СЛЕД СРЕЩАТА 
СИ С ЮГОСЛАВСКИЯ ЛИДЕР

СТОЯНОВ:
СБЛИЖАВАНЕТО СЪС 

СРЮ Е НАЦИОНАЛЕН 

ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ
Регионалната политика не е значима само за двустранните 

отношения, но и за европейските интеграции, подчерта българ
ският президент Петър Стоянов в интервюто си за Нова телевизия, 
в което той сумира резултатите от срещата си в Ниш с югославския 
президент Воислав Кощуница.Обръщайки се към 

| насъбралите се 
димитровградчани, Стоянов 
пожела малцинството да 
стане истински мост между 
двете държави, а не ябълка 
на раздора, както беше често 
пъти досега.

Българският президент честити на Воислав Кощуница 
и на бъдещия сръбски премиер Зоран Джинджич 
"убедителната победа на демократичните сили на 
републиканските парламентарни избори".

- В лицето на демократическа и обновена Сърбия 
България ще има не само добър съсед, но и искрен 
приятел - се казва в честитката до президента Кощуница.

Стоянов пожела "Новата година и новият век да 
донесат на всички югославски граждани много успехи, 
здраве и добър живот".

В честитката до бъдещия премиер на Сърбия Зоран 
Джинджич българският президент прецени, че "с 
последователната си дейност и борбата за 
демократическо преустройство на Сърбия и Югославия 
той е спечелил доверието и симпатиите и на българското 
демоктратическо общество".

"От все сърце Ви пожелавам много успех в трудната 
работа, която Ви предстои“, се казва в телеграмата на 
българския президент, в която също така на всички 
граждани честити Коледа и Новата година.

Ч

т
!

България, която е тръгнала към Европа не бива да забравя 
регионалната политика и символичен белег в тази насока е сре
щата ми с президента на СРЮ Кощуница в Ниш” - заяви българ
ският президент. Стоянов посочи, че посещението му в СРЮ трябва 
да се смята като знак на нзбалансмраната външна политика 
България”.

Отговаряйки на въпроса дали на югославския президент Ко
щуница е обяснил причините, поради конто България подкрепи 
НАТО по време на
лавия, българският президент каза, че българската подкрепа 
НАТО и сегашното желание на България за сближаване със СРЮ 
са израз на националните интереси на българската държава”.

Националните интереси диктираха на България да подкрепи 
НАТО. Това сега е минало, понеже Слободии Милошевич

1 ИШ

III; •I= , 4 \■ на

II*

т Ш миналогодишното бомбардиране на СР Югос-
ЕЯ на

.
„Моето желание беше 

да се здрависам с колкото 
е възможно повече хора...“ 

Щом излезна от колата, 
Стоянов се отправи към 
народа, за да се поздрави 
почти с всички.С всекиго 
размени по няколко думи, 
пожелавайки 
щастие,здраве и по-добър 
живот.

не е вече
иа власт, тук е новият президент, който спазва законите, подчерта 
българският държавен глава.

Сега България трябва много по-активно да насочи външната 
си политика към СРЮ, понеже това е в нейния национален интерес, 
каза Стоянов.

"Нашият интерес е да бъдем обкръжени 
уважават демократическите стойности и се стремят към демок
ратически цели” - добави българският президент Петър Стоянов.

Добре дошел на Стоянов пожела кметът на 
Димитровград Симеон Басов, който използва случая да 
го покани официално да посети Димитровград.

със страни, които
Текст: А.Т. 

СНИМКИ: Фото БУБА

<Ш> МшиШ29 декември 2000 г,



ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТ
БРАНАТА ПРЕДНОВОГОДИШНА СРЕЩА В КОМАНДВАНЕТО НА III АРМИЯ

ДОВОЛНИ ОТ ПОСТИГНАТОТО и с 

НАДЕЖДА В ДИПЛОМАЦИЯТАКУМАНОВСКОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

ПРОМЕНЕНО

Личният състав на III армия изпраща тази година със смесени чувства - удовлетворени сме от 
поспи нлтото, неспокойни от събитията в Космст и буферната зона и с големи надежди за мирно 
решаване на жизненоважните 
Владимир Лазарсвпч

въпроси, каза командващият Трета армия генерал-подполковник 
предпразничната пресконференция в Нишна

Доволни сме защото в извън
редно трудна обстановка запази
хме н изградихме висока боего
товност вън всички сегменти, а' Върховният съвет 1Ш отбраната предложи в понеделник да бъде 

подкрепа от Съвета аа сигурност на ООН аа изменения и 
разпоредбите на Воснно-тсхннясското споразумение от Куманови, 
коиго се отнасят за буферната зона, защото албанските терористи 
използват .тази зона за застрашаване на сигурността 
широко.

едноврмеино с това всички поде
ления от тактическо равнище по
лучиха кров над главата, остана
ли без него в

поискана

резултат па престъ- 
нническата 11ДТО агресия. Като 
елитен стратегически състав в 
Югославската войска, с богат бю-

в нея п по-

На състоялото се 
ствано от

в Белград заседание, председател- 
президента на' СР Югославия д-р Воислав 

Кощушща, Върховният съвет на отбраната положително 
оцени ангажирането па служителите от Министерството 
вътрешните работи и Югославската войска

ен опит от преди една година. 
Трета армия прояви 
собност да изгражда и същевре
менно да защитава родина та. То
ва пролича и по време па голе
мите учения, които са ви извест
ни, а в това се увери и президен
тът Кощушща, при пеогдаиаш- 
нага обиколка на нашата страте
гическа групировка.

Изключително голямо беше 
ангажирането ми върху обновле
нието не само на военната инфра
структура, но п па повече други 
обекти. Ние поправихме.осиосо-

висока сно
па

в осуетяването 
сили вна по-нататъшното проникване на терористичните 

територията на общините Буяновац. Прешево и Медведжа. 
Съветът обсъди актуалнотр политическо положение н 
сигурността в Косово и Метохия. както и в южната част на 
Сърбия II прие конкретни заключения. Оповестено е. че тези 
въпроси ще бъдат обсъдени на ново заседание па Върховния 
съвет

На предпразничната среща генерал Лазаревич връчи 
благодарствени грамоти на редакции и журналисти, дали особен 

принос за обективното информиране за живота и дейността на 
съставите на Трета армия.Такива грамоти той връчи на РТС-ТВ 

студиото в Ниш за сериала "На войската с обич"., на редактора на 
сериала Боривое Угринович лично и на журналиста Миле 

Ристович от "Народне новине" (на снимката).

Ш1 отбраната, което щс се проведе наскоро, съобщи 
Военният кабинет на президента на СТЮ.

Съветът подкрепи предстоящото заседание на Съюзната скуп- 
щипа, на което се очаква да бъде гласувана специална декларация 
за ситуацията и общините Прешево. Буяновац и Медведжа.

Върховният съве г па отбраната разгледа и някои кадрови въп
роси в ЮВ. както н други въпроси от компетенциите си.

На заседаноето присъстваха членовете на Върховния съвет на 
отбрана та Милан Милутинович. президент на Република Сърбия, 
и Мило Джуканович. президент на Република Черна гора. както и 
съюзният Премиер Зоран Жижпч. съюзният министър на отбра
ната Слободии Кранович. началникът на Гепералщаба на ЮВ ген
ерал-полковник Небоиша Павкович и секретарят на Върховния 
съвет на отбраната генерал-полковник Славолюб Шушич.се казва 
в съобщението.

агресията нашият състав, понесе 95% от всички 
военни загуби. В това отношение, разбира се. го
ляма помощ ни оказаха органите на локалното 
самоуправление. Особено голямо внимание пос
ветихме н на нашите ранени бойци.

Голямо беше ангажирането ни върху контро
ла на посоките, водещи от Космет към буферната 
зона. Благодарение на нашите преценки и реше
нието да разпределим тактическите си състави на 

(< тези посоки беше осуетена изненадата, която ни 
^ се готвеше. Потвърждение за това са последните 

е ъбитня в буферната зона в Пчпнскп и отчасти и 
в Ябланншки окръг.

Освен това ние запазихме н високо ниво на 
моралното единство, което особено пролича по 
време па октомврийските събития, когато с до
стойнство избегнахме всички примки и осуетихме 
н.1 н -х I р пнпо 'о, а запазихме стабилност, като ире- 
дпосгавк.. м опо решаване на всички трудно
сти п проблеми у нае. Това са причините за нашето

НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ 
ИЗБОРИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА ДОС
ГЛАСУВАХА 63, 45%

удоволствие.
Изпращаме годината и с определена доза на 

неспокойство и опасение, кнцо го е войнишки ду
ми казано, агресия та против нашата страна про

бихме п построихме десетки километра пътища, д ължана. Космет. като суверенна част на стра
нна го стойност надминава 20 милиона динара.

Народната скупщина на Само около 20% от изпълнените работи са ни 
платени. Останалото е за народа, за нашите 

граждани
На състоялите се изоори за депутати в 
Сърбия в Ьосилечрадска обшила ДОС се наложи с убедителна 
победа. От представителството на РИК в Босилст рад пе получихме 
данни, понеже не било упълномощена за това, но даннит е на и ши* 
рателния шаб на ДОС не се различават от тези на представи! ел- 

ост аналите партийни изборни щабове.

Миле Миленов, координатор на ДОС в Босилеград, заяви, че от 
9381 пълнолетни граждани в общината, колкото бяха записани в 
избирателните списъци, па изборите са излезли 4806 дути, I е 51,23 

191 бюлетини са били невалидни. От останалите 4615 гла
соподаватели, за ДОС са г ласували 2928 души. т.с. 63,45 на сто. за 
СРС - 337 (8,17 "/>). за СНС - 880 (19.07 за ГПО 184 (3.99 %). 
за Парт ията на сръбското единство 90 (1,95 ЮЛ 61 (1.32 
ДПС - 51 (1,10 %), докато за ССДП гласуваха 44 души. т .с. 0,95 на

пита н като час гот'зоната па Трета прмняеокуни-
ството и на рап и продължава да е зона на сумрака. с не

поносими условия за животна сърбите, черногор
ците п всички други иеалбански жители.

НИЕ ПОНЕСОХМЕ 95% ОТ 
ЗАГУБИТЕ

ТЕРОРИСТИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ 
ПРОДЪЛЖАВА

(’ особено удоиоаст вие искам да подчертая, че 
положихме юляма грижа за магерпалпо-социал- 
пат а сш уриост па семейст ват а на всички загинали 
сз,рат ници.( З-менст ват а на всички от 1Я\ са по
лучили жилища, а трудоспособните им членове 
постоянна работа. Известно е

па сто.

в буферната зона. С тава дума за международна 
терор мети ческа агресия, не само защото сред тях 

муджахндинн от арабските и другите мю-че по време па има и
С10ЛМЛПСКП страни, а защото терористите се обу
чава гот чуждестранни военни инструктори. Това 

за нашето неспокойствие и нашите

сто от гласувалите.
И общината имаше 34 избирателни места и ДОГ завоюва по- 

Осян ни 30, пя дне местя победи СНС ( и Плодя и КярямяшщяД
I 1о масово

са причините 
опасения.

I (ормалпо е, че 11овата година посрещаме и е 
надежди, конто ни влива бързото завръ

щане на страната в международни те организации 
п институции. Надяваме се, че в такава обста
новка. е помощта на цялата международна об
щност, п преди всичко на ООН ще можем по- 
лесно да решим всички жизненоважни проблеми, 
най-значими от кон то са Космет и буферната зо
на. Подети са повече инициативи в това отно
шение н се надявам, че това ще се реши в демок-

Груннцп и ГикяЧсно резултатът беше равен, 
на изборите излязоха г ласоподавателите па избирателните иуик- 

Босиле! рад - 4 (74,87%), Босилеград -2 (70,85 %) и Радичеицп 
(74.46%). докато най-малко в Горно Тлъмино - 28, 74 %, на изби 
рателния пункт ма Караманица-Голсш и Жеравиж» - 28,14 %. в 
Нлзъринн-Доп.шщл 27.21%, в Бресница 25,96 %, докато в Горна 
Долна Рьжаиа само 23.61 наето.

< етажните избори наблюдаваха двама представители 
< )( ( Г, както и 18 ма III .ГИД. Стоян Александров, член па 11,Г.
( ИД. на устроената Пресконференция каза, че техни представи 

били на девет избирателни места - па че гири ге в Босиле! рад 
живеят пад 50 па с то ог пасе-

докато в

големитове

на

.ели са разшит условия н е помощта на дипломацията. 
Това подхранва нашите надежди, че през Новата 
година Югославия ще намери начин да кърпи но 
пътя па прогреса п благоденствие го па всички 
наши граждани, каза генерал Лазаревич.

Н. Богоов

7> *:и в но-ммоголюдните села, в конто 
лението в общината. \ Гис бяхме п ървите, които оповестихме резул
татите (не се ра ътичават от тези па ДОС ), каза гой, кл ю под юрм,

по-големи пропуски и иеред- 
в община га.че но време па изборите не е имало 

пости и че те вс ъщност досега са най демократичните
В.Б. Винаги нлщрок
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Петият 
отлетичсски 

митинг по 
скокове бе 

върховни 
спортна 
проява. 

Участваха 
атлети от 

страната и 
България.

Сред българ
ските атлети 

имаше и двама 
олимпийци.

Януари беше 
много студен. 
Температурата 
на въздуха 
почти през 
целия месец бе 
под нула 
градуса. Много 
димитровгра-
дчани 
измъчваше 
грип,но до 
епидемия не се 
стигна.

В началото на 
юли работ
ниците на ГИД 
блокираха 
градските 
улици, 
желаейки да 
покажат какво 
е материал
ното им 
положение. 
Слабо се 
работеше и в 
“Свобода”, 
“Кожари”...

В началото на 
август в града 
се отби и ген

ерал Нсбойша 
Павкович. На 

много 
димитровград- 
чани тогава не 

допаднаха 
изявленията 

на генерала...

ФОТОРЕПОРТАЖ

Димитровград 
през 2000-та
Измина още една година, 

година 2000-та. Дали е била ус
пешна или не, това вече е субе
ктивна оценка на всеки от нас. 
Как тя протече в Димитровгра
дска община, нека да си при
помним с помоща на тези4сним
ки и кратък текст.

Освен събитията, за които
говорят поместените тук сним
ки, нека да регистрираме и сле
дните: бе сформиран клон на 
организацията “Отпор”, кло
нове на партиите СДУ, ДСС...; 
Димитровград посетиха някол
ко известни политици (Екатер
ина Михайлова, Димитър Аба- 
джиев, Томислав Николич...), 
журналисти (Мирослав Лазан- 
ски,...)...; сформирано бе дру
жеството “Натура балканика”, 
което за само няколко седмици 
същестуване организира мно
жество прояви п задвижи мно
жество инициативи; продъл
жиха работите по изграждане
то на спортанта зала, по ремо
нтирането на димитровградс
ката

Генерал Владимир Лазаревич тържествено пусна телефонната 
централа в Смиловци. Телефонизацията на Забърдието обхвана 

почти всички села в този район. Бяха присъдени традиционните Септемврийски награди.

черква; димитровград
ският театър участва на ре
номирания роден фестйфал на 
самодейните театри в град 
Кула с представлението “Пол
ковникът Птица”, но през 2000 
г. не изпълни мито една пре
миера; бе проведен осмият По- 
гановски художествен пленер, 
а Градската галерия получи но
ва гранитна подова настилка; 
върху основите на някогашна
та черква “Свети Спас” желю- 
шани започнаха да изграждат 
нов верски храм; лятото бе из
ключително топло с темпера
тура и до 42 градуса, а димнт- 
ровградчаните търсеха спасен
ие от жегата на градския плаж; 
отборът “Риболюбци” триум
фира на 37-ия местен турнир 
по футбол на малки врата, БК 
“Дммитровград-Панонияшпед” 
еди кой път стана първенец на 

дивизия,
риброд” оцеля в Сръбска лига 
- група юг; след политическите 
промени в множество димитро
вградски фирми и учреждения 
бяха извършени кадрови про
мени...

Жителите на града и околните села няколко дни бурно 
протестираха срещу кражбите на септемврийските избори.

а ШК “Ца-своята

Текст: Б. Димитров
За първи път в историята си Димитровград стана домакин на един 
официален международен мач. На игрището в СЦ „Парк" силите 
премериха най-добрите национални състави по ръгби на СРЮ и 

България.

Димитровградският ДОС превзе общинската власт. Нов кмет на 
ОС стана д-р Симеон Басов, м-р Михаил Иванов бе избран за 

председател на ИС на ОС, а Иван Иванов за секретар.
Снимки: А. Ташков и ФОТО 

"Буба"
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„ТЕЛЕДОМ" ПРЕДЛАГА НА ДИМИТРОВГРАД КОНТАКТ С БЪДЕЩЕТО

ИНТЕЛИГЕНТНА ИНФРАСТРУКТУРА, КОЯТО
„ДОНАСЯ” ЦЕЛИЯ СВЯТ

Н:1 ^ февруари 2000 г. до тогавашния модерна компютърна техника може лт 
председател на общината в Димитрова- дава ксерокопие, „а пише определени до 
рид идва интересна дописка от Съюза на кументи.да върши различни апмин^стт' 
теледомовете на Югославия,в който се тивни услуги Пг,,™™ иадминистра-
предлага откриване „а Тследом в Дими- да се занимава с видео игри, собучение на 
1 ровгрлд. Дописката завършава на дъ- заинтересовани за работа с компютър 
"ОТО на ЧСКМСДЖето- ПР*» а"Р"Д в ДП- изработка на файлове за представяне по

на интернет- п°ср~—
определени контакти със

делено обучение на заинтересованите и 
на 30 и 31 октомври Михаил Иванов и 
Николайчо Манов отиват на семинар във 
Върнячка баня. Там те се обучават да 
правят проекти, с които трябва да се ко
нкурира. Веднага след това, с участие на 
8 заинтересовани специалисти по инфор
матика, димитровградчани правят про
ект, който минава първата проверка, а 
през средата на януари следва оконча
телна оценка. Ако тази оценка бъде по
ложителна, решение за оборудването ма 
Теледома ще се приеме до 31 януари 2001 г.

дома дава средстава за един дом и една 
колиба на стойност от 10 500 щатски до
лара и още 4500 щатски долара за функ
ционални разходи за последните девет 
месеца от 2001 г. Техниката, с която ще 
бъде оборуден Теледома през първата 
година на съществуване и работа са соб
ственост на донатора. В случая това е 
“ДЕМНЕТ”от Унгария. Следващата го
дина техниката е собственост!' на Теледом 
съюза на Югославия, който постоянно 
надзирава работата и ако се прецени, че 
всичко е наред, тя става собственост на 
Теледома, в който е инсталирана. Техни
ката, с която е оборуден Теледома със 
сателитна чиния ще бъде свързана с Ин
тернет, а с допълнителни средства от 10 
хиляди долара димитровградския Теле
дом може да стане провайдер - възел, за 
още 150-200 желающи да се приключат 
на Интернет. От какво значение е това 
най-добре знаят тези, които сега ползват 
Интернет посредством възела в Пирот, 
което значително затруднява комуника
циите в електронната поща.

Нека накрая за значението на това 
начинание да посочим димите на Петер 
Всреши от Теледом съюза на Унгария, 
който казва:” Това е да донесеш тук це
лия свят, да донесем тук всичко, което е 
хубаво, добро и което е полезно”. Ди
митровград, намиращ се на една от най- 
важните пътни артерии между Изтока и 
Запада,с един от най-фрекфентните гра
нични преходи, още как ще има полза от 
начинанието. След десетгодишна пълна 
изолация, това е най-бързата и най-е- 
фектна крачка към света.

осъществя па да се ирезентират конкурси за капита- 
секретаря на лоиложенпя и стопанството, могат да сс 

общината и директора на библиотеката, предоставят предложения от фирми зп 
предлагайки им същото. Отговорът е, че продажба... Като се има предвид, че Дп- 
Димитровград ие е заинтересован за митровград е интересна област от тур- 
нещо подобно. и етическа гледни точка, могат да се пра

вят презенз-ацнп на това, което се пред- 
ляга.

На 18 октомри 2000 г-н Анрдаш 
Вербасп от Бачка паланка, представител 
на Съюза на теледомовете на Югославия,

г.
КИЦ„ЦАРИБРОД" - 

НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТАосъществява контакт с м-р Михаил Ива
нов. комуто харесва идеята и той се за- Още в първите контакти, както 

и на семинара във Върнячка баня, 
представителите на Теледом 
съюза на Югославия са преценили, 
че Михаил Иванов проявява 

ворят Андраш Вербаси и Лаело Балач, ; особен интерес за начинанието и 
подпредседател на Унгарския съюз на ! затова го предложили да бъде

едно от 7-те лица от Сърбия, които 
ще участват в оценяването на 
проектите. За тази цел той вече е 
бил на специално обучение в 
Будапеща.

Разбира се, че освен 
правен проект, трябват и съответни по
мещения. И те са намерени - става ду 
за помещенията на КИЦ “Цариброд”, 
йто със сегашната си оборудсност, по ду
мите на представителите на Югославския 
и Унгарски съюз, всъщност до значител
на степен е устроен според изискванията 
на Теледом. Така носител на проекта в 
Димитровград ще бъде КИЦ като непра
вителствена п непрофитабплна органи
зация, с отговорен Михаил Иванов. За
дължението на КИЦ е да обезпечи по
мещения, да осигури безплатно ток, вода, 
отопление и две телефонни линии. За 
това вече е подписан съответен договор. 
Задължение е и откриване на така наре
чената Телсколиба в една от местните 
общности, в случая това е Желюша, къ- 
дето също вече са намерени помещения. 
Теледом съюза на Югославия като но
сител на проекта за откриване на ЗОтеле-

качествено на-
хваща с реализацията й. Ден по-късно в 
помещенията на КИЦ “Цариброд” пред 
13 димитровградчани за начинанието то

ма
К< I-

теледомовете.

ЗА КАКВО ВСЪЩНОСТ 
СТАВА ДУМА?

"Това е контакт с бъдещето там. къ- 
дето нуждата е огромна, а възможнос
тите са малко: в малките селища”. Теле
дом е една своеобразна интелигентна ин
фраструктура в полза на местната об
щност и се състои от модерна комуни
кационна техника, съдействаща с модер- »те планове е записал да открие в ст- 
на бюро-компютърна. учебна и друга раната 30 такива домове и то преди вси

чко в общините с население до 30 000 
жители п недостатъчно развити. Дими
тровград е тъкмо такава. За да се случи 
това. е необходимо да сс проведе опре-

И така се намира запалянко в лицето 
на Михаил Иванов, който вижда значе
нието на предложеното начинание. Съю
зът на теледомовете на Югославия в сво-

техника, общественост, организационна 
способност, капацитет, компетентност, 
знание . информация. Това значи, че тази Алекса Ташков

СЪОБЩЕНИЕ НА 

ХЕЛЗИНСКИЯ 

КОМИТЕТ

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД В КРАЯ НА 
ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

368 ОТЛИЧНИЦИ И 228 

”ЕДИНИЧАРИ”На 23 декември т.г. в Цариброд сс проведе редовно годишно 
изборно събрание на Хслзинския комитет за защита правата и 
свободите на бългрнтс в Югославия, на което бе избрано ново 
ръководство с нов Изпълнителен съвет н с два координа
ционни съвета към организацията - по хуманитарните въпроси 
и правата на жените. За председател на организацията бе 
преизбрана досегашната председа телка г-жа Зденка Годорова, 
за за мети ик председател - Катя Рангелови, за главен секретар

конто 56 с по една, 24 с две, 
докато 46 с три и повече ед
иници. Шест деца, предимно 
роми. нямат оценки, понеже, 
както беше подчертано на 
учителския съвет, нередовно 
са идвали на училище. От зн
ачение е да се подчертае, че 
децата в две от трите пара
лелки на ссдми клас (седми - 
а н седми - б) нямат слаби бе
лежки. Най-много единици 
имат учениците от оемн клас, 
понеже от 121 осмокласника 
със слаби бележки са 36.

В Гимназията се учат 218 
ученика, от конто 53 са от
личници, 41 с много добър ус
пех, 22 са тройкари. Ме са ма
лко учениците със слаби бе
лежки, дори 102. С една ед
иница са 16 ученика, е две 18, 
а с три и повече 68!

Учителите в двете учили
ща застанаха на становище, 
че второто полугодие трябва 
да се използва за много по- 
усилсна работа.

Учебните планове м про- първо полугодие, каза дирек- 
грами в Основното училище торът на училището Тошо 
и в Гимназията в Босилеград Александров. Ог общо 851 
през току-що приключилото ученика, колкого на тернто- 
иърво полугодие па настоя- рията па общината се учат от

-*Миле Тодоров.
Защи тата на правата и свободите на българското национ

ално малцинство в Югославия и по-нататък Ще си остане ос
новната приоритетна цел на организацията, включително с 
дейност та й на международен план. Хслзинския коми тет, като 

правозащитна организация на българското на- 
в Югославия и ио-ната гвк ще използва

щата учебна година са реал- първи до оемн клас, е поло- 
тирани, констатираха учи- жителеп успех са 719. т.с. 84,5

на сто. От тоя брой 315 сателите в двете училища.
- Успехът в Основното отличници, 237 с много до- 

подиедомстпс- бър успех. 150 е добър, а 17 саучилище и II
иитс му училища в селата спа двойкари. От останалите 132 
пивото на миналогодишното ученика 126 са с единици, от

единствената
ционално малцинство 
авторитета си. които има сконтактите,връзките и 

неправителствени организации и между-чуждестранните 
народни институции та нфирмвция на националната, култур- 

друга идентичност на българското национ- 
Югослаиия. Инотвянсто па периодични

пата, плановата и 
пяно малцинство в

. тематични бюлетини, кръгли маси, благотворителни
иътожби. печатането ни книги и осигуряването на помощи та 

и но-натагьк приоритетни цели г.насоциално слаби си остават
организация та.

В първата половина
дейност на организацията.

маси - по

на 2001 година, в рамки те па предииде- 
. в Цариброд предстои да се 

правата ма жените и ролята па 
и малцинствените среди.

мата
проведа т две кръгли

тикн х^'ншският комитет и гю-штлък ще нодт.мпгп 
Царибродска община. Предимспю 

и жени сдеца, жертвибедстващото население в

............... ....
......... .. ..... ..... »

Югославия за 2000 година.

ще има т 
на насилието, 
изготвянето па 
българите в М. Миланов

Мило ТОДОРОВ, главен секрегар

29 докемори 2000 Г.ШшШъ



В СЕЛО ГОЛЕШ НА ЮГОСЛАВСКО-МАКЕДОНСКАТА ГРАНИЦА [

НЕЛЕГАЛНО, НО ДЕЙСТВИТЕЛНО В ЖИВОТА
_ ||0 почти 60 на сто от техните жители имат къщи н македонското градче 
СРЮ и Македония още повече усложни тежкия им планински живот. На

минават през нея. От Крива паланка до
Селата Жсрпнпно, Голсш и Караманнца административно са свързани е Босилсградска община,
Криви паланка. След разпадането на предишна Югославия новата държавна граница между
югославско-македонската граница в е. Голеш официално няма граничен преход, но хората от тези три и околните на тях села 
македонската гранична застава в събота и неделя даже върви и мииибус

Докато държаните на Балканския полуостров все 
още нямат сили и воля да либерализират границите си, 
както това отдавна направиха народите в Западна Ев
ропа, югославско-македонската граница в село Голеш 
хората минават е - лична карта! Истина, няма офи
циален граничен преход. Не може всеки и да мине - 
минават хората от Жеравино, Голеш и Караманица, 
както и от близките на тях села, които в Македония 
получават пенсии и които в Крива паланка имат къщи, 
деца, братя, както и хора от тези села, които живеят в 
Македония.

ца и Голеш бяха закрити преди няколко години. В Же
равино от десетилетия няма училище. След като Бо- 
силеградско било присъединено към Югославия, грани
цата минала през Жеравино и училището и църквата 
останали в Долно Жеравино, в България. Ако дърве
ните стълбове на електромрежата в Голеш и Жеравино, 

прокара Кривопаланешка община, се свият под

град мнозина нашенци построиха къщи. След като 
преди 30 години мината се закри, хората започнаха да 
търсят работа в Крива паланка и в други по-близки 
македонски места. Повечето от тях там си построиха 
къщи. А след това дойде разпадането на държавата, 
пред насее изпречи граница”, казва днес Вене Михайлов 
от Караманица, отборник на хората от неговото село, 
Голеш и Жеравино в Босилеград. Той е един от хората, 
които изкарали пенсия в Македония, има дъщеря, омъ
жена в Щип. “ Най-малко един път в месеца отивам 
Крива паланка за пенсията си. Нямам проблеми, нито 
от нашите, нито от македонските гранични власти.Е, би 
било далеч по-добре ако има официален граничен пре
ход. Надявам се да стане и това” , подчетрава с оп
тимизъм той.

Един от миогобройиите, който има къща в Крива 
паланка, а същевременно получава и македонска пен
сия е Виико Станиславов от съседното Горно Тлъмино. 
“Просто се сродихме с Крива паланка. На повечето от 
нас там остана младостта и хубавите години. Аз имам 
специален документ за минаване на границата, каквиго 
македонските власти издават на онези наши съселяни, 
които в Македония получават пенсии или там имат къ
щи или други недвижими имоти”, подчертава Станисла
вов.

ски

която
бремето на времето, остарелите планинци ще останат и 
без ток.

“ Младост в нашите села почти няма и ние сме просто 
забравени хора”,ядосва се Вене Михайлов. Босилеград- 
ска община все по-малко се интересува за нашите про
блеми. Особени затруднения имаме със снабдяването. 
Съществува възможност в Караманица да се открие 
магазин в една от бараките на мината. От Благодат 

Враня ни обещаваха, че ще ни дадат една барака, но
ни е ОС. Тя обаче

в

ГРАНИЦАТА ИМ ДОНЕСЕ НОВИ 
ТРУДНОСТИ

От изток о България, на запад Македония. Жсрав- 
ино е точно на тримеждието, Голеш и Караманица са 
покрай границата с Македония. Караманица е веднага 
йод южните склонове на Бела вода, чийто Големи връх 
е на 1828 метра надморска височина и от чиято утроба 
извира Пчиня. Голеш е известно и по Голешкото поле. 
Това всъщност е единственото плато в Босилсградска 
община. Широко е над 500 метра, на дължима от над 
километър и е на надморска височина от около 1250 м. 
Тези села са нан-отдалечеии от Босилеград,'центъра на 
общината. До Караманица има към 45 км, до Голеш още 
три, а Жеравино е нан-отдалеченото, разтегнали се це
ли 50 км. О г Крива паланка са отдалечени само двае- 
стпна километра.

В тези три села, в които някога имало много хора, 
днес съществуват около 60 домакинс тва, в които живеят 
едва около 150 души. В Караманица има около 35 домак
инства, в Жеравино само десет, осталалите са в Голеш. 
От Жеравино само три домакинства нямат къщи в Ма
кедония, от Караманица в Крнвоналансшко има около 
30 домакинства, повечето голешани и техни домакин
ства има в Крива паланка отколкото останали в селото. 
Едни домакинства от Горно, и Долно Тлъмино също 
така си построили къщи в Крпвопаланешко.

Хората от тоя край в Крива паланка се школувалн, 
женили, омъжвали, свивали семейни гнезда, строили 
къщи, пазарували, продавали добитък... Понеже били 
отдалечени само дваестпна колометра от родните си 
огнища, сродили се с новата среда. А след това дойде 
разпадането на предишна Югославия и всичко отиде в 
майната, казават днес хората от тримеждието. Повече 
от плановете им станаха пусти желания.

“Преди тридесетина години в селата на най-южната 
част на Босилсградска община се живееше сравнително 
добре. В мината ”Подвирове” се експлоатираше олово 
и цинк и голяма част от мъжете от тоя край тук изкар
ваха хляб за семействата си. Понеже Крива паланка ни 
е много по-близо отколкото Босилеград, в тоя македон-

във
търсят гаранция, а гарант може да 
нищо не предприе, каза той.

САМО С ГРАНИЧЕН ПРЕХОД МОГАТ 
ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ

Сега сме, продължава Михайлов, в безизходно поло- 
Към Македония граница, в селата проблеми, ажение.

към Босилеград раздалечина и нередовен транспорт.
“Не само за хората от Жеравино, Голеш и Караманица, 

но и за всички села на тримеждието, откриването ^ на гра
ничен преход в Голеш е изходна врата към света , казва 
Горан Петков от Бистър. За целта е необходимо да се 
асфалтира пътя от граничния преход Рибарци до Голеш. 
Има нужда, продължава той, да се открие и рейсова линия 
Босилеград - Скопие, разбира се през Голеш.

На времето, по-точно преди десет години. ОС в Босиле
град беше раздвижила инициатива за прокарване на път с 
дължина 5 км от Горно Тлъмино през Жеравинска река, 
Жеравино до Голеш. Беше изготвен и проект, а в прокар
ването му трябваше да съдейства и Войската на Югославия. 
Събитията на югославските простори, които последваха 
отсрочиха акцията, дано не завинаги, казват хората от три
междието.

“ Е, как да не ни пускат да минаваме границата, няма 
как, ние не сме виновни, че тя се изпречи пред нас. Там 
са децата ни, роднините, приятелите ни”, казва Кирил 
Йованчов от Горно Тлъмино, който в Крива паланка 
построил къща и в Македония изкарал пенсия. Маке
донските власти, пояснява той, ни издават специални 
документи в срок от две години, а и нашите граничари 
не ни правят проблеми. Македонците даже в събота и 
неделя пуснаха мииибус от Крива паланка до граничата 
им застава “Слатина”, на километър от Голеш.

Не всички обаче имат специални удостоверения за 
минаване на границата. Нашите и македонските грани
чни власти настояват да разберат проблемите им и им 
позволяват границата да минават “нелегално”. Но само 
пеша. С кола не бива. Случава се обаче някой да се 
върне от официално и административно все още неу
твърдената граница между двете страни.

Актуален е не само въпросът за тоя път, но и тоя за 
откриване на граничен преход в тази част на югославско- 
македонската граница, т.е. в с. Голеш. Тоя въпрос още 
преди пет години раздвижи ОС в Босилеград и оттогава 
досега тя постоянно настоява при нашите компетентни дъ
ржавни органи той да се реализира. Дали преход ще бъде 
открит, зависи от повечето неща, преди всичко от по-на
татъшното развитие на отношенията между Югославия и 
Македония.

Засега едно условие е изпълнено - хората от тримеж- 
дието, които оставили младостта си в Македония, а децата 
и роднините им се намират от двете страни на границата, за 
да минат официално граничната бразда на официалната 
митница Чукарка край Прешево трябва да бият над 220 км 
път. През Голеш и отсрещната Църцория до Крива пала
нка има само 20!

ЗАБРАВЕНИ ХОРА
Общо взето днес планинците в трите села на тр

имеждието живеят сравнително трудно. Рейс от Босиле
град до Караманица имат само два дни през седмицата. 
Към Голеш и Жеравино земленият път ие е годен за 
движение. Седем-осем години нямат телефонна връзка, 
линията е в дефект и никои не поема задължението да 
я възстанови.Пет-шест години нямат ни магазин. И учи
лища нямат. Понеже няма деца, училищата в Карамани- Васко Божилов

СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (5) [

СТАРОТО ИМЕ НА БАЧЕВО Е 

МАНАСТИРИЩЕ?
(Продължение от миналия брой) време на турското робство. Развалини от православни хра

мове днес се очертават на хълма Голям камък, разположен 
на изток от централната част на селото. На върха на хълма 
Голям камък, в местността Венер, днес се намира голям 
каменен кръст. Непосредствено до сградата на бачевското 
училище има няколко каменни кръста, конто припомнят за 
някогашния бачевски параклис. На това място бачевчаните 
се събират на Гергьовден.

Според някои исторически данни в Бачевското поле, в 
близост до някогашната бачевска крепост, се е намирал и 
древен град. Предполага се, че това всъщност е древното 
римско заселище, относно крайпътната станция Баланст- 
ра,която е отбелязана на една древноримска карта 
са внесени п редица други крайпътни станции (и то на по- 
късо разстояние), намиращи се край пътя “Виа милитарис”.

, в която

............................. .................................................................. « ■

ЕДНА ОТ ЛЕГЕНДИТЕ КАМЕННИ КРЪСТОВЕ ИМА НА ОЩЕ 
ДВЕ МЕСТА 1 'казва, че село Бачево е създадено от седем семейства. Къ

щите им били разположени неколкостотнн метра южно от 
Липинското поле на северните падини на хълма Голям ка
мък. Малките купчини камъни, които тук-таме и днес се 
забелязват на това място, могат да послужат като дока
зателство за твърдението, че именно тук са обитавали пър
вите бачевчани от славянски произход. В долината, където 
сега е разположена централната част на селото някога е 
имало гъста гора. Понеже са ходили далеч за вода, първите 
бачевчани са започнали да търсят извори по-близо до 
тожнвеенето си. Легендата казва, че един ден с помощта 
коза те намерили извор в долината, от който бликала чиста, 
студена вода. Лека-полека започнали да изсичат гората и 
да се заселват в долината.

Друго предание говори, че село Бачево някога се е 
наричало Манастирище, поради наличието на няколко вер
ски обекти - манастири, черкви. Днес в селото няма нито 
черква, нито манастир. Те са разрушени най-вероятно по

Край бачевското училище някога имало параклис. 
Днес тук е само част от основата му, няколко каменни 

кръста, шубрак... На това място бачевчаните се 
събират на Гергьовден.

в Бачево. Един се намира в Бачевското поле, а другият, на 
мястото, където се разклоняват пътищата за Радейна и 
Липинци. Около другия кръст бачевчаните са се събирали 
на Архангеловден (Свети Рангел) Селяните казват, 
това място са идвали много иманяри. Бачевчаните, които 
ни разказваха, за тези неща са убедени, че димитровград
ските иманяри са се върнали с празни ръце. Сигурно е 
обаче,* че посоченият кръст, над който се надвисват 
няколко столетни дъба, не винаги се е намирал на мястото, 
където се намира днес. Изместен е, казват бачевчаните, 
когато е прокарван пътят към Радейна и Липинци, а това е 
било много отдавна.

Предполага се, че

че на имало много бачии (мандри), в които са се изработвали 
качествени млечни продукти. От тези постройки днес едва ли 
има и следа. На времето бачевчаните са отглеждали много 
добитък, а най-много - овце. Успоредно с намаляването на 
броя па жителите на селото, е намалявал, и то драстично, и 
броят и а овцете и другите тревопасни животни. През 1971 
година, когато паралелно с преброяването на населението са 
преброявани и по-важните домашни животни, е установено, че 
в Бачево има над 3(Х) овце, 109 говеда, 55 свине и 2 коня. Тези 
сведения показват, чс в Бачево преди тридесетима години па 
всеки селянин са се падали средно по 3 овце и по едно говедо.

- Следва -

мес
на

СЕГАШНОТО ИМЕ НА СЕЛОТО
датира от оня период неговата история, когато в него Б. Димитров
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„ФИЛИП КУТЕВ" В ДИМИТРОВГРАД

ВЕЛИКОЛЕПЕН
КОНЦЕРТ

ИЗЛЕЗНАХА ОТ ПЕЧАТ СБОР
НИЦИТЕ ЗА ИЗВЪНКАЛСНО 
ЧЕТЕНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА V, VI И VII КЛАС

!1 I■

МОСТ КЪМ I]мъдрех I' > 1 штжIтоВ организация па КИЦ “Цариброд” Националният 
фолклорен ансамбъл на България “Филип Кутев” на 
22 декември 2000 г. та втори път гостува в Югославия 
1,0 връв път в Димитровград. Причините, че го
лемият Велекдепски концерт димитровградчани сле
дяха в Пирот, както е известно, са във факта, че бив- 
пште управляващи не позволиха ползването 
мия салон в Центъра за култура.

БОГАТ ИЗБОР 

НА ЧЕТИВА ЗА 

СВОБОДЕН 

ПРОЧИТ

тшш

В СВЕТА НА 
СЛОВОТО

ЗЛАТНИЯ-ключ СЛОВЕСНА
РАЗХОДКАна голе-

Изхождайки от необходимостта за удовле
творяване нуждите на учениците и преподава- 
телите в нашите училища за осъвременяване н 
попълване на недостига на прочитна литература 
по български език, Заводът за издаване на учеб
ници и учебни помагала от Белград и издател
ство 'Братство ’ подеха съвместна инициатива 
зп издаване на сборници за. извънкласно 
Със съдействието на четене.

съставителите, изтъкнати

издателства пздаздоха досега общоТемт кнщи“ТпорсдГ °Гр1>Ф"ЧНИ бслежки писателите, а дадени са и обяснения 
цата "ПЪРВИ СТЪПКИ" бяха издадени Гедните книги' « архаични думи.
ПИЩЕЛЮБИМоТ КЛДДСИ ^ ЗД^ВЕй', уТи" чет^”влГ^ тел гГ^Г™ X” 
™ЖубаЖ?а'КтоясвяДт0пуРкДлТр 'Ш на 3пвода и "Братство'' което преГга богат избор

В поредицата "ЗЛАТНО СЛОВО" излезнаха от печат "чвлищГ”'™“0 "° бЪЛГаРСКИ В
Нек“ ® изтъкнем и това, че книгите правят впечат- 

УТРО VI к-пг- гпппрги д рлоуг»п^1Ю ление и с хУбавото си техническо оформление. Книгите
„ дТД.™ВЕСН А РАЗХ°ДКА и ГОЛЯМОТО могат да се купят от Завода за издаване на учебници в Ь\Л А I I ьи за VII клас. Српгтп~ . ОСЛ1 рпд.

Съставителите на сборниците за V клас Властимир Вп
ие в и Елена Златанова са

С промените във властта, се промени и отноше- 
културинте мероприятия, организирани от 

К.ИЦ Цариброд . И така за второто гостуванена ан
самбъла, първо в Димитровград, димитровградчани 
проявиха
билети бяха разграбени за един ден. За пръв път след 
толкова години бяха раздадени билети и за балкона, и 
за правостоящи, така че изявата на “кутевщГ видяха 
на живо повече от 500 щастливци, сдобили се с билет. 
Но тъй като ТВ "Цариброд” организира пряко пре
даване на концерта, може да се каже, че концерта 
видяха 90 на сто от жителите ма града.

А "Филип Кутев се представи в пълна светлина, 
с пароли танци и песни, с инструментални точки и соло 
изпълнения. Отделно въодушевление предизвика фо
лклорната група, по не по-малко аплодисменти събра 
и женската хорова група. Накрая публиката два пъти 
върна изпълнителите на "БИС*. Така димитровград- 
чаии получиха за Коледа и Нова година великолепен 
подарък.

името към

Д. Р.включили четива предимно от 
българската литература, но и от сръбската световната и 
малцинствената, както и от народното творчество и освен 
че са

интерес. Всички безплатниневиждан

НОВА КНИГА НА 

ЕМИЛ ПЕТРОВ
се съобразявали с програмата по български език са 

имали предвид и възрастовите, интелектуалните, психо- 
емоционалните възможности на съвременния ученик.
както и умението му за сетивно възприятие.

В сборниците за VI клас, чиито съставители са Дежка 
Георгиева и Гюра Николаева са намерили място всички 
предвидени за обработка художествени текстове по плана и 
програмата за извънкласно четене, но и творби от народ
ното творчество, българската, световната и литератуата на 
българите в Югославия, с което ще се облекчи работата на 
учителите и учениците, но и учениците ще се подтикнат към 
по-нататъшното задълбочаване и разширяване на знанията

В едицията „Поети от нашия край" 
Народната библиотека в Димитровгрд 
неотдавна публикува втората стихосбирка 
на димитровградчанина Емил Петров, 
понастоящем живущ в Ниш.

В книгата са отпечатани 15-ина 
стихотворения.Рецензията е написал 
известният сръбски поет Драган Лукич, а 
илюстрациите са дело на димитровградския 
самодеец Деян Димитров.

по литература.
И в сборниците за VII клас. чиито съставители са Мили- 

сав Николов и Стана Тодорова са включени и писатели от 
българското малцинство в Югославия, както и творби от 
народното творчество.

Към всички литратурни текстове има и кратки би-
Б. Д.

А.Т.

; КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ ■*-ААдЖА.:
м*.

РАЗХОДКА В тТЕКИЕТ
ч* 4

с глобална мрежа от мрежи или Оп-Ппе изпраща такава поща, трябва най-напред чрез 
\ служби, която позволява на всеки човек па земното клавиатурата да сс въведе писмото и след това и адреса

1п(егле(

■;7 'А: кълбо чрез компютри да се свързва с други хора, да на получателя.
: обменя информация, да купува или да продава, да се учи 

и да комуницира свободно. Много хора бъркат 1п1егпе1 
: с Ипфомационнаха супер магистрала. /п/егпеI е широка да свържат абонаментите си директно към 1п(егпе(, за 
• мрежа от мрежи, а Информационната супсрмагистрала да им осиг урят нещо повече от електронната поща.

Постоянна връзка

Връзка с Оп-Ппе служба
Повечето Оп-Ппе служби развиват текущо начини

‘ е дори по-голяма, тя обхваща !п/егпе/ и други мрежи от
Ако компютърът или университетът имат мрежа. 

Отговор на въпросите тигцо /шегпеI предизвиква която с част от /Мете! и сс свържем към тачи мрежа,
ние щс имаме достъп до 1п1егпе/ чрет мрежата. Тона с 
иътможно пай-ентипиит начин да се включим а тачи

: мрежи.
"куче”, което "иодуита” информации в хиляди бази 
данни в 1п(егпе(. Тъй като 1п(егпеI е пълна с инфор
мации за всичко - от прогнозите за времето до сн-

впимаиие и защо толкова много хора прекар- 
нея е в това, че Шегпе/ е

• толкова
* ват толкова много време с
I огромно средство та изследване и ни спиртна с друг и мрежа от мрежи, рнвочпгщгг та лекарства, необходими са начини та : ■
* г ....... За да сс запишем към 1п/егпс1. ч'рибгш да итнолтааме по-бч.рто тьреене па специфична информация. ;
I "'"ттй" ктто /Шегпе/ свъртай отделния компютър с уни- модема та да наберем телефонния номер на пръчката си ШШ нрави тона претърсване. ■
; всрситст ите и дори с правителствените компютри, тови е Шегпе/.Тя вероятно ще....... . няколко ередетш.
: ни гготво-гявт достг и до електронни книги и нубли- на Шегпе/ та изпращане па поща и та правене па което почволява да прескочим от статия в
: изследователски материали и друга информация, нроунннгия. статия докато намерим топа, което ни е нообхо-

Може да бт.де съхранена в ратлитни мрежи, както Има няколко допълнителни средства, които могат Д1|М„. Всяка статия съдържа едни или повече ключ-
ратсскретени правителствени документи.

възможности за разговар с

\Уог1(Ш(/е ич>1> (И.1 или Н’Н'И) е средство на 1п-

; която да сс закупят отделно, чиято задача с да ип окаже помощ 01„, термппа. които препращат към други статии, 
при търсенето па информация п Шегпе/. Ето няколко от Ключови те термини могат да бз.дат подчертани

или последвани от номерче в скоби, например (1) 
или (2). Достатъчно е да се избере някой ключов

; и достг»н до
* Пиете/ предлага широки
• различни хора. Могат да се напращат съобщения 
: ггиални области по интереси, да се четат съобщения и

свързват с далечните си роднини и

течи най-популярни срсдстиа:
Спр1/ег е игра върху фразата "Оо-Гпг" и е

менюта, които подпомагат достъпа до данните па /н- Тсрмпп, та да се помпи на екрана неговата статия. 
/сгпс/ сървъра (компютърната мрежа, към която сме Прикмттшс сериала "Комйшшьрпа грамотност" 

,,'и) Когтго се епт.ржем към /п/стс/ ет.ргп.ра, е псрсжра/Пи. •«• па желаещшйе сме ип.ипгпала „а сс .кг- 
апр/.ег има достъп до индекса на сървъра и го използва, ПаапааГа с аишажпааааШс срсрсп йсрспалсп

в спе-
систсма от

; дори хората да се 
: приятели, да се изпращи електронна поща гга всеки в 

познат адреса му в елск-» /п1ете1, при положение да е
комнкппьр и е оспоаинППс оПераинн, конто <ч* налага оа сс 
и.шолмшш асекиупсапо: как оа пключшис п илключшПс. тронната поща. ,а да с ьтдаде меню.

: Намиране на достъп ГеШ с „рограмгг, която „отволягга саъртването.... е
Мрежа. За това Други компютри, КЪДОТО И да 0 НО СВС1«. лучшПс помощ п оа укажеше па програмата какао оа

АгсШе е средство, което се използва ДП намерим ,7ртш. Псуасрс1шс1по,чсирса1П>ааша гооипаиИаоашс.\ 
познато. АгсП1е са файлово по а'(1по "Прашсшоо” паи-ссШис щс ее пключи кг*м 1п(епич.

на 1п(стеI, щ{> има спои ПрсмчиНаинп а щс може о<> Получава и на
праща електронна Поща.

комПюПп>ра, оп сШаршнраПНс желатина програ.\ш, оа По-
• Преди да можем да
• трябва най-напред да се влезе в таш 
' съществуват няколко опции:
I Вход към Е-МаИ
• ГТовечето Оп-Ппе служби осигуряват връзка

която позволява

файл, чисто име ни е
е /н- техните местоположения (върху мрежгггв 

където могат да се подучат ч ети файлове).
Ш1Н (т/геа .......

В. Богоен* /егпе/, наречена пощенски вход,
• изпращане и п о л у ч а в а и е ̂  / а ел с к т^ю I и и | ..•.

29 докомори 2000 г.



ГРИГОР соколов* 
ПЕСЕН ЗА 

ЦАРИБРОА
ПОЕТИЧЕСКО КЪТЧЕ

И. ВАЗОВ
АВАЙСЕТИЙ ВЕК Аз нс шап дали са бродили 

неспокойни царе в този край 
или са те на присмех кръстили 
е ЦАРСКО ИМЕ при някой гуляй. 
Няма И теб ни следа, пито помен, 
пито ред в някой дребен анал, 
ни отдавнашен някакъв спомен 
кой кога ти е име дал.

Никой в тебе разкопки не прави 
за да търси останки от град, 
царски друм или римски палат, 
ярък белег па минала слава.
Няма нийде по белия свят 
Царибродско съкровище златно 
или някакъв друг експонат 
да разказват за племе богато.
За щастливо и весело време 

безгрижен и волен народ, 
за незнайни таланти големи 
вечен спътник на всеки възход.
Ала в тебе, мой градс, прекарах 
като в сън съкровен младостта 
сред добри и юначни другари, 
сред красивите родни места.
В теб научих посоките верни 
и прегърнах заветната цел, 
затова съм ти предан безмерно 
и те люба край и предел.
Затова съм те скътал в сърцето 
с мен да бъдеш навсякъде ти, 
дорде гледам света и небето 
и животът у мене тупти.

Стоимс на прага па дбайсетий век, 
светът ще го среща със пенести

песни, с надежди - че той ще е лек - 
мислителят само се плаши.

Ний влизаме в нов век, но не в нови. дни. 
Въпроси зловещи висят нерешени, 
неправди царуват и вечни злиии, 
вериги дрънчат иеапроштш.

Печално наследство измшшлий век 
на побий предава - тъй както прие го. 
Недъзи вековни очакуват лек...
0, ще ли го пайдат и в него?

Ил пак ще да скърца всс.миршш хомот 
и гол меч - не разум ще има надвластьс? 
А как изжаднял е човешкият род 
М1 правда, за мир и за щастие!

чаши
и с

на

ИВАН ВАЗОВ -150 години от раждането на 
патриарха на българската литература ДЕНКО РАНГЕЛОВ

МОЯТ АЕН
РАТКО стоянчов 

ДА СЕ ЗНАЕ
Аепят напрегнато изтича, 
от него блика студенина - 
подобно камък воденичен, 
мелещ жизнените ни зърна.

С мечти далечни и копнежи 
изпълнен е отминалият ден, 
изчезваш сънищата нежни, 
тъга заселва се у мен.

Край бащината порта гнила 
шурти пак изворчето мило, 
но няма я кратуната златиста 
и всичко в тишина се стаило.

детския далечен ден 
отново искам да сс върна 
с мечтите неосъществени 
и бащински да го прегърна...

<13 с тишина протести
рам,-
слава не ми трябва, 
убежище в човещинатаРазбрах лъжи/не 

и игрите, 
в които <ччн’.\' -

но късно. 
Горчивини вече

спечелих, 
обиди - подобно. 
Животът жалък, 
евтин,

намирам 
затова я пазя - 
да нс я разпилея1. 
За подвизи

може би е късно, 
свещеният дълг

* * *
на истинатанернмуваи, *Авшоръш е /шрибродчанин, къдешо кнаучил 

Посоките верни”, завършил Царибродскаша 
гимназия и своя град жклаТшл в сърцето”. Сти
хотворението обнародваме в Подкрепа 
шшшшшиш да се върне старото име на града - 
ЦАРИБРОД.

.ме зоведребен - н за нея,почти без ръст 
не веднаж ми показа 

• средния пръст!

н за нея на шт-
щс живея !

Не плам/шх. 12.7.1979
Бунтове нс искам.

най-далечния ъгъл на сайвана и се изплака. Упрекваше майка си защо е трябвало 
точно в този ден на фронта да занесе чисто бельо на таткото. Като че ли най- 
важното нещо на света е проклетата хигиена, като че ли единствено от това 
зависеше изходът на войната!? Понякога му се струваше, че да не беше тя отишла 
там сега и двамата щяха да са живи. Макар че на фронта се бореха и жени, той 
беше уверен, че войната не е за тях. Дълбоко в себе си обаче той знаеше, че майка 
му е имала най-добри намерения, но че такава им била орисията.

Най-мъчно му беше това, че не му позволиха да види мъртвите си родители, че 
беше оставен на леля си, която, разбира се, обичаше, но ... За щастие тя не се беше 
мз,жила, нямаше свои деца и се беше посветила изцяло на племенниците си. "Нима 
това наистина беше щастие!?” - мислеше си сърдито.

Спомни си, че след гибелта на родителите си той поиска пушка за да се бори. 
Да замести татко си. Вместо това, лелята ги събра и заедно с група други нещаст
ници тръгнаха някъде далеч... Напразно му обясняваше, че отиват при свои, при 
хора с еднаква кръв, че там, където отиват няма война, че там не се стреля и не се 
гине.

МОМИР ТОДОРОВ

майчината усмивка
-разказ-

Ръцсте на момичето останаха за миг протегнати във въздуха. Искаше да вземе 
колетчето помощ, кое то за пръв път получаваше като дете на загинали борци, по 
го разколеба категоричният упрекващ поглед на малко по-възрастното й братчо. 
Девойката, която раздаваше пакетите го окуражи с думите "Вземи”. Погледът на 
момичето беше съсредоточен сега върху купа от пакетчета, конто бяха подредени 
като тухли. Стараеше се да отгатне какво има в тях п см мислеше, че там непре
менно има бопбонкп, пъстроцветни играчки, с кон то бяха отрупани магазииените 
витрини. . . Колеба се още едни миг п решително подаде ръцете си, за да вземе 
онова, ^оето й се предлагаше.

Смътно си спомняше страшни те събития, когато остана без родители - стра
хотни изстрели п взривове, бягане н скриване... Все още не й е ясно докрай защо 
ги няма майка и татко, защо трябваше да бяга с леля си п къде се оказаха сега. 
Плачеше с дни п нощи, тъгуваше, но все още не губеше надежди, че един ден те 
пак ще дойдат, ще я прегърнат силно и тя повече няма да ги пусне никъде... 
Понякога сънуваше страшни сънища, скачаше от леглото и дълго плачеше. 
Лелята я прегръщаше и успокояваше, все дока то отново не заспи.

И сега се държеше крепко за полите на леля си, а в другата ръка стискаше 
подаръка. Погледна братчето. което отказваше да вземе пакетчето, въпреки 
настоява1шята на леля му. Макар п десетгодишно, то имаше поглед на възрастен 
човек, а такова беше п поведението му.

Братчето й си спомняше добре военните страхотни. Не се разплака когато 
татко му облече униформата п отиде да защитава родното си огнище. Преди да 
тръгне па училище той беше слушал приказките на възрастните за миналата 
война, за зверствата на вражеските войски и юначеството на предните. Ма тези. 
простори война та се възприемаше като някакво циклично природно явление, като 
нещо горе-долу съвсем нормално. Знаеше непокла тимо, че и 'гой един ден ще вземе 
пушка в ръка. Затова се държеше смело в много обстоятелства, които биха 
уплашили и много по-възрастните от него, успокояваше майка си п леля си, когато 
залповете отекваха буквално над главите им. И се напъваше да върши всичките 
работи, които изискваха мъжка ръка.

После пристигна черна;га вест! Той знаеше много добре какво означава 
смъртта, но отказваше да си признае, че майка и татко ги няма вече. Скри се в

Той трудно свикваше с новите хора и новите условия, макар че всички се 
стараеха да им помогнат п колкото се може да им облекчат положението. 
Ядосваше се, че към него се отнасяха като към малко дете, че някои се опитваха 
да го помилват но косата, че му предлагаха сладкиши и бонбони!

И сега тук някаква си помощ! Нима на него, на гордия кранщннк да предлагат 
помощ - някаква ей.там милостиня! Той наистина е дете на загинал борец, но той 
е син на най-храбрия човек иа света, п нима този никакъв колет ще трябва да 
замести татко му...

За да не пусне предател ката-сълза, той стисна зъби н погледна решително 
напред. Видя една жена, коя то взе последния пакет и тръгна към него. "Нима пак 
ще ми го предлага?!”, помисли си момчето. Зае решителна стоика, но колко повече 
се доближаваше жената до него, решителността му толкова отслабваше и ведин 
миг той изтръпна. Имаше нещо необикновено в тази жена... Тя съвсем се доближи 
п благо му подаде пакета. Тон стоеше като смаян н когато жената се усмихна, 
безмълвно подаде ръце и го взе...

Сестричето му също не вярваше на очите си! "Нима го взе!?” - не можеше да 
повярва. Но беше й драго...***

Вървяха мълчешком. Лелята държеше момичето за ръка, а той вървеше 
редом с тях.

- Не приличаше ли, сестричке, онази жена на майка?
Момиченцето мълчеше, само още по-силно стисна ръката на леля си.
- Усмивката й е досущ като на мама! - каза момчето, повече за себе си.

ШтшваФ 29 декември 2000 г.



Новогодишни и коледни честитки и пожелания на предприятия и обществени организации|гм 1и;д:1\кМ1Лг'уи\11>п'.1;|чС18(г>;ц».|\и||л|

иваиопипвввв .....................И ■■■тицццв ■п1даттгмв»»Г(И1 ■аекара; и ваякав
* | **** угостителско туристичко предузеъе са л.о.
: Ул. Балканска бр. 41 Димитровградявно

ПРЕДПРИЯТИЕ
ДИМИТРОВГРАД

■ ,5 Твлофони: Централа 010/63-180,
щ Директор: 010/63*574, Факс: 010/83-574,

Р.и. Градина: 81-410, 63-493, 61-411, Факс: 61-137, 
Хотол: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370,
Рост. "Гацино": 62-284

Т.Е. "Босилеград"
честити МоНумародно и унутрашн>а шпедици)а: 

Градина топ. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Могацин - |авна царинска складишта - 63-179.

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровградна работниците и гражданите
ЧЕСТИТИ щНова година и Коледа 2001 г. и Колет *№ >. на трудовите хора, гражданите, 

деловите партньори 
и клиентите си

' > °

с пожелания за крепко здраве, 
щастие и успехи

р®НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТР 
НА ГРАЖДАНИ [пГ честити

Новогодишните и 

Коледни празнициЙУЬР1!'!-У!'
МЬЕКАКА КШРАС

"ПРОГРЕС"
БОСИЛЕГРАД

!

I
ПОЖЕЛАВА ЩАСТИЕ И УСПЕХИ 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА ПРЕЗ

РВЕРЦ2Е6Е 2А 12ВАРЦ ИАМЕ5ТАМ ОР РНУЕТАТо1ц0Ю: 38 177 .
Тв№.« 21 038 Д. ’* /“>, 1 ЕГККА8''МШлТ1

1ВЕ1.А РАЕАИКАНова 2001 г.
Щм>

К ол едШрпКпр аз ници

-I ^ г • »

Коледни празници и 

щастливаНова година

1Л. $п>$кН11Ш./Г.1 92. Ш: Шгекюг .455-302. Котсгс. .455 069. Сели. 055-139. ТМе&ат 
7/ААМД'. Г,'1е\ 16395. Кг/г555-303. 2. псип Ш51ЖЯ1узЬ В. РУмпкл 22501-601-0-2041

ти
Щ. "Циле" - 

Димитровград
честитина многобройните си произ

водители и потребители от 
Димитровградско и Пиротско

на своите потребители и на 
всички граждани в общината_ щашшштж

Ветеринарната станция - Новата 2001 г. и 
КоледаПирот

Ветеринарна амбулатория - 
Димитровград

\Л-ап}о
ол: Угуц|0 (0171 1 

*х: 16761 VII А1.КЛ 
Те1(.*сгат: А1ГА Угопю 
То1лЬх: 24-800 
РС|Я*;1МГ{1<1

. 17000(а р о 
Т«:о!а 21-121. \72(А аИа рют) Й

0Р МЕ1А1НА ШУШЦА УКА1М1Е
с пожелания за икономически 

възход, трудови успехи, лично и 
семейно щастие.

85

5Я р.О,
честити

честитина животновъдите и гражданите

: 2001 г. и КоледаНовогодишните и 

Коледни празници Общественотона деловите си партньори и 
на всички граждани в Пчински 

окръг предприятие
| С в Бабушница

' честити
"БОР"Домът за стари хора 

и пенсионери в 

Димитровград
- Босилеград

Новогодишните 

и Коледни 
празници

честити

честити на работниците и 
гражданите в 

общината и страната
на своите клиенти и на 
гражданите в общината

[ Новата 2001 г. и 

Коледа

с пожелания за общ 
напредък и 

по-добър живот на 
гражданите в общината и 

цялата страна

Новата 2001 г. и 

Коледа'г€з



ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

,

ДИЩИМ
1А В

■жЩмД А
ЧЕСТИТИ

ЖЖ
МА ГРАЖДАНИТЕ 13 ОБЩИНАТА

'У
2001 г. и Коледа

на всички граждани в 
Димитровградска община, 

пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР 
ЖИВОТ, ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ 

УСПЕХИ И ЩАСТИЕ
Ш

щастие ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТФИЛИАЛ 

- ПИРОТ........ ....' суьвдТЪТ на"
СИНДИКАТИТЕ 

111 ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ * Д

ЧЕСТИТИ

2001 г. и Коледа
На своите 

партньори и кли
енти и на всички 

граждани на Димитровградска, 
Бабушнишка и Пиротска община

шт НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА И 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА

й■К
|| НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

2001 г. и Коледа
!

с пожелания

ЖА

яшяяяяявяяяяяяяяяяяяяяяияяяияяяя

ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 
ВРАНЯза успех, щастие и

трудови 
завоевания ЧЕСТИТИI

....
2001 г. и Коледа

Обществено 

предприятие 

"КОЖАРА” - Желюша

НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- : 
СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ■ 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ; 

ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БАБУШНИЦА
честити

Общинската 

скупщина в 

Сурдулица
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И 
. ^ СТРАНАТА

% 2001 г. а Коледа

2001 г. и Коледа
ЧЕСТИТИ

"СЪРБИЯ 

ШУМЕ" 

Горско 

стопанство - Пирот

Ще ' ■<НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА т
Новата 2001 г. и 

Коледа
На всички граждани от Пиротски 

окръг и страната

честити Земеделската 
кооперация в 

Бабушница

КОМПАНИбА ДУНАВ2001 г. и Коледа ДУНАВ ОСИГУРАШЕ
Главна филиала Ниш

I ( честити
На своите партньори и клиенти и на всички 

граждани на Димитровградска и 
Бабушнишка община Новата 2001 

г. и Коледа
ол\/ляе.:1Ч^кткАЧ«\11/кЩ1;гьк>'П1Л‘(;л1л>.11:ир-:8лз:Ч?асл

ЧЕСТИТИ 1
на всички граждани и трудови

\'Х.Л" честити
! на своите коопера

тори и на всички зе
меделски произ

водители в общината 
и страната

Нова година^
Ко



"УСЛУГА" - 

БОСИЛЕГРАД
УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

1ГОМСО2001 г. и Коледа Холдинг компаниячестити
на своите клиенти и 
всички граждани в 

общината
2001 г. и 

Коледа
Враня

П.Ц. КОБОС” 

БОСИЛЕГРАД1.
на учениците и техните родители 
и на всички граждани в Босиле- 

градска общиначестити честити
05МОУМА

на своите работници и граждан
итеНовата 2001 г. 

и Коледа

ВАИКа

-I

РО "АУТОТРАНСПОРТ" 
Босилеград Новата 2001 г. и 

Коледакато пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия 
риод, радост и успехи в живота и 

плодотворно сътрудничество с 
банката

рот>» [вдСПП Бкнмфзд бро) 4Ш0-Ш-6-1ОД 
Тел. Директор 77-271 Комерц.одел,. 77-261

пе-
честити

Новата 2001 г. и 

Коледа"I
КУЛТУРНО ИНФОРМА'1НННИ ЦЕНТА? Г.УГАРСКГ. МЛ11.ИИК 

КУЛ1УР1КМ1НФОР.МЛЦИОНЕН ШС1т.Р IIЛ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
"ЦлРИБРОЛ" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 

ул. "Марша.! Тото" ДЧ15
Детската градина 

"Детска радост" 

в Босилеград

на своите пътници и партньори, 
както и на всички граждани в 

общината честити

Новата 2001 г. и 
Коледа

г -честити
на децата, родителите и гражданите СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ В 

БОСИЛЕГРАД

на всички граждани в страната, 
пожелавайки им крепко здраве, 

щастие и успехи
2001 г. и Коледа

и им пожелава радост, здраве и 
успехи ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

Основното училище в 
Босилеград

НА ВСИЧКИ РАБОТ
НИЦИ И ГРАЖДАНИ

Новата 2001 

г. и Коледа
честити ЧЕСТИТИ

2001 г. и Коледа 2001 г. и Коледа
пожелавайки им ус
пехи на работните 

места и лично и 
семейно щастие

на учениците, учителите, родителите и всички 
граждани в общината

НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ
И

ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР 
УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ

ь
а—&

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
"8 СЕПТЕМВРИ"

В ДИМИТРОВГРАД ПредузеЬе за произ- 
водт-ъу, услуге и промет 

"ИБЕР" - Босилеград

ЙММтЮУСКЛП
ат

рТШГЛХ: 010/62-577 
“ 01КИКТ0К: 63-169

честити

V на децата, родителите и 
гражданите

честити

Нова година и 

Коледа
ЧЕСТИТИ

2001 г. и 
Коледа2001 г. и Коледа

ШьШЖ.
на деловите си партньори и на 

всички потребители в общината 
и страната

с ,на работниците и гражданите в 
общината, пожелавайки 

здраве и успехи

и им пожелава 
много

радост и щастие

им

.7



„шрипеоп
Ш ДИМИТРОВГРАД

Д.Г.П.

АП1Г1РА\АУНЬА\Директор: Телефон 
-Факс: 010/361-566 
Жиро рачун:

42802*685-1 -6436 
Теснина БЕ»

18320 Димитровград

Димитровград, Балканска 86

Жщк> рачун: 42Ш-ШИ-7-84* кол СПП ДимптроаграД 
Телефона: идатряли (010.) (>2-231. 61 •'0*8. в«М0в, «2-695 

толтгжп бай» 03*300 Телефакс ВХ-46В
честити

т
$.‘11. Р. К. ИепаГех Ново-

. годишните 

| и Коледни 

празници

честити
ЧЕСТИТИ й

на работниците и гражданите
на деловите си партньори и на 

всички граждани 2001 г. и Коледа
2001 г. и Коледа

пожелавайки им щастие и 
трудови 

завоевания
на деловите си партньори и 

гражданите с пожелания за мно- 
гобройни успехи, лично и 

семейно щастие

с пожелания >а успех и нови 
трудови завоевания

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ 

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Новата 2001 г. и 

Коледа

№ |Ц | ДИМИТРОВГРАД
,1ГГЕлвкгролривр«д* Срби}*- 
рвбуи-|у «лвкгричив вхврщ|* 
'Ел**тродиетри6уци|*г 
й Ел«*»родхстрх6уци|»

.К1з* дист
* • Ниш

честити Тако»ск« 3.1*300 Пирог

Делова едишшм Дпмитрошрал
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ

ЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА 
ГРАЖДАНИТЕ

Димитровград
ЧЕСТИТИ

2001 г. и Коледа
Новата 2001 г. и 

Коледа
на всички консуматори на 

електроенергия в общината
Г/~ 1!

ЗАМ08ТА1НА ВЛОША 2А
:<зйавеуям8ке 1 гд^лтвке гш>о>/еЧЕСТИТИ , ТпимЧи.2001 г. и Коледа

' Чк >Чч,а газшка 2* ттлт
УОСА 5 РОУВдАна своите работници, потре

бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота
На потребителите си и делови 
партьори навред в страната

честити

НОВАТА 

2001 годинат 

и КОЛЕДА

тш.ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ § 17530 511Я0 ииСЛ; йкв 3?#<«И6а7 
те!. 017/ 815 056; МоЬ. 063/ 201 580

На всички свои работници, делови 
партньори и съграждани честити

на своите работници, земеделците, 
потребите -ражданите

Празничната трапеза е немис
лима без изделията на НЕКТА!Новата 2001 година 

и Коледа
честити

"СЪРБИЯ
ШУМЕ"

1р на своите
I потре-
Ц. бители и
& грахеданите

ш
"ИЗГ 1Щя

БОСИЛЕГРАД ГОРСКО
СТОПАНСТВО - ВРАНЯ

х. у;./

ьЦ? УРЛ "АШЕХ'. ВохНцго,!
^ Т/1.ЦОХ 0! ?! 7,4-064: «). 017! 7Я-06&

2„о гаАш: 44П0-6Н5-0-37646 Ушф

честити
4
%на всички грахедани На всички граждани от общините 

Босилеград и Сурдулица2001 г. и Коледа
2001 г. и КоледшЩ^честити

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ Новогодишните и 

Коледни празници



ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
„АВТОТРАНСПОРТ" БОСИЛЕГРАД

БЪЛГАРИЯ 
ДАРИ 

МАЗУТ е А 
ЗДРАВНИЯ

дом

ш
СТАНЧЕВ ОСВОБОДЕН 

ОТ ДИРЕКТОРСКИЯ 

ПОСТ
1

Члспоисю но Управителния отбор на "Автотранспорт" н Бо
силеград н понеделник единодушно освободиха от носа досегаш- 

0111Х'КТОР на предприятието Ивалмо Станчев, а същевременно 
ча нлп.лпяващ длъжността директор избраха Мале Ненов,

Министерството 
външните работи и Мин
истерството па транспорта 
и комуникациите па Репуб
лика България дариха

ма-1111111011 ПНЖННСр ВЪВ фпрМЛТП.

Преди това. по-точно на 14 декември, работниците на събрание 
организира синдикнлналпата пм организация, единодушно 

поискаха Станчев да не пм е директор, като го обвиниха, че ’
I лодил доорс работата. Единодушно 
менен директор да им е Ненов. В 
общото 120 работника

което
осем шшттне си

становище вре- 
иавемернето на събранието 64 от 

с подписка поискаха да освободят от поста

тона мазут за отопление па 
Здравния дом в Босилеград.

Тази помощ, каза д-р Миряна Цветанова 
етво в общината, пи 
възможности, а > 
система. Гова количество

застанаха на

.директор на единственото здравно ведом- 
е от голямо значение, понеже бяха изчерпани другите 

съществувате п опасност да дойде до авария па отоплителната 
1 е достатъчно за един месец, уточни тя.

досегашния си дирек тор.

Сегашната смяна всъщност е резултат на двегодишните разно- 
I ласия между работниците и ръководството на фирмата. Робот- 
Ницше начело със синдикалното си ръководство бяха 
че управителните органи в предприятието не плпешяват задачите 

01.и 1 аха да свалят Скупщината. Най-напред това направиха 
с подписка, но тъй като управителните органи не пм я приеха, те и 
посредством референдум гласуваха недоверие на тоя наП-ииеш ор
ган във фирмата. Но с различни далавери и това решение беше 
нмчлирано и не беше приета волята на работещите.

Станчев не присъстваше на заседанието на УО. Мпле Ненов 
мое да изпълнява поста.

на мнение.
В.Б.

си и се

РЕШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

ДРАГАН ЦВЕТКОВИЧ НЕ Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
В.Б. Драган Цветкович. кои то се 

представяше «а председател ма 
Оощппекия отбор на Социалде
мокрация в Босилеград и кой то 
в името на някаква си своя де
мокрация се опита да привлече 
внимание ма обществеността и 
посредством Радио Босилеград 
и в. “Братство” (е текста “Фл 
лшив ДОС ипп.ршп преврат в 
Босилеград"), всъщност е - са- 
мопровъзгласил се председател.

Ро-Моуап!
ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД В НАЧАЛО
ТО НА НОВИЯ ВЕК ОБДУ-НГЙЧ' ггл V■. С'г )И 0 

е..-.';ф:!с!ет.па .у..'*
е/гд 0 .'

'•ООО.посВп.-' гаврим из ОрДии.ъиоу г»о; »,• ъб?гпд кгцс? I 
6о :.л Огадао Г/. УкоуХ тойс згпгггаиНОСЯТ БРЕМЕТО НА 

ВРЕМЕТО .а«.о«у1У у.*, ч ‘.по’|'- ‘

13дЬ'йГгл лоуо :=/с.'С; с«1;С'5
и*.[;й!г)«=т:о!' < зЬге гд ;.-Г.••> •:! и

тикоV^е^/огп х-рг.;а]::е-.т •; к:*?.с:•; е С‘.?• х;г*г:.
2зНт Утп тпгд/.о е с?-1;ег* гс-.ф:

,. : • з * сб г о 1.

В края па АХ н началото на XXI век в Общинската организация 
пенсионерите в Босилеград членч ват около 1610 пенсионери, о т 

които около 600 земеделски. ,0 души това право са осъществили
на

Народната поговорка “акокато се занимавали със самостоятелни дейността останалите са от
трудово отношение. От общия брой 45 на сто са мтже. а 55 иро- | -П>жс котата, не лъжат рогата

се пот върждава и с дописка та на 
Председателството ма Социал
демокрация до ДОС’ в Боспле- 
I рад. И докумен та. кой то подпи
са;! г-н Мехо Омеровнч. секре-

Цеп га жени.
Началото на сдружаване на пенсионерите в общинска органи- 

капия датира от 1952 година. Тогава в Босилеградска околия 
имаше 47 села и само 12 пенсионери. По това време пенсионерски 
ръководител беше пои Петре, имаше тричленен отбор, а Борис 
Христово! Гупчак беше май-ангажиранотч) лице в о;и алитапня 1 а 
През 1969 годни а. когаго обпщна т а вече имаше 37 ечаппга, имаше 
230 пенсионери. Тогава вече имаше и жени-пенсионери.

Днес Общинската организация на пенсионерите в Босилеград 
притежава Клуб. в който има и кафене, в което пенсионерите 
прекарват свободното см време.

В Босилеградска община днес има няколко пенсионери на 90- 
тодшпна възраст. Едни от тях са Борис Минчовот босилег'радекм 
1 уйчак. Захари Д. Мплованово» Босилег рад. С/гойна Костадинова 
Димова от бос иде градския квартал Блат е наследим пенсията 
съпруга си Тодор, и Владимир Пиков Михайлов, родом от Ьранк- 
.>вци.а днес живее и Райчпловпи.

Пай-еглрият пенсионер в Босилеградска община 
Новков <>1 Долна Любата !ойе па 94 I одими, а пененоцере 4К!

С.Еогимоп

-г;с:I ла, 2'). \ 7 2 000.

тлр на Председателството, се 
кавга, че Главният отбор па 
Социалдемокрация па IX ноем
ври 2000 година е разпуснал 
Общинския отбор на Социалде
мокрация в Босилеград, така че 

| Драган Пиетковач не е предсе

дател на ()() на СД в Боеиле-
.■рид”.

сд таш дата. с малобройни г. 
члопоке гс на ОО и с нашата рс- 

Н момента пее изнестно как дакцпж 
Цвстконпч е \спят да манипу
лира с не (Социалдемокрация сл-

■

Б.Е.

РЕПЛИКА
II.)

КРИВОРАЗБРАНАТА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯе ( тмГше

"Кой какното нрави, па с/бе си ю прани 
11[>п-юЖсЧ1.1 на н.1111.1

на др\ти, а пе па реда . гори те. Дрчгнмт беше 
унереиоетта мн. че еш \а та па едпиомпелпе го 
окоича годно е л..д нае. че «лпочмаме да е е де
мократизираме и то в емне кла на клетото от 
келикня Но I тер (цитирам ио памет): ”1!е е ом 
е ьгласен е
боря за твоето право д 
и те гоя ма П1 публично".

Ако пе бях некрен к тома еп уверение, нима 
щях да допееш» първи и- ми сътрудник да ме 
плюе на страниците па меетннка, който уреж
дам каго и.д. гдавеп редактор.

кална нар» »днат а м 1.Д|яв

АЛЕКСАНДЪР КОВАЧ, ЧЛЕН НА ОТПОР В БО
СИЛЕГРАД

лл нонпнар»т:а работа, гали народил мъдрост он 
<ш 1.лчама "Кой какаото пише, «а I ебемш дп да

ей го ппте". ('иреч. ако не п п«»м«. че. паипеаиа та
мое то етап нлнце, по гаше.гп ще ее 

МчЧкеш да го кажеш н
или к.пана дума топори попе е кщо толкова «а 

автор, ковкото п ла Нещата, лл (иди нро 
тик), които пише. Тона беше един от крит ерии те 
от конто изхождах, котлто р-чпнх дп включа м

ЩЕ ИНТЕНЗИВИРАМЕ 

ДЕЙНОСТТА СИ
самия

с |.Д 1.|»кл1!пе то па пееттшка дописка та. нодпе 
подписан.I от председателя на <Н) паа п лят * жн• II боса ;с! радеел общппа ла почна да пристига деМоК|БЩИЯТ

почувп ва във всички обласл и на живот а, 
, 01Л0Р в Босилеград. Понастоящем 

( у\\\()\> има пад20членове и всекидневно

•|.|| а11;I п
( оцпалдемокрация н Босилеград Д. 11,т гкопнч 
Ппослсдстнпс се оката, че той е ллоупогреомл

■ >ч | |(>р»|- положи усилия Т" да се
; ада Алскс-щ;тьр Ковач, члеи и а 
•'К.ПЛ ;1 ра;К- К.» 1 а Ор! аип «ШИЯ Иа 1

пи. и,юц |,;|Ж1Ж:. к.й, чВДКК.шм, .„и. с ...............

,1 „МИШИ.. М.З»;(«Ж I*- <*•«'- «,*‘|К"(С""и- "" “
Г.«11|кл>.-»|и.-011гт..|-«к-миу:ия»»/<»"1»г..... .. ик,«" I»»».

Канче Богосв
печат а па своята парт ия, по това вече е задача

|\л на гоя носг.претор;
От 2.4 дупт. кодкого работят •» предпри): I пето 

(поради малобройност нямат- управите тен оюор), на 
с ьбраннето прие кстнаха кон в»
11е1м,н, дока го оет аналите ее в ь «д кржаха 1К>иежч- >• 
това 1»еше потвърдено доверие то на работещите к ь\. 
директора си. «а Паеко Карадж»»!». темкеим' в \ «е

I' |Г)оги;ши'Гс м ............................... |Н'д|||.пчтт-"11|.,. » « М>'АЧ*» ш.-ф и.1 .■'и-1,.»..>-п.от..
в Цен т вра «а к\ л тура. код го V иин* к>шднд,и етваха <•« 

па поста, пе ее ра нн ква

ИВАН ПЕНЕВ 
ПРЕИЗБРАН ЗА

рам-.; Дсмокра I ПЧПИТ е НроЦссИ. 
Бе » , подчертава той. Ще осмисляме акции и

■' " ":,|ТИ..1В.' «т- уГ«ясш,. -10 ««««•• не «»жс
сс наложим

К1СУНЛХЛ 1.1
ММ. блВКВ'{юкуса 
а пе б•ива да I (адяваме сс. че Ще успеем даК)1Не ол младите
а че Iмч; бл,;г ,м 1:шЩпатори п > промените.

откажем от деви ш само
ДИРЕКТОР

, наблюдаваме", понеже всяка 
«аиапреД ще предприемем редица 

11ека те да бъдат
- ! 1яма да

! р» гой' отношение 
Ковач, по не оповести кон са главните.

влас т Може да с! реши 
- КНИИ Подчерта I 
•алнепада. Ка !а той

о е кстав дсПстпн и град 
отново окачиха доверие 

НипИ Пенев, като

рее" п Босплс! рад. и '1п(| 
хлебари,

I
ската
ДОСХЧТ1НП1НИ «и директор I о 0. к.

В.Б.

29 декември 2000 г.



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО 

НА КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В 

ДОЛНА ЛЮБАТА

120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД

БЕЛЕЖИТИ 

УЧЕНИЦИ НА 

ЦАРИБРОДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ
.«„„I,,.,. . -П I» БоИтгр.Д.М..

второто образователно ведомство в този край - след изворското, 
27 години по-рано (през 1833 г.)

което

килийно училище е 
което е открито

Долиолюбатскитс чорбаджии и будни е в състояние да плаща данък на агите и да 
открият килийно учи- понася суровите постъпки на заптиетата и 

Тези обстоятелства принуждават Лор
да даде някои свободи на по-

(Продължение от миналия брой)

* ЦВЕТАНКА АЛЕКСОВ А-РОСИЧ (27.07.1906 - 9.01.1967), учителка, 
художник. Цветанка е от рода Ивкови. Гимназия е завършила в Цариброд, 
а Педагогическо училище в Белград, къдсто била забелязана от 
художничката Милица Чажевич като талантлива ученичка но рисуване. 
Чажевич формирала художествена секция от талантливи ученици 
секция записала и Цветанка. Тук тя започнала активно да работи и се

в техниката акварел. Няколко

селяни мечтаят да
селото и изчакват удобен момент пр.лище в тата

робените народи, между другото и 
да позволи на раята да строи черкви 

изповядва вярата си. В нача-и в тази
и да
лото на тридесетте години на ми
налия век от Цариград пристига су
лтански ферман, с който се разре
шава изграждането на черква 
ло Извор. Черквата е построена пр
ез 1833 година, служи на хората от

изявила с картините си, реализирани 
акварела от това време са запазени при нейния син Любомир Росич в Ниш.

* ТОДОР СПАСОВ (1914-1999), писател. Роден на 14 февруари 1914 г. 
в Цариброд. Основно училище завършил в Цариброд, а гимназия в Цари
брод и Пирот. Работил в Пощенска спестовна каса в Скопие. Участвал във 
войната 1941 г След това идва в София и постъпва на работа в Министер-

в се

дялото Краище и изиграва огромна 
роля за духовното издигане на насе
лението в този край.

След поп Стефан, който бил от 
Кюстендилско, учител в килийното 
училище в Долна Любата е Милош 
Дойчинов Ангелов от селото. В 
говата кръчма често идват турски 
заптиета, но това все пак не му пре
чи да учи децата в килията на дру
гия край на двуетажната му къща. 
Като учебници се ползват църков
но-служебните книги: Часлав, Биб
лия, Апостол, Псалтир и Требник, 
написани на църковно-славянски 
език. (Тук намерих Библия, печа
тана през 1872 година в Цариград, 
българско издание, както и Часлав, 
руско издание, печатано в Петров- 
град.). Учителския пост след това 
поема Аначко Попзахаров, роден в 

с. Груинци. Тогава училището работи в Ге- 
ргиновата къща, но по-късно той го пре
селва в своята къща, в която държи и кръ
чма. Разбира се, децата и по-нататък учат 
в килерче. Цоне Раденков е следващият 
даскал. Роден е в Долна Любата.

Всички даскали се стремят да ограмо- 
тят възможно повече деца и младежи и 
затова приемат в училището и момчета на 
над 20-годишна възраст. Повечето от спо
менатите учители са бивши ученици на да
скал Тривун и даскал Димитрия Стоянов в

ството на съобщенията, къдсто останал до пенсия.
Писал е разкази, спомени и иубицистика. Много статии 

Цариброд. През 1996 и 1997 година някои негови литературни творби за 
Цариброд бяха публикувани във в. “Братство”. Непубликувана проза, от
насяща се до Априлската война и събитията по това време в Ниш и окол
ността (въпреки, че рецензентите дадоха положителна оценка,тази негова 
проза не можа да види бял свят). Оставил е също така непубликувана проза 
за стария Цариброд.

* ТОДОР ТОШИЧ, роден в Цариброд в семейство на търговец. Гим
назия завършил в Цариброд. Учил във Военната академия в Белград. По 
време на Априлската война е пленен и като пленник почти цялата Втора 
световна война прекарал в Германия. След освобождението бил на служба 
в ЮНА. Следвал английска и немска филология във Философския 
факултет в Белград, където се дипломирал.

В навечерието на войната започнал да се занимава с литературно 
творчество. Първите творби печатал в си. “Млада Босна” и “Южни 
преглед”. След войната е сътрудник на в. “Младост”, “Книжевност”, 
“Мостови”, “Книжевне новине”, “Фронт” и др.

Печатал няколко книги с поезия: “Тамнице и нролейе”, “Песме са 
перона”, “Прича о звезданим вилама и вешалима”, “Кращутна времена” 
(последните две книги са поеми) и “Жуто и зелено”. Направил е Антология 
на шотландската поезия след завръщането си от ГОЛИ ОТОК, където бил 
заточен след Резолюцията на ИБ.

Тошич е изключителна личност. Познат и приятел на Иво Андрич. 
Дълги години е член на дружеството на писателите на Сърбия. Но в Цари
брод почти бил забравен. Дори и със своя брат Никола Сиасемов нс се с 
виждал от 1948 година. Никола емигрирал в България след Резолюцията 
на ИБ.

е написал за

не-

Милош Дойчинов (1840 - 1923), учител и търговец 
от с. Долна Любата

да реализират намерението си. Родителите 
са неграмотни, но искат децата им да нау
чат ”четмо и писмо”, да не си служат с 
”рецки и църтами”, да не пишат ”на ра- 
буш”. И така през 1860 година в черков
ната сграда потайно се събират няколко 
момчета, където се запознават със своя 
даскал поп Стефан. В малкото килерче, в 
което едвам проникват слънчевите лъчи, 
се полагат основите на просветата и култу
рата в Любатския район.

За това велико дело голямо значение 
имат и тогавашните исторически обстоя
телства: турската империя започва да се 
“напуква”, отслабва нейната военна и ик
ономическа мощ, все повече се засилва 
вътрешният натиск от раята, защото тя не

Издателство “Братство” преведе няколко стихотворения на Тошич и ги 
печата в “МОСТ”. “Братство” е имало в издателския си план да печата една 
книжка със стихотворения, но това било осуетено, когато в родния му град 
компетентните узнали, че е бил на Голи оток.

Тодор Тошич се числи към най-добрите писатели от Царибродско.
Дано се изпълни заветът на поета и неговите стихове да минат “много 

жълти есени” н от тях “красота да блести” - ако Издателство “Братство” 
изпълни своя план и печата една стихосбирка на Тошич. Никога не е късно.

изворското училище.
- Следва -

Апександър-Сашо
МЛАДЕНОВБогдан Николов

РАЗГОВОР С М-Р МИХАИЛ ИВАНОВ, ПЕТДЕСЕТКРАТЕН КРЪВОДАРИТЕЛ [

ЖЕСТ, КОЙТО СПАСЯВА ЖИВОТИ
кръв. Кърводаряването е добро
волно и всеки натиск срещу ня
кой човек да даде кръв се пре
връща в абсурд.

* Какао бихте Поръчали па 
опази хора, които са а състоя
ние у а у ауаш кръв?

- На всички хора и особено 
на младите, които са здрави и 
които усещат, че са в състояние 
да дадат кръв, поръчвам да нап- 
равяттози хуманен и благороден 
жест, защото той може да по
могне на някой нещастен човек, 
да спаси нечий живот.

* Какао с Вашето менение По 
въпроса за статута на многок
ратните кръаоуарители у нас?

- За тях непременно трябва 
да се обезпечи напълно безплат
на медицинска защита. За мен е 
неразумно например един наш

ноешша, означаваща живот?
- За пръв път кръв дадох пр

ез 1969 година в димитровград
ската “гумира”. Ще давам кръв 
все докато се чувствам, че мога 
да я давам и, разбира се, докато 
лекарите ми позволяват това.

* Разкажеше ни някоя интер
есна случкаа, свързана с Вашите 
50 кръаоуаряаанчя.

- Случка! Па, ето, например 
през 1970 година остро се съп
ротивих на тогавашните партий
ни ръководители и управленска
та структура в“гумарата”,които 
принуждаваха работниците да 
дават кръв “на списък”. Във фа
бриката и в града тогава тази 
моя постъпка предизвика бурни 
реакции. Но аз смятам, че съм 
бил прав, защото мисля, че ни
кой насила не трябва да дава

След 11-та тазгодишна 
кръводарителна акция Димит
ровградска община получи още 
един кръводарител, дал кръв 50 
пъти. Става дума за м-р Михаил 
Иванов, дългогодишен дирек
тор на ГИД, а сега председател 
на Изпълнителния съвет на ОС 
в Димитровград.

* Г—н Иванов, какво за Вас оз
начава кръвоуаряваиешо?

- Това е един от най-хуман- 
ните жестове, които един човек 
може да направи спрямо друг чо
век. Това е жест, който спасява 
живот, който предоставя радост* 
на кръводарителя и неговото се
мейство, както и на хората, ну
ждаещи се от най-ценната теч
ност, както и техните семейства.

* Кога за Пръв Път уауохше 
кръв и уокога ще уаваше шеч-

почти седемдесетгодишен съг
ражданин, който е дал кръв над 
100 пъти, днес да не може да си 
купи лекарства или инжекции. 
За. такива хора, какъвто е той 
непременно трябва да се наме
рят лекарства. Той е бил хума
нен към обществото и затова об
ществото трябва да се отнася ху
манно към него.

Също така е неразбираемо 
червенокръстката организация 
или предприятието, учреждени
ето, в което се провежда кърво- 
дарителна акция, понякога да не 
може да отдели за кърводари- 
телите дори и по един сандвич. 
Това просто е недопустимо.

Кър вода рителите и особено 
многократните кърводарители, 
които са дарили кръв 30 и повече 
пъти, заслужават голяма благо

дарност, но те трябва да се полз
ват и отфазлични, предимно ме
дицински привилегии.

* Благоуаря Ви за разговора и 
у а но Поробен разговор воуим и 
По случай Вашето 100—шо ра
вине на кръв.

- Разбира се! Здраве да е!

Разговора води: 
Д. Ставров

Шшш/Шф 29 декември 2000 г.



РЕПОРТАЖ
„Заканвахме се, ме ще организираме референдум да се 
няма файда. От нас май и Бог е вдигнал ръцете”.

Студен съботен ден. Три автомобила се отклоняват от регионалния асфалтов т т 
Пирот -3войска баня-Бабушница крайселоТрънски Одоровци 

към село Куса врана. В тях е една малка

от Димитровградскаотгепнм
и да се присъединим към Пнротска или Бабушнишка община, но видяхме, че от това

прави кюмур. С него са баща му и синът му. Семейство Виденови понастоящем е едно 
о1 малкото семейства в селото, което се занимава с кюмурджийство. Някога ги е 
имало много повече.

Виден ни обяснява

и по макадамения 
експедиция, съставена от 

димитровградското ириродолюбителско дружество 
и техните гости, видни биолози от Белград, България и Маке-

път се насочват
н а й-ре вносгн ите членове на 
“Натура балканика” как се нрави кюмур, а на въпроса трудна ли е тази работа,

отговаря:
- Как, че не е! Когито завършим, само зъбите ни се белея т.
- Понякога и те стана т черни от дима, поправя го синът.
Виден има камион, с който разнася кюмура. Започнал с да строи къща в Полска 

Ръжана край Пирот,

домия.
В едната кола са Любомир Голубович. някогашен п Слободан Цветков настоящ 

професор по биология в царнбродската Гимназия, Сергей Иванов, председател 
дружеството и Браиислав Грубам. световноизвестен орнитолог от Белград.
11 лруг‘"''0,1 Уважаваните гости от България, биолозите Дияна Златанова, Христо 

ванов и милияи тоя но в. С тях е и Методий Велевски от Дружеството за защита 
на птиците и Македония. В третата кола но неравния път се клатят шофьора Малая 
1 1ердовпч. Слободан Алексич - Кьоса, журналист от Белград, по потекло 
митровградско, Горан Игпч и Розета Алексова, 
каннка ’ и - моята милост.

на

изграждането върви бавно. Няма достатъчно пари, казва. 
Както и да е, и Виден скоро ще напусне Куса врана.

но

С НЕИЗВЕСТНИЯ КУСОВРАНЕЦ
01 Д|,_ Връщаме се в центъра па селото, където срещаме един възрастен селянин, 

на натура бал- спокойно пушещ цигара.
- Как е!,

млади членове

питаме селянина, очевидно любопитен да разбере кои сме и какви сме.
- Ами добре е. Живурка се.
- Трудно ли е?, допълваме въпроса.
- Трудно е, разбира се. За нас и проблемите ни никой не се сеща. Май и Бог е 

вдигнал ръце от нас. Като че ли сме вън от
Забелязвайки,

ТУК Е ЗАСНЕТ ИГРАЛЕН ФИЛМ!
И докато наближаваме 

хълмове.
към селото с необикновено име, наблюдаваме околните 

Вижте оня! Не прилича ли на египетска пирамида? - казва някой от компанията. цивилизацията.
чс на няколко метра от пас е закачено табло, упътващо на дви

жението на автобусите, питаме селянина в колко часа пристигат автобусите в него
вото село.Съзираме и малката рекичка Кусоврашщща, за която казват, че знаела да се 

разбушува м носи всичко пред себе си. И риби е имало в нея. Е-е-еи такива! А днес 
- днес е малка, кротка и безопасна. Едвам се вижда, че тече. На няколко 
коритото й забелязваме бентове.

Г'аблото ли? Го си стои тук, но автобуси до селото отдавна не се движат. Няма 
в автобуси, няма телефони, няма вестници, казва старият кусовранец и продължава:

- От години настояваме да ре
монтират пътя. но никой не ни 
е..ва. Заканвахме се, че ще ор
ганизираме референдум да се 
отцепим от Димитровградска и да 
се присъединим към Пнротска 
или Бабушнишка община, но 
видяхме, че и от това няма файда.

Ог по-натътъшмпя ни разго
вор с нашия нов познайник, ко
муто не запомнихме името, за Ку
са врана научихме още няколко 
неща. Разбрахме, че освен че мно
го неща липсват в това село, не
що все пак и има. А има например 
чак три магазина - па “Търгок- 
ооп”, “Сточар” и “Мая” от Звон- 
ци. Село Куса врана днес има ок
оло 170-180 жители. През 1948 
година например то е имало 1010 
жители и по броя на жителите е 
било на трето място в Димитров
градска община - веднага след 
Трънски Одоровци и Поганово.

Понастоящем младежите до 
30~годниша възраст са само ок
оло 20-25. Ергени има доста. Ка
кво да 111X11141’, кога то девойките 
са “на маньък".

места

построени преди много години, за 
Да я укротя ват. Един от бентовете 
наистина изглежда импозантно.

- Ах. за този бент са давани 
пари! Вложен е голям труд. комен
тира колегата Кьоса. който оче
видно най-много се възхищава от 
прелестите, през конто минаваме, 
от околността на отдалеченото 
30-километра от Димитровград 
село Куса крана, в което той идва 
за първи път.

- Тук. в гези прекрасни пре
дели и к каньона на Ерма преди 
Втората световна война е заснет 
един от първите, ако не и първият 
югославски игрален филм йод наз
вание “С вяра в Бога”. В него е 
играел и па ри брод чан и нъг Анта 
Литкалото. продължава колегата.

След 15-тина минути се оказ
ваме в центъра ма Куса врана. За
белязвайки как зад една ограда 
любопитно надниква една баба,
Кьоса грабва магнетофона и оти
ва при нея.

- От какво се препитавате, ба
бо? - гласи един от въпросите на 
журналиста.

- “Па тетека, сине, чувамо си сточицу: овчице, кралице... Даду пи млекце, ягнь- 
енце... Подсиримо си сирснцс...”. обяснява му старицата, преферираща умалителната 
форма на думите.

През турско време двама братя от Санджак убили един турчин и страхувайки се от отмъщение се 
разлетели като „куси врани”. Избягали братята чак 400-500 километра от местопрестъплението и 

се заселили в село Йелашница, което след известно време получило името Куса врана.
(Според преданието)

Куса врана е богата е гори. 
11ма дърва, кол кого щеш. В село- 

Тя с собственост па “Сточар”. 11омсстсиа с в к ъща та на селския кметто има мандра.
Горан Тодоров, който и нея работи. Тодоров с и продавач в магазина на спицата 
фирма. I !отой не само че е млекар и магачинар, мое и акордсоН1КТМ1 певецшг 
и други веселия, както и дървар. С баща си и брат си тон събира и до 500 м* дърва 
годишно. Имат си трактор н камион, е който разнасят дървата. Неотдавна 
семейството Тодорови е открило и частна дъскорезница.

Способен кмет имаме, по той сам не е в състояние да промени нещата към

сватби

ОБИКОЛКА
Компанията се разделя на две групи. Сергей, Мердовии, Кьоса, Грубам и Димна 

сядат в “Лада пива” и по трудно проходимия коларски път се насочва/ к ъм мест
ността, к ъдето не<ггдавна е регистриран случай на гола сеч.

Другата група се насочва към местното основно училище и черквата,
По партийни зад ължения с ъм идвал тук няколко пъти. 1ова беше преди 20 30 

години. Така си беше. Искаш, не искаш, налагат ти! - спомня си професор I олубович.

доброто, заключва нашият събеседник.по

ДАЙТЕ МИ ОВЦИ!
И докато чакаме да се върнат Сергей, 1 рубач. Димна, Кьоса п Мердовпч, 

в селския магазин на “Търгокооп”, който току що бе отворен.
Сравнително добре е зареден. По добре отколкото си мислех. 11 по-евтино е. 

Виж, онези бонбони в града струпат 19,50, а тука са 17,50 динара! - коментира някой 
от компанията.

Връщат се нашите екологнчески “наблюдатели”. 11осе тнлн са мястото па голата 
сеч. Въртят загрижеио глините еи. по вее пак казват, че не било толкова страшно, 
както в първия момент са мислили.

I |олека пада мрак. Сядаме в колите и напускаме Куса врана,село па трнмеждието 
па три общини Димитровградска, Пнротска и Бибутшинка. По п ътя срещаме 
кмета Горан Тодоров. Тридесетиетгодншеи ед ър м ъж.

В интелектуално отношение моя та среда е Белград, в ъв всяко друго 
ми е тук, в тези простори. Това е моят роден край, бре, ■ Димитров! радско! Дай IV 
овци! Тук, тук искам да дойда, тук сред тази прелестна природа! - казва Кьоса.

Гласът му звучеше убеди телно!

влизаме

След пот минути се озоваваме пред закритото преди няколко месеца кусовраиско 
основно училище. Д ълги години то е било тв ърде интересен “случай . Беше всъщ
ност семейно училище на Алексови. Учителката Дрипи (а Алексова учеше гри1с си 
деца Александър, Андриана и Даниел, а баща им Милорад - прислужник!

Сг радата на училището е с внушителни размери. До голяма степен е пропаднала

Би Пило хубнио. когито готи обект би се рсмонтирплг китни никой от групите.
Да, но за кого?

Колко тъжно прозвуча този в ъпрос!
В училищния двор професорът Цветков забелязва

ония ябълки, ти които ст.м чупил, че ги имн и прет тимнти! Отинн дн си

селските черкнн, н която исичко е вт.н фнтнтн ни ритнндпне. Пее пик 
кусоирннците и полткнт. Г ьтирнме снети, немци... Чист от олтара си стои ни мяст ото.

Брт.щнйкисе интид,носсщлвнмс Виден Виденон,койтотутаксидо Кусонришцицн

мястото
нещо: ми

Ето ги
набере.

Влизаме в

БоСкш Димитро»
[
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ИСКАМ ДА БЪДА 

ПРЕСЛЕДВАН
ПОТОМЦИТЕ НА ИВАН И 

ЦВЕТАНКА ОТ ЯРЕШНИК
Тъй като скоропостижно възтържествува опозицията на по

следните избори за общински съветници и президент на страната, 
много комшии и приятели като отпуснаха юздите на здраво 
залостеното си мълчание и разчупиха ръждясалите катинари ма 
скриваната тайна, побързаха да ми разкажат, че са били раз
питвани от милиционери, служители на ДС и на тайните служби 
за безобидно то сиво ежедневие на моя милост.

То в интерес на истината някои от моите комшии и приятели 
и преди стеснително ми загатваха, че за мен в Държавна сигур
ност ги разпитвал някакъв непознат строг мъж с мъртвешко 
неподвижна физиономия, всяваща ужас и с проницателни очи, 
носле се разколебаваха н отричаха, че са разпитвани и гузно се 
свиваха от страх като послушни мъничета.

И от какво са се интересували тези мои благодетели и бла
городни пазители на установения законен ред и на социалистиче
ските порядкп? Емн от какво, вероятно се досещате. На първо 
място какво говоря, какво мисля, кой ме посещава, кога си лягам, 
кога ставам, дали мисленето ми има мащабно излъчване или е 
уклончиво, говоря ли нестандартно п с оголен нерв и прочие.

Когато дешифровах недомлъвките на приятели и съседи, 
изказани по времето на полицейщината и тоталитаризма, иск- 
репите люде, конто ми бяха сигнализирали за щателната ми 
проверка, замръзваха и се сковаваха от страх да не би да ги 
спомена. И преди и когато възтържествува демокрацията начело 
със законно избраната власт, мито се панпкьосах от чутото, пито 
сетне направих капитал от разкритието. Не обвиних и МВР (та 
нали то е моят ангел пазител), не се оплаках пито на министър- 
председателя, мито на президента, мито на правозащитните ор
ганизации. Бог да ме онази от такава престъпна мисъл. Как ще 
злепоставя отечеството си пред Европа и света! Даже към тези 
ревностни блюстители на отечеството правя нужния реверанс и 
изразявам своята благодарност, че са бдели над моите мисли, 
чувства, деяния, а нали простосмъртният е грешен.

Помислете си ако не бяха тези координатори и регулатори на 
крайните страсти и увлечения, каквито се крият и зад най-на- 
ивните и простосърдечни помисли, човек може да се заблуди, да 
залитне към, не дай си Боже, еретични мисли - я българофилски, 
я да се осмели да каже нещо нередно за премъдрия вожд, я да 
спомене мито и корупция, злоупотреба със служебно положение, 
обсебване на власт и авторитариост, я да разобличи привилеги
ите или да каже, че били задушавани малцинствените ни права 
или пък да спомене за тормоза на смесените бракове в 
крайграничните райони. Такива измислици направо подкопават 
устоите на държавата. И замислете, всичко това ти се прилепва 
от чиста проба българин, размил екстракта си в бурните води на 
политическата мимнкрпя и раболепното угодиичестро.

А като витае духът-пазител над мислите ти, чувствата ти, 
деянията ти, няма страшно. Ще те предпази от лоши приятели, 
които могат да те подведат, да те отклонят от правия и единствен 
коловоз на установения ред, ще ти напомня от време на време как 
трябва да мислиш, чувстваш и действаш и като сръга неблагочес- 
тивите ти мисли, стихията на грехопадението ще те отмине.

То тия хора си знаят работата отлично. Не само разпитват, но 
и старателно записват и така лека-полека с родилен творчески 
труд се излюпва художествената творба, наречена досие. А в него 
си представен тродимензионално, като жив художествен образ. 
Колко забравени срещи, колко избледнели кръчмарски разго
вори, колко жени, изчезнали от екрана на отслабналата памет, 
колко телепатично разтълкуван и мисли са зарегистрирани в под
веденото под секретен номер досие, - просто това е една съкро
вищница на миналото ти.

Въпросните служители са ценност за държавата. Те държат 
под зоркото си око и наивници, и хитреци, и мошеници, и ака
демици, и чистачи, а особено подозрителните. То в тези размирни 
времена всички са подозрителни и потенциални рушители на 
установения ред.

Аз съм твърдо убеден, че всички трябва да бъдат преследвани 
и подслушвани. И когато'разберат, че нищо на този свят не може 
да се скрие, хората ще започнат да говорят без страх и притес
нение, ще разтворят вратите на своята душа, на своите дълго 
потискани мисли, ще заговорят хорово и на глас, ще започнат да 
мислят и говорят свободно. Така ще станат сътрудници на 
политическата полиция и когато от нея няма да има нужда, тя ще 
отмре, трудоспособните служители ще преквалифицираме, не
годните ще пенсионираме с добавъчни за високорискован труд и 
доборсъвестиост, как го и за особения им принос за укрепването 
на демокрацията и свободата на мислите и словото.

А когато моето досие бъде разсекретено, вероятно ще се 
шашна от толкова изобретателната фантазия на талантливия му 
автор и съавторите - ревностни нещатни сътрудници-любители, 
по нашему казано клеведжин или да се изразя книжно - донос
ници.

*Тс имат 8 деца - 3 сина и 5 дъщери, както и 17 внука и 6 правнука 
* Децата им живеят в Скопие, Куманово, 1 ръстсник и Прокупис

Децата, снахите, зетьовете, внуците и правнуците на Иванови

техните мили деца. Клечат (от ляво на 
дясно): Владимир, завършил техно-

факултет,

По време на учителстването ми в бо- 
силсградското село Ярешник (1951 - 1953 
г.) ярешничаните бяха 320 в 52 домакин
ства. Младите ходеха на училище, ре
довно го завършваха, сетне много от тях 
завършиха средни и полувисши училища, 
както и факултети и станаха добри прос
ветни работници, агрономи, инженери, 
лекари, юристи и пр. Учените ярещни- 
чани се настаняваха на работа във вът
решността на страната и така започна 
обезлюдването на селото. Повечето ма
хали останаха само със старци и баби. 
Така и махалата Рамнище остана само с 
едно домакинство, в което живеят 83-го- 
дишните съпрузи Иван и Цветанка 
Иванови.

Дядо Иван и баба Цветанка имат мно- 
гобройни потомци - 3 сина и 5 дъщери, 
както и 17 внука и 6 правнука! На долната 
снимка, заснета през 1992 година, са

логическо-металургичен 
Павел - електротехнически, и Райчо - ик
ономически факултет. Стоят (от ляво на 
дясно): Стоянка - основно образование, 
Фроса - средно, Цонка - средно, Лиляна - 
основно и Винка - полувисше образова
ние. Всичките са оженени и омъжени, 
имат си дом и живеят щастливо. Павел и 
Райчо имат свои частни фирми, Фроса и 
Цонка вече са пенсионерки, докато 
останалите работят в разни фирми.

Децата на Иван и Цветанка живеят в 
две държави - Република Македония и СР 
Югославия. Лиляна, Павел, Райчо, Фроса 
и Стоянка живеят в Скопие, Цонка в Ку
маново, Владимир в Тръстеник и Винка в 
Прокупие.

Родната къща на Иванови се намира в 
южните склонове на планината Църцоок 

на над 1400 м надморска 
височина. Окръжават я 
прекрасни планински ли
вади, ниви и гори, където 
през лятната ваканция се 
играят най-малките чле
нове на голямата фамилия. 
Макар че са навлезли в де
ветото си десетилетие, 
дядо Иван и баба Цветанка 
все още са крепки и от
глеждат добитък. През 
лятото при тях идват си
новете и снахите, дъще
рите и зетьовете и им по
магат в селската работа. 
По думите на Райчо сре
щите на братята и сестрите 
в родната им къща са ис
тински празненства, изкл
ючително радостни съби
тия, които ги връщат в нез
абравимите детски и юно
шески дни. Тук те вдъхно
вяват децата си да не 
забравят своите корени и 
бащиното огнище на ро
дителите си.

Благодаря мм за здравословното политическо въздействие 
върху моята личност и дано продължи топлата връзка между мен 
и преследвачите ми - корективи на моите нрави.

Дъщерите и синовете на Иван и Цветанка Богослов Ил. ЯНЕВВЛАСТИМИР ВАЦЕВ
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (40)
Предишното съдържание: Загрижеността на Ваня
на разликите между естествените п хуманните системи Д° ЗЯ П|,едстоящата У,,аст «а Човека, гледището на Асен върху двояката същина на Човека, неговите тълкувания 
слушател търсеше допълнителен!! разяснения За съж- 1СМСЛ,|° РаздРУсаха аудиторията. Във въздуха стрелна гора нетърпеливи ръце с два изправени пръста - всеки 
в размисли върху съдържанието на заключителната по!Л<Г1НС’ На час ,,а РазДяла неумолимо застави Асен да прекъсне сеанса, да се оттегли в самота и потъне

1 • днешното ЬРАГСТВО обнародва прощалното слово на Асен.

ЕКОЗАВЕЩАНИЕТО НА ПРОФЕСОР АСЕН
Пролог рядък - процес, съпровождан спотушване на 

'нормалната", спонтанната еволюция. Тра
гедията е, ме мнозинството политици и други 
водещи личности не съзнават или 
нрави да признаят целта, която в бъдеще 
трябва да се догони. Може би 
ала аз смятам, ме не е толкоз трудно да се 
долови крайното стремление. При условие 
да намерят реперите, а те се съдържат 
Общата теория на системите на Берталан- 
фи, умението на Вернпдски за Ноосферат 
в достиженията на съвременната футуроло- 
гия...

Биосферата...
От средата на настоящето столетие и 

метаболизма при антропогенните системи 
се покрива с понятието екология. Ясно е, ме 
и останалите видове неорганични и орга- 
ничи отворени системи могат без спънка да 
бъдат обхванати, относно да имат лична ек
ология. Не се знае дали и кога ще им бъде 
признато това право.

Следователно, битието е компонирано 
от изобилие различни типове отворени си
стеми, всяка със собствени интереси и своя 
частна екология.

Ръководен от тези умозрения и осъзнал, 
че се е впуснал в епохална авантюра да пре
крои Земята, Человекът трябва да превъз
могне актуалиия начин на природноохран- 
та. Природата не е запретена свещеност, 
съществуваща сама по себе си и независимо 
от Человека. Без съмнение, той ще я тачи и 
занапред, обаче управляван от утилитарен 
критерий в унисон с възложената му кос
мическа мисия. Биосферата се активно вк
лючва в неговите планове, не сс изтласква 
по страни. Лека-полека Человекът ще суб- 
ституира нейните изконни стохастически 
структури и функции замествайки ги със 
свои перфекционирани решения. Напри
мер, може скоро да се случи. Человекът с 
антропогенни съоръжения да започне да пр
оизвежда кислород, без който няма живот и 
стопанство, а който, реална е заплахата 
може да сс окаже в недостиг...

В навечерието на Новата 2001 година в
Звонска баня се насъбра тълпа пъстър 
род: местни жители, гости, екоподвижници, 
учени (между които и няколко домашни и 
чуждестранни академици, както и професор 
Бйелетич), официални лица, представители 
на дипломатическия и офицерски кор. жур
налисти, мафиоти, разузнавателн, артисти и 
други изпълнители. Едни с намерение да чу
ят сводните мъдрости на Асен, други да се 
наслаждават на оповестеното ревю, трети 
просто да сеирят...

Сценарият предвиждаше Асен да открие 
тържеството с пригоден дитирамб върху ек
ологията. Но Асен го нямаше, а вместо него 
встъпи професор Бйелетич:

- Тъй като е

на
не мм се

е нескромно,

в

а п

Що е екология
От ОТС научваме що е екология. Каза

хме. Битието се състои от йерархически на
низи констптутивнп отворени системи - аби- 
огенни, биогенни и антропогенни. Послед» 
ните са в

ангажиран в подготовката 
на ревюто, колегата Асен ми възложи аз, 
първоначалният провинител за неговите ек- експанзия. Удачно е отворените 

системи да назовем машини, защото, докато 
егзистират и вършат работа, съблюдават 
същи термодинамически закономерности.

| И животът е йерархия на конституивни 
"Скъпи приятелки и приятели, преди по-1 системи: клетки, организми, популации, ек- 

ловнн столетие в аулата на Философския ! осистеми> Биосфера. И те се поддържат 
факултет в Белград световно известният ек- I 
сперт на ЮНЕСКО д-р Боденхаймер про- ; 
изнесе подстрекателен доклад върху еколо
гията. Питаха го: "Как преценявате масо-; 
вата употреба на инсектицида ДДТ?" ”Го-

осказания, да изложа теста ме нталннте му 
поръки. Да ги чуем:

Прошка за еконевежите
пос- Адам и Ева в Рая...

отворени системи!” Двамата бяха декори
рани с екогащета. Подпре върху пистата 
стъпиха, също в екогащета, Вердо и Ваня, 
Йово и Кадифка, Йосо и Божанка. Асе- 
новите екогащета фактически бяха реплика 
на библейския модел - листя от смокиня, 
прикрепени със връв около пъповете. На 
Асен бе достатъчен един лист, на Вердо и 
Йово по два, докато на Йосо нито три...

споди. прости на хората, те не знаят що въ
ршат" - гласеше отговорът на учения. Нали 
със същите думи и Синът Божи потърси 
милост от Всевишния за разпъващите го на 
кръста палачи. Изминаха чифт години и 
зсевъзхваленият ДДТ бе забранен. Специ
алистите установиха, че опустошава приро
дата и застрашава здравето на хората. 
Славното еколожко оръдие, убиеца на гни
дите. ДДТ. сполетя печален свършек.

Прокоблението на д-р Боденхаймер дъ
лбоко ми се вряза в паметта ми. Дойде доба 
да го повтаря: ' Божичко, прощавай на хо
рата. че не разбират що е екология и че 
правят бърканица със смисъла и повеле
нията й!"

Ключовата задача
Оттук следва, че спешната изработка на 

добре обмислен проект на глобална плане- 
тарна антропогенна система е кардинална 
задача на Человечеството. Глобалното обе
динение. спогодба и действане са насъщн- 
ост, макар че при самото споменаване тер
мина "глобялност” мухясалите политици 
повръщат. Разумът, разсъдъкат, съзнание
то. сиреч атрибутите на Светият дух, овъп- 
лътяващ информацията, е най-велмкото до
стояние на Человека, които ще му спомог
нат да се справи и с най-големите трудности.

Драги приятелки и приятели, бебетата, 
т.е. антропогенните системи са родени, ние 
сме и обязност да ги люлеем! Напред към 
светли ектропийпи бъдници!

Во веки Ваш. Асен.”

Фурор
Няколко мига владееше мълчание, зри

телите бяха фрапирани от гледката. Отзе- 
днъж избухна неописуемо въодушевление, 
повици, ръкопляскания, подскачане! И са
мата Божанка (също с лента върху гърдите) 
застана встрани, западна в екстаз и започна 
френетично да
виква "Браво!" на съпруга си. След кавал- 
кадата манекени в екогащета настъпи група 
разцъфнали, както и мимозите, които 
раздаваха на публиката, млади мажоретки 
от Херцег Нови. Те още повече разгоре
щиха зрителите...

В общия възторг и катарзис Асен неза
белязано. след като изпрати партньорката 
си до хотелските двери, качи се в хеликоп
тера и хвъркна в мрачевината на новогоди
шната нощ...

подрнпва. аплодира и под-

Къде е екологията
На времето срещнах познат, ръководи

тел в ЕИ - Ниш. “Вашият завод - заковладих редством проток или обмен (размяна, мета- 
- отравя питейната вода и всецялата жиз- болизъм) на разнообразни форми на ЕМИ. 
нена среда в околността на Медиана!" Игнорирайки едноклетъчните - те се срав- 
"Успокои се. братко, току-що инсталирахме нително късно наложиха в науката - обмяна 
филтри за пречистване на индустриг 
води. Считай проблемата решенп." Ти наи
стина вярваш, че безупречно сте се справили ■ между системите от същ ранг. взе да 
с неволята? Вие, господине, сте извоювали изследва нова биоложка дисциплина - ек- 
победа, обаче Пирова Преодоляли сте една. ологията. 
а раздвижили порой други несгодии. Че ; 
филтрите не падат от небето, току ги прави ;
Человекът. За производството им е нужно

Шок № 1
Дссновпяг тсстамснт оказа шокантпо 

въздействие върху слушателите. Реакциите 
бяха противоречиви. Особено ярки и висо- 
комъдрени бяха коментарите на седовласи- 
тс академици: "Деен изтърва купчина глу
пости и остана жив!". "Излппсл дъртак, кур- 
пазлия..." "Що му би. знаехме го за добрина, 
а той изпадна рогат юнец!” “Асен си 
квитанцията за хлда и това

е между външната среда и по-висшитс бика ните
отичии системи, както и съотношенията

Епилог
Еконаравоучение Всяко преждевременно зпкукурнкало 

петле страда. Така и Асен, зарад превра- 
тничсските си иден. излъчени в непадлежно 
доба, бе обречен на лаиот. Отхвъркна в 
ефира, а оттам никой не се е завърнал. Ин
тересно. едва ли се почувства отсъствието 
му. Дори и Станка разплете Асеновите 
нарами от домашна вълна и ги преобрази в 
прекрасни бебешки пантофки. Ваня и 
Вердо се сгодиха и минаха при нея да жи
веят. Йово отведе Кадифка 
но венчално пътуване. Божанка дълго ме 
престана да се радва на естрадния успех на 
мъжа си Йосо... А Асеновите възгледи 
върху екологията постепенно потънаха в 
забрава...
Бйелетич не можа да изпълни обещанието 
си - да възнагради оня автор, който даде 
най-сполучливо онределенс на екологията...

- Край -

взе
ти е!" “Колеги,От сколожките проучвания произлезе, 

да се изкопаят руди. тия да се преработят в ,(С биотичните системи на Земята, особено 
леарни и цехове и да се доставят на потре-1 върховната, Биосферата, са специфични от- 
бителите. Сложна и дълга процедура, много

недейте така. Асен не е котешка кашлица. 
Асен е IX!" "Асен с гениален смслчага. нс-

обив 
Гой

ворсми системи. 11ри тях. енергията, с която 
поддържат функциите си. долутнп от Вселе
ната и сясд употребата пак се губи там. 
докато участващото в обмена вещество ви

шните схващания са революционен пр< 
в пашите вкостснсли мирогледи."вложен труд и изхарчени вещества и енер

гия. много вмешателства, сиреч замър
сявания на жизнената среда... Къде е тук 
екологията?"

Подобни на притчата за сколожките фи
лтри са и тези за т.иареч. еколожка храна, 
сколожки коли. еколожки детергенти. ск- 
оложки опаковки, еколожки туризъм и

доказа • обади се п единствената академнчка 
между мъдрите старци - че има м ьде. както 
образно се изразиЪцт в Америка”. "Вие иро

нично казаното?" “Защо да про
пан! е едно и също и постоянно се

перих те ли
перивам, не го избираме за католичански 
поглаиарГ Ами всеки клима какаото има!" 
"I Ьнцо ново не чух от Асен." "Стига е дсто 
ми спомогна да схванем но поному, първо,

на околосветоп-

сходно. При всичките дарата е ио-скъиа от 
"сколожки" измисля що е живот, второ, що с екология и, тре то, 

какво с най-належащото повеление, което 
предстои па Човечеството"... "Леси. петият 
ездач на Апокалипсиса!"

Асен го нямаше и професормаслото - при всички 
ми е заложено прикрито или явно скисрия- 
ване на природата. Короната на сколожко- 
то двуличие представлява злободневната 
“спасителна" агитка за "устойчивото разви
тие”. плод на съжителство между природата Шок № 2
и обществото. Ресурсите да сс експлоатират 
така и толкова, че да не се иару1 
олог ичното равновесие. Абсурд! Залъгва
ме! Сладкиш за невръстни! Самото понятие 
"развитие” предполага употреба на екстра 
количества ИМ И. които се черпят от окол
ната среда, автоматически сменявайки лич- 

й карта. Природата и Человечеството 
са набутани в обща черупка. Земята. Про
тегне ли се
неминуемо бива притеснен.

Зашеметени от съдържанието на теста- 
мента присъстващите хич не подозираха, че 
Асен им е подготвил и итор фрапантен 

Н момента, когато д-р Бйелетич 
от Лосио
на Асе по

ща в а ек- П. С. - А, бе, ами 
какво стана с „Ностра 
Елизий"?... Да, бе, що 
стана с „Н. Е."?!...

сюрприз.
прочете последните изречения 
кого послание, от направление 
возо кале се подаде огненочервен хеликоп
тер и кацна пред "Мир". Духовият оркестър 
гръмна, бляскаха фойерверки! От вратите 
ни хеликоптера, осветен от лампиони и 

от топлината на инфрачервени

и а та

един от партньорите, другият
Протоко(ко)лист: С. К.окъпан

грейни съоръжения, най-напред се подаде 
Асен под ръка със Станка, гърдите на която 
бяха покрити е лентов надпис “Честито 11о- 

Нколожко Хилядилстис на всички

Стига залъгвано Кулата на Поганонски монастир...
Д,а не сс замайваме, ма Человека е в на

ложено да поеме пътя към преустройство 
на плаиетарния. дори

вото
и космическия по- <1Р
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Водоравно: 1. Най—пищно отбелязваният празник в света. 10. Емилия (гальовно). 12. Изображение иа светец 
божество. 13. Река в Югоизточна Азия. 15. Кочан, част от облигация (мн.ч.). 17. Разтеглива вълнена или памучнаили

тъкан (мн.ч). 19. Част от автомобил 21. Името на австрийския автопилот Лауда. 22. Връх на Стара планина. 23. 
Река в Австрия и Германия. 24. Преследване на дивеч. 26. Авто-знак за Ниш. 2/. Димоотвод. 28. Музикален знак.

певица (Кери). 31. Местна общност (съкр.). 32. Името на актьора Шербеджия. 33. Страница30. Американска поп
правоъгълен триъгълник. 34. Мъжка рожба. 35. Гръцка буква. 36. Просторно помещение; зала. 37. Порода малки 

38. Музикална нота. 39. Едра бял» водна птица с много дълга шия. 40. Химически елемент. 41. Крепост,
на
коне.
твърдина. 42. Задна част на главата. 43. Седмият тон от музикалната гама. 4-4. Втората нота 46. Козметичен препарат. 
47. Препаска (син.). 48. Престол на монарх. 50. Белградска издателска къща 51. Името на актьора Пачино. 52. 
Държава в Югоизточна Азия. 53. Вид колбаси. 54. Името на революционера Сандански. 55. 12 и 13 буква иа 
азбуката. 56. Една от земните посоки. 58. Лично местоимение. 59. Първият тон от музикалната гама. 60. 
Стихотворение от 14 стиха, разпределени в 2 четиристишмя и 2 тристишия с особено разположение на рамките. 
61. Овощен сок, сгъстен със захар. 63. Река в БиХ и Хърватия. 65. Животинска мазнина. 66. Планински храст с 
червени и сочни плодове. 67. Пространство земя, обикн. извън населено място, което орат и посяват. 69. Нация 
(син.). 70. Химически елемент. 72. Война (сръб.). 73. Мярка за земна площ. 74. Убеждение, че нещо е истина; 
увереност. 76. Химически елемент. 78. Името на актрисата Бегович. 79. Лично местоимение. 80. Град в Словения. 
81. И глолист! ю дърво.

Отвесно: 1. Името на актрисата Кидман. 2. Част от каруца. 3. Волята на гласоподавател 4. Фал»идното име на 
генералния секретар на ООН. 5. Руско женско име. 6. Растение с пълзящо стъбло и едър като тиква плътен и сочен 
плод (мн.ч.). 7. Езеро в Северна Америка. 8. Неда Арнерич. 9. Вид пушка. 10. Американски актьор (Мърфи). 11. 
Мъжко име. 14. Войска (син.). 16. Стара мярка за тегло (мач.). 18. Драма от Шекспир. 20. Музик:илно произведение. 
22. Подземна част па растение. 25. Течност, без която е невъзможен животът на Земята. 27. Отрицателен полюс 
на батерия. 29. Лично местоимение. 30. Умалителната форма от майка; мамо. 31. Известна марка кафе. 32. Спортен 
съдия. 33. Изолиран електрически проводник за подземно или подводно"съобщение. 34. Петата нота. 36. Химически 
елемент. 37. Дворец (син.). 39. Столицата на. Нигерия. 40. Вид подна постилка. 42. Парична единица в Словения. 
45. Монетни парични системи. 47. Вързоп, пакет със стока или вещи, предназначен за изпращане. 49. Вид алкохолно 
питие. 50. Подслон, сайвант (син.). 51. Името на българския писател Страшимиров. 53. Членове на Сенат. 56. Речна 
риба. 57. Летец (син.). 59. Река в Средна и Югоизточна Европа. 61. Богато обзаведена къща на турски големец. 62. 
Тепе, хълм (син.). 64. Древно тюркско—татарско племе. 66. Мъжко име. 68. Вид папагал 71. Южен плод. 73. Женско 
име. 75. Съкратеното название на югославската авиокомпания. 77. Дума, с която обикновено потвърждаваме. 78. 
Френско модно списание.

виц Водоравно: 1. куче (местен говор) - свой, рожден 2‘. сгъстено 
чрез кипене овчо мляко - междуметие брей 3. юзда (турски) - 
гальовно име от Светозар - 3. л. сегашно време от имам 4. възкли- 
цателио за радост, почуда - кратуна, бундева (срб.) - голям студ 5. 
мъжко (нашенско) име - съединителен съюз фамилното име на 
Тито - втората буква на азбуката 6. местоимение за посочване - 
кратка форма от местоимение нас - съкращение за едно минис
терство - гласна 7. бърза (местен говор) - който е нов в някоя работа 
8. ходи (местен облик) - хартийка (местна дума)

Отвесно: 1. Село край известен манастир в долината на р. Ерма 
2. Наше мъжко име - пъкъл 3. житно растение - зрее (срб.) 4. сестра 
иа майка или баща - умалително от Илия 5. то "Нашенец" (местно 
местоимение) - производител (продавач) на вино 6. кошуля - тънък 
плат за превръзка 7. гълча, викам (местна форма) - съгласна, която 
малките деца трудно произнасят - ми. число от мой 8. пета буква 
в азбуката - глашатай (местна форма) - висша школа (срб. 
съкратено) 9. река с дивни каньони, южна притока на р. Нишава 
- лъч светлина 10. частица за отрицание - буквите на даден език.

1 2 3 4 5 8 9 106 7

1Клиент пита 
сервитьорка:

- Извинете, имате ли 
гащички?

- Какво ще
поръчате? - пита го тя.

- Една ракия. А 
имате ли гащички?

- Нещо
безалкохолно?

- Газирана вода. Все 
пак имате ли гащички?

- Имам. Друго ще 
поръчате ли?

- Свали ги де!

2

3

4

5

6

7

8
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СП О Р т У
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФК „БАЛ

КАНСКИ , ИОВАН РУЖИЧ

СП О Р т ТЪРЖЕСТВО В ПАЛАТЪТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

НАГРАДЕНИ ЮНАЦИТЕ 

ОТ СИДНИЯМИш НЕУСПЕШЕН 

СЕЗОН ЗА 

„БАЛКАНСКИ”

'“Паричните награди на спечелилите олимпийски медали - 
сините” волейболисти, Ясна Шекарич и националите ни по водна 

топка връчи съюзният премиер Зоран Жижич *Спортният мин
истър Воислав Андрич обеща на националите по-добри условия 
през следващия олимпийски цикъл

Югославското правителство награди юнаците от Сидни, 
носителите на олимпийски медали - "златните” волейболисти, 
’ сребърната” Ясна Шекарич и "бронзовите” по водна топка. Су- 

не е тайна - волейболистите получиха 190 000 ОМ в динари, 
Ясна Шекарич и треньорът й Влада Йевтич -15 000, а националите 
по водна топка 95 000 ОМ в динари.

На приема в Палатът на Федерацията наградите връчи 
съюзният премиер Зоран Жижич, а домакин на купона беше Воис
лав Андрич, съюзен министър ма спорта.

Поваи Руж,14 с бивш футболист на „Балкански” от Димитровград. 
Сега е частен предприемач и председател па футболния отбор в 
града. Краят па есенния полусезон е удобен момент за равносметка 
н затова попитахме г-н Ружич (димитровградски зет от Черна гора) 
как оценява класирането и играта на димитровградските фут
болисти в Нишка футболна зона.

мата

—Смятам, че класирането на 11 място с 23 
точки от 16 мача (имаме един отсрочен 
домашен терен) е неуспех. Като казвам това, имам 
предвид, че в началото на сезона целта ни беше да 
се класираме в горната част на таблицата. Но ако 
зачитаме всички обстоятелства, това

оправдание преди всичко във факта, че от
бора значително бе отслабнат. Бане Гюров отиде 
в "Прогрес от Пирот. Ненад Васов е в казармата. 
Спнишп Димитров престана да играе, а Порица 
Георгиев поради контузии повече беше извън 
терена. На техно място се включиха много млади 
неопитни футболисти, които с 4-5 по-стари фут
болисти ме можаха да поемат бремето на гърба си 
в тази дивизия, която тази година и не беше толк- 

енлна. Следваща причина са твърдите и

неравни терени, с конто нашите футболисти ме са 
свикнали. От съдиите също не можем да бъдем 
доволни, защото не само на гостуваннята, но и 
домашен терен няколко пъти пи ощетиха, макар 
че официално сме провъзгласени за най-добри 
домакини-организатори през есенния иолусезои.

Какао с сегашното аанкшпие а отбора?

Запланували сме да запазим сегашните 
състезатели и да върнем някои маши футболисти, 
конто играят в други отбори. Ще продължим да 
'‘произвеждаме” добри футболисти от младите 
категории, които са единствения извор на фут
болисти за първия състав. Затова още повече 
трябва да се подсили работата с младите фут
болисти.

От друга страна стабилната финансова об
становка в отбора ни позволява да се подготвим 
добре за пролетната част от първенството и да 
осъществим по-високо класиране. Това ще е по- 
лесно и поради това. че повече мачове ще играем 
като домакини - дори пет от седем.

—Какин са нлашшеше за следващите няколко 
години?

• —През следващата година очакваме реор
ганизация на състезанията в цяла Сърбия, която 
да ни позволи да се намерим в дивизия, от
говаряща на амбициите на отбора. В момента 
имаме една талантлива генерация от най-м
ладите, "петлетата”, които след няколко години 
да започнат да играят в първия състав на "Балкан
ски”. И разбира се да донесат много по-добри 
постижения.

мач на
на

класиране
има

ова жШшж
БАСКЕТБОЛ

КАДЕТИТЕ 
ПОБЕДИХА В 
КНЯЖЕВАЦ

Кадетите на БК "Димитровград-Панон- 
пяпшед реишха в своя полза срещата със 
съответния отбор на "Княжевац". която нео- 
давна играха като гости. Крайният резултат 
на мача бе 91 : 57. Най-ефикасен играч в 
състава на димитровградчаните бе Боян Ве
лев с "нанизани 33 точки. Васил Андреев 
отболяла 16. Далибор Алексов 15, Алексан
дър Апостолов 14 и Драган Димитров 13.

Съюзният премиер Зоран Жижич с Ясна Шекарич

Прави ми удоволствие, че мога да поздравя представителите на 
силата, на младостта и красотата, хората, конто спечелиха 
олимпийски отличия и издигнаха името на страната на пиедестала 
ма победителите и то по времето, когато мнозина в света не 
изговаряха радушно това име, каза премиерът Жижич. Най-до
брите ни спортисти се изборпха държавният ни химн да се пее на 
всички меридиани, добави той.

Съюзният министър на спорта Воислав Андрич подчерта, че 
истинските награди ще после, а*1'!'тепърва:

- С ъюзното министерство па спорта и Съюзното правителство 
ще направят всичко в ъзможно през следващия период да имате 
още по-добри условим за усъвершснстване на спортните ви умения 
и да се готвите за предстоящите с ьзстезания.

От името на наградените благодари председателят на 
Югославския съюз по волейбол и шеф па олимпийската ни мисия 
в Сидни Александар Борпчнч.

Д.С.
Б. Д.

НАЙ-ДОБРИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ПРЕЗ 
2000 Г. В ПИРОТСКИ ОКРЪГ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 12 януари 2001 г. се 
навършава дна дълга и тъ
жна година от ненадейната 
смърт на нашия обичан и 
непрежалим баща и съпруг

МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Боян Глигориевич от ФК Бял ка
нски”.

Ръководейки се от предложе
нията на местните спортни отбо
ри. димитровградският Спортен 
съюз предложи Георги Метро 
1ЯК "Цариброд”. Милова и Стоя
нов от ФК "Балкански“. Йелена

Ат л етическият митинг "Ди
митровград 2000" е предложен за 
годишна награда. 'За спортно съб
итие на годината са предложени 
мачът- бараж за влизане в Сръб
ска дивизия между 111К Царибр
од” и ШК "Вучйс" и матът по ръг
би между националните отбори на 
СРЮ и Б ългария.

Тържество по случай манифе- 
"Избираме най добри и 

областта на спорта през 2000 г.
проведе на 19 януари 2001 г.

ВЪЗПОМЕНАНИЕв от

На 6 януари 2001 година се навърш
ват шест години от смъртта на непре- 
жалимия ни съпруг, татко, свекър, и
ДЯДО

Владимирова от АК "Железнич
ар” и Саша Тричков от ФК "Жел- 
юша” за най-добри спортисти в 
Пиротски окр ъг през 2000 година. 
За отбор на окръга са предложени 
ШК • Цариборд” и ФК "Раднички” 
от Пирот. За треньор на окръга са 
предложени Гони Алексов. баске
тболен треньор. Александър Ран- 
джелович. треньор по карате н I л- 
игор Пейчев, футболен трсФьор. 
За спортен деец в окр ъг а са пре
дложени Младен Алексов. Дими
тър Ставров и Йордан Димитров. 
За най перспективни спортисти 
(категорията Те идват*) са пред
ложени: до 12 годишна възраст 
Таня Георг иева и Санела Дснкова 
ог ДК Железничар; до 13 годин
ата възраст ( а ядра Соколова от 
ДК Железничар". Ме над Станч
ев и Дамир Станчев от СК "Гра
ничар до 14 годишна възраст 
Мартин Симов от АК "Железни- 

н I (емаия Манчич от ФК

Ч, •**.
Ч? СИМЕОН Богоев 

ХРИСТОВ 
от с. Дукат

Що то помним и обичаме завинаги!
Семейство Богоевм

ст анията

ще се 
в I Шрот.

Д. С. ВАСИЛ ИЛИЕВ 
от Димитровград.©ашава ВЪЗПОМЕНАНИЕПо този повод на 30 до- 

кемори 2000 г. в 11 часа на 
гро-

На 6 януари 2001 година се навърш
ват шост години от смъртта на неп- 
рожалимия ни, татко, тъст и дядо

СИМЕОН В.
ХРИСТОВ 
от с. Дукат

димитровградските 
бища що дадом панихида. 
Каним роднини, блиски и 
приятоли да ни придру-

■ Умоляваме всички “ 
яв абонати на Издателство .
* ” Братство” да и 1Д'ьлжят яя 
ш абонамента си за 2000 и да ■
* се абонират за 2001 година. “
■ Доколкото не направят ■
* това до края на януари ■
* следващата години ще *
" бъдем принудени да спрем -
■ да им изпращаме вестника и "
* списанията. ■

жат.

С много /побои и тъга твоите: 
Лели, Дамир и Милан. Вромото не можо да заличи свет

лите спомони за теб!чар
'Ваднички ; до I 5 г одишна в ъзаст 
Пебойша Виденов от БК "Димит
ровград Панонияшиед” и до 16 
годишна в ъзраст Васил Андреев и

Семейство Цвотановмч

X
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Слггирл1 ТШоава \

НОВА ГОАИН
Ссдимо с бябуту и се договаряме) кико дя дочекямо Нову 

годин. Оти тая Нова годин нейе кико другьете нове године. Ем
пя йече минемо у нов век, ем че улезнемо у третуту илядарку, 

ред некико по-убаво да гьу иречекамо, та и на нас после да ни 
буде по-убаво. Кажу: кико сретнеш Нову годин, тека че ти иде 
през годинуту. А тая Нова годин ватила за руку цел йедън 
и целу илядарку!

Дваестият век некико претуримо през главу. Съгя 
гледнем надзад не знам добър ли йе бил или лош.

-•Кико бре Минчо, че буде добър?' Деда ми, бог да га прости, 
солунското полье. Баща ми и ньега бог 

ньиве. Синат ми еве се йе

век

китя по-

оста и кошчине негде по 
да прости лежи негде по сремскьете 
шашардисал за унукатога и га тражи по босанскьете плянине- 

- Истина йе бабо, нейе шала две световне войне и не знам
колко балканскье».

И се съгласимо дека тия век йе век на войнете. А войнете не 
доносе добро.

Рекомо: а иде че се сечамо кико смо живеяли.
Криво-лево: не ни йе било лоше. У наше село свитну йелек- 

трика, удрънкаше телевонье, асвалт стиже до сред село. Йедно 
време се събираемо около огньище, баба ми, бог да гьу прости, 
беше оратаджика, па ни лъжеше с гонеткье, а нийе деца и 
младиня - три реда около огньището.

- Е, ама се пърснумо кико мянастирскье мачкье. Йедън син 
у Ниш, друг у Белград, трет у Совию. Черкьете коя у Пирот, коя 
у Бор, ама айде женска су нога, она никига нейе била с дълбок 
корен, кико върба йе, куде гьу бъцнеш тамо расте. Нийе се 
примъкнумо при най-младотога у Цариброд, напраимо убаву 
ижу, горе-доле се подредимо, гледамо телевизию и по цел дън 
блаимо ко овце и гледамо кико теле у шарена врата у йекранат, 
а тамо се сменяваю свакикви лъжци, замазую ни -очи и ни 
обещаваю дека у новият век све че буде светло и радосно-

- Баш тека, бабо. Свете тея власйе що доодише и си отидоше, 
свете ни мамише кико овце с празан янджък: обещава ю, па 
после ни тупаю с данъци, требало да издържимо само това или 
само онова па после че буде от убаво по-убаво!

- Убавото га видомо, а кво ти убаво ка смо одъртели и 
окьечавели. Еве ижата на село се распада, ньивете и ливадете 
урасоше у търнице, синат йед1>н дън иде на работу, три дни си 
седи дома. А кико почеше да исключую токат седимо кико 
таласъмйе у -гъбно. Не знам дали и Новата годин немя да дойде 
у тьвно?

- Айде не гледай толко църно! Нали видиш ни пролетоска, ни 
летоска, па ни йесенъска нема дъж, сушата обра све живо и 
испи водуту. Ега йе само мир, па све че се опрайи. Ако даде Бог 
снегтуя зиму, напролет че буде кико през онея роднете године.-

- Е, млого к1>сно, бабо, се сетимо за Бога! Повече от педесе 
године га гонеомо кико гявола, зарезамо църкве и манастир йе, 
празници и славе, забоваримо кво йе стря и кво йе срам. Да не 
оратим дека почит се загуби и кви ли йоще грейове не ни лежу 
на душу. Па кико Бог да ни помогне, а?

- Милостив йе он - рече бабата и вати та се прекърсти. - Че 
ни се смилуйе най-после-.

- Дай Боже! - прекърсти се и я.
Е после решимо да се договоримо с кво и кико че посречамо 

Убавицуту. Пензиицете тьнкье, платете йоще по-тьнкье. Све се 
истънило и позатрило: немамо краве, овце, телчина, у касапницу 
се не улази, а требе некико да се омърсимо, та и годината да 
буде богата, а с ню и векат, па и илядарката що дооди-

- Гъерестият петъл! - рече бабата.
- А кокошкьете, без петла ли че гьи остаимо?
- Има йедно летошнье. Оно че порасте!

. Е, са си мислим: нека Бог ни даде здравйе и разум, не само 
на нас, а на съвият народ. Айде най-после сви да заживейемо 
кико човеци, да не се гледамо с лошо око преко плот. Амбарете 
да се издую от берекьет, сви да су живи и здрави!

-Амин, дай Боже! - рекомо и двамата и пак се прекърстимо.

Конкурса спечелил 
следният текст: "Ставам! 
Закусвам! Обличам се! Пия 
утринното си кафе и си1м (издам ХУМОР

- Цар Соломон е имал 
900 жени...

- Бих искала да зная с 
какво ги е хранил?

- А мен повече ме 
интересува с какво той се 
хранил...

отивам вкъщи при 
----------ата!"съпруг

РАЗЛИКА
По време на изпит по 

икономика студентка е 
разкрачила крака на стола 
и полата й се е 
приповдигнала, докато 
отговаря на въпрос за 
статистиката.

- Забравихте да 
допълните, колежке, че 
статистиката е като 
бикините! - казва 
професорът. - Показва 
много, но скрива 
най-същественото...

Знаеш ли по какво си
приличат Бил Клинтън и 
димитровградският кмет?

?!? - Решавай: или аз, или 
бирите! - заявява жена на 
мъжа си.

- А колко бири? - пита 
пругът.* * *
Френско списание 

обявило конкурс за 
най-добро описание на 
утрото след любовна нощ.

И двамата са 
музиканти!

А по какво се 
различават? съ

?!?
Димитровградкият 

кмет няма "овален" ' 
кабинет!

А.Т.

-ГАСЕН
ОгШй®ИМ Не може повечебДтнграк

нлй -ъУРНЛТУ\
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