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НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕН 
ТЪТ КОЩУНИЦА КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ 

ПИСКОПИТЕ НА СПЦ
НА СРЪБСКИЯ ПАТРИАРХ ПАВЛЕ И АРХИЕ-

ГОДИНА НА 

РАЗЯСНЕНИЕ И 

СПОКОЙСТВИЕ

ВРЕМЕТО НА ПЛАЧА Е ЗАД НАС
В Коледното послание на сръбския патриарх 

господин Павле и архиепископите на Сръбската 
православна църква между другото се преценява, 
че току-що изпратеният двадесети век и особено 
втората му половина ще бъде запомнен 
нанието на Църквата като ”време на плача”.

- Искаме твърдо да вярваме, че "времето 
плача, времето на разрушаването, времето на ом- 
ризата” е окончателно зад нас и че с началото на

то искаме да посочим тук и сега, пред люлката на 
новородения Господ.

В посланието се посочва, че във всички бъ
дещи начинания трябва да 
които

имаме предвид всички, 
поради различни причини през последните 

няколко години са останали без работа и чинто 
приходи са толкова ниски, чс с тях не могат да 
прехранят семействата си. Никой в тази страна не 
може

в съз-
*През годината която изпращаме постигнахме най-много, което 
един народ и една държава могат да постигнат. Завоювайме свобо
дата оез да посегнем към насилие. Следователно, пие обезпечихме 
основната предпоставка за установяване на демокрацията, на пра
вова н национално отговорна държава. Сега трябва със съвместни 
сили да ооработваме това поле, поръча президентът Кощуница.

на

да бъде щастлив и безгрижен докато има
новия век и новото хилядолетие за нашия народ и 
неговата

толкова гладни и жадни за правда...
"Поради това призоваваме всички онези, ко

ито ще оформят нашата политическа, икономи
ческа, образователна, правова и всички други 
сфери на съвместния ни живот да се ръководят в 
работата си изключително от принципа за безк- 
ористност, като мислят за доброто на близките си 
и за доброто на всички ни”- се казва между дру
гото в Коледното послание на патриарх Павле.

църква започва "времето на изгражда
нето, времето на радостта и времето на обичта”. 
Ако сега сме изпълнени сСлед сциалистическия ик- | 

ономически хаос, санкциите § 
и бомбардировките се налага 1 
жестоко да се помъчим за да 1 
активизираме стопанството. | 
Задачата е тежка, но не и не- 1 
решима. Нито една гф-едстоя^ з 
ща задача не е нерешима. Дсь4- 
запазим и конституционно да 
дефинираме държавата, да 
установим демократически 
институции, независимо пра
восъдие и разумна просвета, 
да гласуваме нови добри зак
они, да започнем да провеж
даме насърчаваща развойна 
и социална политика, да ус
тановим партньорски отно
шения със света и да започ
нем да привличаме чуждест
ранни инвеститори, като при 
това водим сметка за национ
алните си интереси...

Убеден съм, че всичко това 
можем само ако искаме. Да не сс 
уплашим само от трудностите и 
от разнообразието на политиче
ската арена. Нормално е да не

оптимизъм и надежда, 
че и на тези простори може да сс живее свободно 
и достойно за човека и знаем, че не можем да 
преобразим земята в рай, но можем да осуетим тя 
да стане ад, към "времето на изграждането” тря
бва всички да подхождаме сериозно; понеже ст
роим обща къща ръководени от принципите кои-

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 

СЪС СТАРОТО ИМЕмислим всички еднакво. Съще
ственото е да се договорим кое е 
най-доброто и след това да спаз
ваме договореното. Скупщина
та е истинското място за такова 
договаряне, понякога дълготра
йно, шумно и мъчно, но винаги 
полезно. Вярвам значи, че годи
ната в която навлизаме е година 
на разясненията и на спокойств
ието и че това ще бъде добро 
начало на новия век, се казва ме
жду другото в новогодишното 
послание на президента Кощу
ница.

нието. Първото продължение 
на следващия ден не се проведе, 
понеже освен председателя на 
отборническата група нито един 
отбори ик от СПС-ЮЛ не дойде 
на заседанието.

След неформални консулта
ции, на третото продължение 
присъстваха всичките отборни- 
ци. Дали надделя разумът или 
упоритостта на отбори и ^ите от 
ДОС и кмета на общината или 
пряките предавания по локална
та телевизия (да видят граждан
ите кой е кой), не се знае. Но 
най-после всички се съгласиха

Макар че все още не е офи
циално потвърдено от Министе
рството за локална самоуирава, 
може да се каже, че в Новата 
година, в новият век, в новият 
милениум, Димитровград влезна 
със старото си име — ЦАРИ
БРОД! По този начин ДОС за 
Цариброд изпълни предизбор
ното си обещание, което сигур
но не е най-важно, но има осо
бено значение.

А това стана след два пъти 
отсрочваната сесия на ОС. Най- 
напред на 26 декември 2000 г. от- 
борниците от коалицията СПС- 
ЮЛ, които са един повече, не се 
съгласиха с формулировката на 
точката от дневния ред от
насяща се до връщането на ста
рото име на града. Формално се 
хванаха за процедурални греш
ки, които окачествиха като съ
ществени и когато се стигна до 
гласуване, те напуснаха заседа-

МИНИСТЪР ЛЯИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД
да се приеме предложението на 
природно-научното 'дружество 
“Натура Балканика” (и редица 
други инициативи от Ниш, Бел- 
град и Димитровград) на града 
да се върне старото име - Цари
брод.

НЕЩО ” СКЪРЦА” В ДОС ЗА ЦАРИБРОД
ласи и централната преса, дори и "Свободна 
Европа”.

данието на ОС ясно се оформи коалиция 
между СПС-ЮЛ и част от ДОС за Цари-

Предложението на лявата коалиция в 
Общинската скупщина в Димитровград вре- 

изпълняващия длъжността да бъде брод, с основна цел да се запазят топлите 
фотьойли за отделни-лица от ДОС, СПС и 
ЮЛ, което-йанася вреда на гражданите НЬ 
Цариброд и противуречи на избирателната 

гражданите. ДСБЮ в Цариброд не 
иска да участва в тази коалиция и ясно се 

от нея”.

ЧЕ НАИСТИНА НЕЩО 
СКЪРЦА В ДОС ЗА 

ЦАРИБРОД

менно
назначен за постоянен директор на Центъра 
за култура Алекса Радев, бе непосредствен 
повод третото продължение на втората ре
довна сесия на скупщината да напуснат че
тиримата отбориици от ДСБЮ и да бойко- 

сесия.

И когато всички вече счи
таха, че работата на скупщината
се оправи, заседанието напусна
ха отборниците от ДСБЮ, недо
волни, че скупщината вместо са
мо да потвърди решението на 
Изпълнителния отбор за назна
чаване на д-р Алекса Радев за 
временно изпълняващ длъжно
стта, тя прие предложението на 
СПС-ЮЛ и го назначи направо 
за директор за срок от 4 години. 
В съобщението последвало след 
това, ДСБЮ казва, че временно 
напуска заседанията на скупщи
ната поради неспазване на коа
лиционните договори.

воля на потвърди и спешното посещение на Мин
истъра за малцинствата и етническите гру- 

Расим Ляич заедно с посланика наразграничава
На третата сесия на ОС председателят на 

скупщината изрази съжаление
тримата отборници от ДСБЮ и благо

дари на четвъртия, който дойде на сесията 
(председателят на 
съобщението). След случилото се сред гра
жданите започнаха да се носят слухове, че 
коалицията се разпада, че новата власт съ
що ще се разпадне, че социалистите ще се 
върнат, (понеже и без това са един повече, а 
с отсъствието на ДСБЮ стават сериозно мн
озинство), че напразно се разхождаха из ул
иците и протестираха. За случилото се ог-

тират и следващата трета
Веднага след сесията на скупщината Об

щинският отбор на ДСБЮ в Цариброд се 
специално съобщение, в

пи г-н
Република България в Белград г-н Ивайло 
Трифонов. При закрита врата те водеха раз
говори с общинското ръководство, отбор
ниците от ДСБЮ и общинската организация

за отсъстви
ето накоетоогласи със 

между другото се казва, че ДСБЮ време
нно напуска заседанията на скупщината, за- 
щото коалиционните партньори в ДОС за 
Цариброд не спазват основния коалиционен 

това е по всички важни въпроси,

ОО на ДСБЮ, подписал на ДСБЮ. След разговорите, колкото и да 
бързаше на път за Буяновац, министър Ля- 

пред журналистите заяви;
"По много неща тази среда е атипична, 

поради това, че тук не съществуват етни
чески антагонизми, каквито са там, където 
сега ще ходя (Прешево и Буяновац). Тук

ич
договор, а 
по които вземат решение Общинската ску
пщина и Изпълнителния отбор, предварите- 

провеждат консултации в ДОС зално да се
Цариброд и всяко решение в коалицията да 
се приема с консснзус.” В съобщението на 
ДСБЮ по-нататък се твърди, ”че на засе-

А.Т.(На 3 стр.)
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КЪМ КРАЯ НА ЯНУАРИ В ДАВОСПОСЕЩЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

ТРЕТА СРЕЩА 

КОЩУНИЦА - 

СТОЯНОВ

КОЩУНИЦА ВОДИ 

РАЗГОВОРИ С КВАШНЕВСКИ 

И КУЧМА Президентите на Съюзна република Югославия и 
Република България Воислав Кощуница и Петър 
Стоянов отново ще се срещнат към края на януари по 
време на Икономическия форум в Давос, предаде в. 
"Труд", позовавайки се на съобщение на
президентската канцелария.

Това ще бъде третата среща на двамата 
преизеденти. Кощуница и Стоянов вече разговаряха 
към края на октомври на регионалната среща в 
Скопие, а след това и на 20 декември в Ниш.

«Полският президент окачестви разговора с югославския си колега като нов етап в развитието на 
стопанското, културното и други видове сътрудничество между двете държави ^Украинският през
идент се застъпи за тоталната забрана на оръжията с обеднен уран

Както се и очакваше, ос на, че и нашият политически 
идеал е да не се променят гра-

Президентът на СР Югос
лавия д-р Воислав Кощуница 
във вторник се срещна с през
идента на Полша Александ
ър Квашнсвски, а след това и 
с президента на Украйна Лео
нид Кучма. Така се случи ед
ин прецедент във външно- 
плоитическитс отношения на 
СРЮ: през един и същи ден 
нейният президент се срещна 
с шефовете на две суверенни 
държави.

новна тема на отделните раз
говори на Кощуница с Кваш- ниците на СРЮ. 
невски и Кучма бяха бъдещи
те билатерални отношения и каза, че поляците поздравя- 

разширя- ват промените в Югославия, а
разговора с югославския си йства в решаването на проб- сети украинските войници в 
колега окачестви като нов лемите както това правят по- състава на миротворчсските

сили на НАТО в Космет, се

Александър Квашневски

възможностите за 
ване на сътрудничеството, 
отделно на икономическото.

Обръщайки се към жур- етап в развитието на стоТтан- леките войници в състава на 
президентът Ко- ското, културното и други ви- КФОР в Космст”. 

щуница се спря на постоян- дове сътрудничество между Украинският президент на оръжията с обеднен уран. 
границите на По- двете държави. Той добави, Леонид Кучма, който преди 

че ”Полша е готова да съде- срещата си с Кощуница по-

застъпи за тоталната забрананалиститс,

ността на 
лша и в този контекст изтък-

ЪЛГАРШЯ"БАЛКАНСКИЯТ СИНДРОМ" И ЗАПАДНИЯТ ВОЕНЕН АЛИАНС ШШг\'А от И)

НАТО ОТХВЪРЛИЛ ИСКА НА 

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ В 

КОСОВО^Политическият комитет на алианса заключил, 
че няма основание да се въведе мораториум върху 
употребата на оръжия с обеднен уран, понеже ме 
съществуват доказателства, че те могат да застрашат 
здравето на хората

На заседание в Брюксел Политическият комитет 
на НАТО отхвърлил иска на Германия и Италия и 
заключил, че няма основание да бъде въведен мора
ториум върху употребата на муниция с обеднен уран, 
понеже медицинските и други експертни доказател
ства. с които разполагал Атлантическият алианс 
показвали, че радиоактивното излъчване от тази му
ниция не може да застраши здравето на хората, се 
узнава от дипломатически източници в Брюксел.

Италия и Германия оповестиха преди срещата, че 
ще поискат да се въведе мораториум върху употре
бата на оръжия с обеднен уран дока го не се извършат

допълнителни изследвания, които да потвърдят, че 
тези проектили не са вредни за здравето на войниците 
и местното население.

От левкемия и други видове рак досега са 
починали 8 италиански войници от състава на уми
ротворителните сили в Босна и Косово, а животът на 
десет други войници е застрашен от тази болест.

Срещата
разликите между 19-те членки на НАТО, които се 
появиха от началото на т. нар. уранова криза. САЩ и 
Великобритяния - двете най-големи военни сили в 
алианса, застъпват становището, че употребата на 
уранови оръжия не носи риск за здравето на 
войниците и населението, докато Германия, Италия, 
Белгия и Португалия настояват за всестранно 
проучване на проблема.

Министерството на отбраната на България изпратило в Косово 
военни лекари, които да проверят здравословното състояние на 
39-те бъЛгарски служители в КФОР.

Министърът на отбраната Бойко Ноев потвърдил вестта и 
обяснил, че това решение е взето поради повишения интерес на 
българската общественост за здравословното състояние на бъл
гарските войници и евентуалното им облъчване след употребата 
на муниция с обеднен уран по време на натовските бомбардировки 
през 1999 година.

Ноев добавил, че досега не са регистрирани здравословни про
блеми сред войниците, които да са предизвикани от радиация, 
въпреки че българските медии тиражирали твърдения, според кои
то няколко войника се оплакали, че не са най-добре със здравето

Брюксел още повече изсотри

си.
Българският инженерен взвод от 39 души е разположен в рай

она на Призрен, където строи къщи, пътища и водопроводи.СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

СПЕШНО ДА СЕ РЕШАВАТ 

ПРОБЛЕМИТЕ В РЕПУБЛИКАТА И 

ОКРЪГА
КОНКУРСИ ЗА 

БЪЛГАРСКИ 

ОБЩНОСТИ В СВЕТАСъюзът на синдикатите в окръга изисква от републиканското правителство да сложи йод контрол 
ЦС1ШТС на основните хранително - вкусови стоки и на комуналните услуги. Заплатите на работниците 
в общините Прешево п Буяновац да се увеличат с 50 на сто.

Членовете на Съвета на Съюза на синдикатите 
в Пчпнскн

Посредством КИЦ "Цариброд" до двете училища в 
Димитровград'Цариброд са изпратени два конкурса, 
които обявява Държавната агенция за българите 
чужбина.

Държавната агенция за българите в чужбина 
Министерския съвет и Националният дворец на децата 
при Министерството на образованието и науката 
обявяват конкурс за детска рисунка на тема:
България в моите мечти". В конкурса могат да 

участват деца и юноши с не повече от

когато отпускат кредити на предприятията. За да се
окръг поискаха от компетентните

държавни органи в страната и републиката да 
дадат нормални условия за живот и работа на 
гражданите п работниците в Пчпнскн 
албанските

разтовари стопанството и се създават условия за 
задвижване на производството, те предложиха на 
правителството на Сърбия да приеме закон за 
намаляване на облаганията в съотношение 1 : 0,6.

Застъпвайки се за приемане на нови работници 
синдикатите не губят от предвид, че едни ще останат 
без работа. Затова поискаха от републиканското 
правителство спешно да изготви социална програма, 
която да гарантира защита на онези, които ще 
нат на Трудовата борса.

От републиканското правителството и пра- 
восъдните органи окръжният синдикат 
създадат условия и се

В
СЪЗ-

КЪМокръг като
терористи се отстранят от територията 

на Сърбия. Това трябва спешно да се направи понеже 
в сегашните условия стопанството в окръга е
изложено на трудности п понася сериозни последици, 

драстично се отразяват върху стандарта 
работещите. С оглед па факта, че гражданите сръб- 

общммите Прешево н Буяновац 
и работят в изключително затруднени ус

ловия, тоя окръжен синдикат поиска правителството 
на Сърбия да повиши заплатите па работниците с50 
на сто.

КОНГО две рисунки с 
размери до 35/50 см, като може да се използва 
всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, 
графика, флумастер, молив, колаж. Краен срок за 
изпращане на рисунките е 15 май 2001 г.

Ведно с конкурса за детска рисунка Държавната 
агенция за българите в чужбина и списание "Родна 
реч обявяват Петото издание на Детско юношеския 
литературен конкурс "Стефан Гечев". Предлагат се 
две теми: ^ Какво отговарям, когато ме питат за 
България и България в моите мечти". Творбите по 
този конкурс трябва да стигнат найкъсно до 24 май 
2001 г. м

па зами
еха националност в 
живеят

поиска да се 
раздвижат процедури за углав-

прот11вузакш1ноТГОВ<!РНМТе Х°ра’ които са Действали 
тията, организациите

нанесли вреда на предприя- 
и работниците. За да

г>ряват средства за заплати на работещите които се 
отпускат от бюджета = нужно да се изостри контрГ-
върхуТяхЮПЛаЩПНеТ° На « облаганията

И сега Съюзът

Съюзът на синдикатите в Пчпнскн окръг
застана неотдавно. като разисква 

ономическата политика и как да се защитава матери- 
ално-еоцпалното положение на работещите в окръга 
11 Републиката. За целта от правителството на 
Сърбия попска спешно да приеме мерки за запазване 

стандарта на работниците и пенсионерите, като не 
позволи неконтролирано да се повишават цените 
това отношение да сложи под контрол цените 
новнпте хранително-вкусови стоки и на комуналните 
услуги. Синдикатите изискват да се създадат условия 
за съживяване

на това
становище се оси-нк-

на синдикатите

««.управления в общините, когпто приемат реше 
ння, конто са от значение за реше
щите.

Творбите и за двата конкурса се доставят на адрес: 
България
1000 София, бул. "Дондуков " 2 
Държавна агенция за българите в чужбина 
(за конкурса )

Участниците от Аимитровград—Цариброд могат да 
получат допълнителни сведения в КИЦ "Цариброд'.

и в
на ос

на производството, което е от 
значение не само да работат сегашните, но да се прие
мат н нови работници в обществения и в частния 
сектор.В това отношение, подчертаха членовете на 
тоя синдикат. Югославската банка трябва да утвърди 
критерии за лихвите, които ще спазват всички банки.

стандарта на работе-

В.Б. А.Т.

©
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БРОД-СРЕЩАТА С РАСИМ ЛЯИЧ> СИМЕОН
ВАСОВ, КМЕТ НА ЦАРИ-

двуТлИдЛстГиетДоСКА 0БЩИНА пр°ДължаВА

НИЕ СМЕ МАКСИМАЛНО 

АСИМИЛИРАН НАРОД
петдесет годи,   бе казан-, век-миш^,р°'“когото не сТ ™ Иаселснне т>'к' СлеД това на
от официален представител на ществуват мщки и и™ ВТ°Р° МЯСТ° е ик°номическото

—=■= ===

акагавг
.тоналните малцинства „ ссцсннсто. Р

И ЕДНИТЕ, И 

ДРУГИТЕ 

ПРОВЕЖДАТ 

ЗАСЕДАНИЯЖ11-

На политическата сцена в Босилеградска община от 22 ноември - 
когато под натиск на около 500 работници и граждани нс се проведе 
сесия на ОС и не бяха избрани секретар и НО - СПС и ЮЛ от една 
и от Друга страна, досега настояват да отнесат превес, но
усилията и на едите и на другите са безрезултатни. Понеже и едните 
и другите смятат, че ” действат според закона” на практика действа 
двувластие.

Сега СПС и ЮЛ, които 
скупщина, която

—Дали паус)разум еннпта ме-
_ ЖУУ общинските власти и ДС-

Па кои Проблеми особено БЮ са Премахнати? 
обърнахте внимание По ар 
разговорите ?

етнически групи Расим Ляим.
Първият въпрос 

към Васов след срещата 
иегьра бе, защо разговори при 
закрита врата?

Басов: Министър Ляич изра
зи това желание

отправен 
с мин- емена Това тепърва ще се случи. 

Лично мисля, 
ключително малък, инцидентът 
по-голям. Медийно преувелич
ен, а последиците ще бъдат ни
щожни.

че поводът е из-—На проблемите, на които 
аз постоянно соча, отнасящи се 
до малцинството. Аз лично, легално бяха формирали Общинска 

сетне формира и Изпълнителен отбор, избра 
секретар и работни групи, смятат, че те изпълняват власт в об
щината. ДОС, съставен от общинските отбори на ДС, ДСБЮ, ГСС 
и НС, със съдействието на 00’на СПО не признава 
понеже смята, че СПС и ЮЛ я не са формирали в срок от 60 дни 
след изборите, както това налага Законът за местно самоуправ
ление. Всъщност, спорен е 59-ият ден, когато беше 
сесията на ОС и

мо-и затова вие жу
рналистите не присъствахте. ите сътрудници, а бих казал и 

ДСБЮ смята, че сме максима
лно асимилиран народ. Пак ще 
изпъкна онова, което винаги ка-

—Означава ли това, че от- 
борнишиие на ДСБЮ ще се вър
нат в

По чии Покана министъра 
Пристигна тук? тази власт.

локалната скупщина?—За случилото се министър звам: моята цел номер 1 е връ- 
Ляич се е информирал от моди- ‘ щане и запазване на национал- 
ите и самонпициативно ни

—Аз никога не съм се съмня
вал в това.

самобитност на българско- насрочсиа
когато се очакваше да бъде учредена власт. ДОС 

предложи 15 души за формиране на временен общински съвет - 
пет души от ДОС и СПО, както и пот от СПС п ЮЛ, които нямат 
съгласието на партиите си и които сетне ги отлъчиха - 
«а го верифицира правителството на Сърбия, а сетне да се проведат 
нови местни избори.

На 22 ноември 18 от 31 отборници на ОС

по- пата
А.т.

по

НЕЩО СКЪРЦА”В ДОС ЗА 

ЦАРИБРОД
и изчаква

се отказаха от
мандатите си пред председателя на ОС д-р Симеон Арсов, който 
направи същото. След това 12 от тях ”пак(От 1 стр.) си възстановиха манда
тите, понеже от тях се отказали под натиск”.

От 22 ноември досега отборниците на ОС в помещенията на 
ОО на СПС проведоха две заседания. На първото беше освободен 

председателят на ОС д-р Арсов, който минал на страна 
на ДОС, и за нов председател беше избран д-р Любен Алексан
дров. Бяха избрани и секретар на ОС, ИО и работни тела. На 
втората, която стана в навечерието на Новата година, отборниците 
приеха ребаланс на миналогодишния общински бюджет, решение 
за комуналните и други общински такси, както и решение за фи
нансиране на ОС през първото тримесечие на годината.

Неверифицираният временен общински съвет, който се огла
вява от д-р Арсов, се помещава в канцеларията на председателя на 
ОС. Този съвет участва в техническата подготовка за изтеклите 
републикански избори на територията на общината и досега про
веде няколко заседания, като обсъди различни текущи въпроси.

С най-главното обаче, с общинския бюджет, не разполага мито 
властта на СПС и ЮЛ, нито на ДОС. Решенията за изплащане па 
заплати на работещите в организациите и ведомствата, финан
сиращи се от общинския бюджет, и банкови сметки все още под
писва Васил Йованчов, досегашен председател на ИО на ОС. Всъ
щност, властта и на едните и на другите досега живея благодарение 
на него, понеже без неговия подпис почти нищо не можеше да 
функционира. Още повече, че компетентните органи не се съг-

еъществува коалиция между, 
от една страна национална 
партия на българите и от др
уга страна партии, в които 
също членуват българи, но 
те са с гражданска ориента
ция. Това е добро съчетание, 
един добър модел, който мо
же да се прилага и в други 
среди. Аз съм убеден, че Ми
нистерството заедии с всички 
действащи партии тук, ще на
мери модели за бъдещо сът
рудничество. Във всеки слу
чай ще настояваме чрез ре
ализация на множество прое
кти, да подосигурим демок- 
татична интеграция на вси
чки малцинства, включител
но и българското, в нашето 
общество, с възможност и 
българското национално ма- свързващи Сърбия и България, 
лцмпетво да запази своята на
ционална, културна и оста
нали идентичности. Това на
истина може да бъде модел и 
убеден съм, че с новия закон 
за малцинствата ще покаж- 

*ем, че новата демократична ятелски държави. Така чс бъл-

от поста

След разговорите зад закрити врати

да запомним, * както неговата те, смята че "недоразумението, 
поръка, така п поръката на пре- което се случи, бързо ще изчез- 
зидента Кощуница в разговори- не безпроблемно, тъй като и 
те между двамата - Цариброд и представителите на общинската 
Босилеград - общините, в които власт са българи и при това чле- 
живеят българи, да бъдат нове на ДОС. Занапред мисля,

че ако има подобни проблеми, 
ще ги разрешаваме на локално 
равнище, без присъствие на 
висшите фактори на властта. А 
перспективите за развитие на 
малцинството са много ио-голя- 
ми след пети октомври. Една е и 
увеличение броя на часовете по 
български език в училищата”.

ласяват да озаконят подписа на нито един представител от две те 
паралелни общински власти. Сякаш и те изчакват да видят накъде 
ще претръгнат везните!

Д-р Арсов казва, че на територията на цялата община ДОС, т.е. 
временният общински съвет, който наскоро щял да бъде верифициран 
от правителството на Сърбия, изпълнява властта. Иван Стоименов, 
новоизбран секретар на ОС, пък казва, че СПС и ЮЛ са формирали 
власт, че ДОС действа насила и противозаконно и че са поискали 
МУП да им помогне от сградата на ОС да отстранят представителите 
на несъществуващия временен общински съвет. Досега тукашният 
Отдел на вътрешните работи не се намесваше в споровете на двете 
страни.

БЪЛГАРИЯ Е 
ЧАКАЛА ДЕСЕТ 

ГОДИНИ
Сърбия да сс демократизира 

за да можем ние да станем при-

власт по съвсем различен на- гарска’га държава, в това число 
чин от Милошсвич ще раз- м българското посолство, ще на

прави всичко възможно за да 
оказва помощ на гражданите и 
на общините, в които живеят 
българи. А искам да кажа, че ир-

А.Т. В.Б.

решава проблемите в държа
вата”. НА ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

А посланик Трифонов така
коментира разговорите:

"Преди всичко искам да бла- сз последните два месеца тази 
помощ само за Царибродска об- 

ц;1. щина надхвърли 100 хиляди ДМ.
И да благодаря още един път на щина в Цариброд се проведе на 29 декември 2000 ране на общината през първите три месеца от2001 
г-н Ляич за всичко онова, което 
той като политика провежда -

ПРИЕТ РЕБАЛАНС НА БЮДЖЕТА
г-н Ляич, че ме по-годаря на

кани заедно е него да посетя 
риброд. Радостен съм, че успях-

Третата редовна сесия на Общинската скуп- Прието бс и решение за временно финанси-

г. Въпреки отсъствието на трима отборници от г., което бе определено на износ от 1/4 част от 
ДСБЮ (един дойде), отборниците от двете коа- бюджета за 2000 г, увеличена по отношение по
лиции показаха*изключителна кооперативност и вишаването на цените на дребно. Съгласно изме- 
ефикасна работа и сравнително бързо приеха пре- ненията на курса на динара направени са и изме-

ме да проведем едни много задъ
лбочени разговори,както по пр
облемите на жителите в общи- сАна нова политика към национ

алните малцинства в Сърбия, впата,така и по вътрешните про
блеми на партиите и взаимоотн- това число и към българите, дложените решения. нения и допълнения в решенията за разни кому-

и коалицията ДОС. Лз Скоро диалога що продължим с Преди всичко беше направен ребаланс на об- нални и други общински такси, 
бях щастлив да присъствам на едно по-дълготрайно носещо- щинския бюджет за 2000 г. Осъществените и из- Прието бе и предложение от общинската хазна да 
срещата на президента Стоянов ние па представители от Бъл- разходвани средства в общинската хазна се уве- се финансира част от автобусните билети на уче- 
с гражданите на Цариброд и мо- гария тук". . личават два и половина пъти-от 23 511 238 на 59 ниците пътуващи до Димитровград и тези до Пп-

Сааеен Гогов, председател 681 200 динара. Това увеличение е обусловено с рот, както и решение за финансиране работата на 
на Общинската организация на увеличения курс на динара спрямо ДМ, относно отборнпческите групи.
ДСБЮ и участник в разговори- увеличените по този начин приходи и разходи.

ошеипята

гл дл ви клжл, чс 'гой с изключ
ително смоцнонллно удовл
етворен от тлзи срещл. -Трябва А.Т.

.1 )12 януари 2001 г.



ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНАТА ОБСТАНО
ВКА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕПЛИКА

ИСКАМ САМО ВИСОК МОРАЛ 

В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

ХОРАТА
ДОС: ЗЛИ ХОРА 

ИЗМИСЛЯТ 

СЕПАРАТИЗЪМ "Братство” не са подходящо място за нейното
аз съм

На купищата обидни думи отправени към мен
в текста "Какво иска Шукарев?” ("Братство” обсъждане. Неоспорим факт е обаче, че

един от малцината, които на висок глас поставиха 
въпроса за погазените права на българите в Юго
славия. Благодарение на моята активна дейност

Политическо-сигурностната обстановка в Босилеградска об
щина не е каквато беше до 22 ноември миналата година, откогато 
в общината съществува двувластно, но не е и загрижаваща. На 
това становище застанаха представителите на ДОС в Босилеград, 
която тук представляват общинските отбори на ДС, ДСБЮ, ГСС 
и ИС, подкрепени от ОО на СПО, като подчертаха, че "об
становката ще се подобри когато Правителството на Сърбия сфор
мира временен общински съвет”.

Загрижващо е обаче, каза Мпле Миленов, председател на ОО 
на ДС, че с обстановката в нашата община спекулират както хора 
от СПС н ЮЛ, така п някои медни в съседна България. Злите 
намерения отиват толкова далеч, че настояват да прокарат 
лъжата, че уж българското малцинство в Босилеградска община 
било сепаратистко н че настоявало тази част на Сърбия да се 
присъедини към България! Представителите на всички отбори 
заявиха, че пито ДОС е сепаратистка политическа коалиция, нито 
населението, което дълбоко и съдбовно е свързано със сръбския 
народ н което винаги е било лоялно па държавата, в която живее - 
на Сърбия п Югославия. Тези лъжи, подчерта Миленов, измислят 
зли п болни хора, чпито амбиции имат една единствена цел - 
население то да загуби доверие у ДОС.

Арсо Тодоров, председател на Главния съвет на ДСБЮ, каза, 
че отделни хора в Босилеград и в България настояват да обвинят 
тази партия в сепаратизъм. ДСБЮ не е сепаратистка партия и не . 
настоява за никакво отцеплопие, каза той, като подчерта, че е 
възможно отделни членове на ДСБЮ и на КИЦ "Цариброд” да 
ползват обстановката и да разширяват лъжи и недоверие по меди
ите в България.

Понеже ДСБЮ се обвинява в сепаратизъм, а с него и ДОС, 
присъстващите препоръчаха на ОО на ДСБЮ в Босилеград да 
обсъди въпроса и да издаде публично съобщение, в което да изнесе 
становището си не само когато става дума за собственото си 
действувало, по и за членуването си в ДОС.

1827) не желая да обръщам внимание, но 
ношение дейноста на ДСБЮ не мога да остана 
безучастен. 'Фарсът от 19 август 2000 г. разигран

по от-

Небойша Иванов в осъществихме редица срещи с международни пра
возащитни организации - Тадеуш Мязовецки, Ел-

под режисурата на лицето
помещенията на КИЦ "Цариброд” се нарича 
"извънредно" заседание на ОО на ДСБЮ -Цари- изабет Рен, представители на 6-7 занадноевропе-

йски държави и по този начин цялата междуна- 
Именно, там се бяха събрали точно 13 души родна общественост разбра, че в Югославия жи-

българи. Заради това и заради факта, че 
посветих 10 годили от живота си на тази органи-

брод.

предимно без образование и определена профе
сия, които се нарекоха "политически, културен и

местния ДСБЮ”. Там бяха и зация не позволявам на никого да ме обвинява 
несправедливо в опит за паралазиране дейността 
на ДСБЮ. Подобна наглост е прекалено дръзка и 

да я отмина с мълчание. Това са кухи

веят

социален актив на 
трима телохранители, а пред заклюшаната вхо
дна врата останаха 30-тина човека, 26 от които
собственоръчно се подписаха и изпратиха

имена до ГС на ДСБЮ - Босиле- фрази, лишени от всякакво съдържание.
За информация на гражданите искам само на

спи- аз няма
съка със своите
град. Много други преди това бяха! върнати от 
хората на Н. Иванов под претекст, че заседание кратко да припомня, че ДСБЮ осъществи съби 
няма да има. Тричленната делегация от Босиле- рането на 5673 подписа за връщането на болни

цата в Цариброд. В последствие тя беше ремонти-град демонстративно напусна в знак на несъгла
сие с тази сбирщина и по тази причина беше взето рана и отворена. На различни нива беше поставян 
решение за провеждане на избори в ДСБЮ на въпроса за състоянието на нашите черкви и ма

настири и на другите исторически и културни па- 
По-късно на 11 декември Н. Иванов събра по метници. Направен беше снимков материал, съ

старил сценарий своя антураж и отново се про- брани бяха и много други данни и в резултат на 
вежда т.н. заседание. Входната врата отново е това много'-черкви в общината бяха възстановени.

От нас тръгна инициативата за масово обучение 
Всички 'тези "юнаци” сега, след падането на на студентите в Р. България и гражданите помнят 

'тоталитарния режим станаха изведнъж много хр- това мнопо добре. Ние първи реализирахме лету- 
абри, но нека да си" спомнят близкото минало и ването на деца от Цариброд и Босилеград на море 
колко активни бяха по време на режима на Ми- в България и още много други мероприятия с 
лошевич, как се криеха и се плашеха дори от единствената цел събуждане и запазване на бъ- 
собствените си сенки.

Темата за моята дейност като предсеател на 
ДСБЮ е много общирна и страниците на в-к

всички равнища.

заключена.

лгарщината в нашия роден край.
Когато се извършваше тази апостолска дей

ност сегашните т.нат. активисти сияха блажено
В.Б.

своя летаргичен сън, а сега на
ричат себе си "ново, оперативно 
и дееспособно” ръководство на 
ДСБЮ.

Всичко, разбира се е въпрос 
на морал. На края искам да зая-

СЪОБЩЕНИЕ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ
Хелзпп кскпят ком«п ет за защита пра- емист документационен материал, касаещ риброд на улица "Васил Иванов”* ном 1, 

н свободите на българите в Югосла- се правата и свободите на българите в Съ- тел/факс 010/363-397. 
момен та изготвя Годишен доклад за рбия за 2000 г., но тъй като постоянно прис- 

състоянмето правата н свободите на бълга- тигат данни за нови нарушения в областта 
рпте в Югославия за 2000 година. Доклада на образованието, правосъдието, полиции
те бъде печатан ма български, сръбски и 
английски езици с цел да стане достояние

вата
вия. в От 2001 г., Хелзинкския комитет, ще вя, че повече не желая да коре

спондирам с никого,особено
ез страниците на в "Братство”,

оказва юридичека помощ на потърпевши 
от бившия режим граждани на Сърбия, с 

та, митницата, църквата, медиите и про- особен акцент върху правата и свободите 
чие, молим всички граждани с конкретни на българекто национално малцинство, 
примери за нарушения на техните човеш-

така че нека всеки да гледа сво
ите задължения. Аз още веднъж 
апелирам само за повече морал 
в човешките постъпки и пове
дения.

широката югославска, българска и ме
ждународна общественост. ки, национални и религиозни права да се

Хелзинкският комитет разполага с об- обърнат към Хелзинкския комитет в Ца

на

За Хелзинкският комитет: 
Зденка ТОДОРОВА

д-р Марко Шукарев

М0СТ°ВВ°ЦАСРЙБР0ДАГ МИТ°В’ СЪТРУДНИК НА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ" И "НЕЗАВИСИ-

ЗАЩИТНИЦИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИ ПРАВА
Партньорството па демежр-

атичтекп промени” (ПДП) п неправителствени, извънпарти-

......................
организации, от конто 
следа,к жителите па Царпброд- 
ска община все повече се интер
есуват. Както узнаваме, 
царибродскп фирми 
сформирани клонове па ООСН. .
Първият сътрудник на двете 
сочени организации в Цариброд 
е Предраг Мнтои мампшпят 
жеиср . С него тези дни проведо
хме разговор.

* I ~н Мшшм, Преуставаше 
пи накратко ПДП а ООСП.

дркеия от множество сходни ция. Нека да наброя само 
от тях: живот без страх и бед
ност, общество без насилие, жи
вот от

някои защитава интересите на труде- 
щите*се, брани ги от своеволието
на управленските структури във 
фирмите и учрежденията, в ко
ито работят.

Нашите

НО II ОТ някои 
ганнзацип, конто 
или конто се 
лючат в създаването 
цвята на

политически ор
ен включени собствен труд, отговорна 

и сменяема власт, независима 
съдебна власт, свободни медии и 
автономен университет, пазарна 
икономика, децентрализация и 
местна самоуправа, зачитане

напо-
стремят да се вк-

съграждани, които 
през средата на декември 2000 г. 
присъстваха на семинара, който 
се проведе тук и на който стана 
дума за темите, за които ние сега

и реализн- 
съвместна стра тегия зав някои

вече са промени. Това е организация,
която не е във властта, но нас
тоява да влияе върху пея.

на
човешките, национални, верски 
и други права, международно 
сътрудничество и т.н..

по-
* С уру ги у уми ПДП 

занимава е Поли шика, но са ин
тересува от нея. Така ли?

говорим, можаха между другото 
да разберат, че синдикатите, ко
ито

не сенн-
* Дума—у ве за ООСН.
- Това е организация, която 

се бори предимно за осъществ

ил Запада сс организират по 
същия принцип, но който е ор
ганизиран и нашият синдикат 
"Независимост”, 
влияние върху обществото и оф
ициалната политика. Тези сип-

- Да, точно така. Тази 
ганиза ция същевременно е про
тив това политиката 

-1 ова са две нсправителств- бира като гола борба 
ени, извън партийни и неирофи- този случай тя би била 
гин организации, които тясно си гня единствено 
сътрудничат. ПДП е органи- са на власт. ПДП 
зация. коя то е настанала по ини-

ор-

имат голямода се раз- 
за власт. В 

нривиле- 
за онези, които

яване на интересите на работ
ниците и всички трудещи се. Тя 
не претендира да бъде във вла-

организации и гражданството 
1 ряова да влияят върху политич
еските процеси.

* За 
ПДП?

дикати, като истински предста
вители на трудещите се, имат 
свои застъпници и в седалището 
на Европейския съюз в Брю
ксел.

ста, но иска да влияе върху нея 
заради по-добрия 
всеки от нас. Значението на 
ООСН

какви и ели се поризастъпва ста
новището. че политиката трябва 
да се насочи към истинското об
ществено и икономическо 
внтие и че

живот на
цнатнва на ООСН и "Фондаци- 

- ята за мир и потушаване на кри
зи . Програмата на ПДП се по-

- Това са 
нцип се

цели,които по при- 
сгреми да осъществи 

всяка демократическа организа-

У нас в момента е осеза- 
омо. Организацията 
много

раз-
неправптелствените

е спечелила 
предимно 

всеотдайно
симпатизанти 

поради факта, че
Б. Димитров

С4Г}
12 януари 2001 г.



БОСИЛЕГРАД : ПРОДЪЛЖАВАТ ТРУДНОСТИТЕ 
ДЕЛИТЕЛНОТО И НА ДОМАКИНСТВАТА В
ДЪЛГОВЕТЕ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИЯ ТОК

НА елекроразпре- 
ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА МИН В НОВАТА ГОДИНА

ПОДОБРЕНИЕ 

ПРЕЗ ПРОЛЕТТАВСЕКИ ДЪЛЖИ СРЕДНО ПО 

6750 ДИНАРА *В променените политически
троителната промишленост в Ниш очаква повишаване на произ
водството и увеличение на износа, заяви генералният директор м-р 
Пера Милованович * Има надежди и за "Балкан” във Велико

и икономически условия Машннос-
т°;:^

Дълговете на домакинствата в Босиле- 
градска община на 31 декември за ток и други 
ооществсни облагания,

- Като хора от бизнеса много дббре знаем, ме икономическата 
обстановка няма да се подобри толкова бързо, кол кого 
леската. Все пак има надежда, защото с възстановяването 
ството на страната ни в международните политически и преди 
всичко икономически институции и организации и с окончателното 
отменяне на самкциите се отркиват възможности 
панство за по-пълноценно излизане на международния пазар. Раз
бира се, че за това 
изисквания на

дължат над десет хиляди динара, но освен 
че посочи, че бройката е голяма, не иска да

в сметките на Електроразпределителното в ""пояТнГче^гп™0 ЗЗПИСаните имена 
Лесковац са възлизали на около 26 465 012 ’ големи Длъжници са до-
динара. Към тази сума трябв«ч да се ппибяяят бреСТ0ЯЩИ Домакинства, хора на високи пое-

число чс и окончателно, но в боснлсградския динара! -подчерта Илиев 
клон на лссковашкото Нлектроразпредели- Как и кога 
гелно не разполагат с.данни за дълговете на 
предприятията, организациите 
та. И без това,

полпти- 
на член-които се изчисляват

на нашето сто-

е необходимо да се удовлетворят строгите 
чуждестранните партньори относно качеството 

изделията и сроковете. В разговорите ни със старите (и нови)
ни дори над 45 хиляди М 1

!- * .
длъжниците ще издължат су

мите в момента не е известно. Клещите, 
и ведомства- ито често се призиват 

подчертават в тукашния клон,

Ш делови партньори ние 
Щ подчертахме, че сме за- 

пазилико
не! юкътнпта 

Ш| технологическата 
Щ база и сме готови да се 
Щ съревноваваме на нан- 
Щ взискателните пазари. 
Ш Фабриката ни в Свър- 
Ц1 лиг вече има сертпфп- 
§1 кат за ИСО 9001, а в 
111 най-скоро време таки- 
Д ва сетрификати ще но- 
яШ лучат и някои други на

ши фабрики.
Всичко това ни дава 

основане да вярваме, че 
износът ни през тази 

година ще достигне 25 милиона ОМ, което ще е двойно повече 
отколкото през отминалата. Нашият маркетинг плам е много по- 

• висок - 5,5 милиарда динара,-но производствените ни възможности 
са до 2,5 милиарда динара. Ако успеем да осъществим това, нашите 
около 7000 работника ще имат сигурна работа и могат да очакват

в такива случаи едва

», «омакинстачта са .У6"'" °В'
общината има 4 хиляди домакинства т.е. еле- ниците обективно не 
кроуреди и се стига до извода, че всяко до
макинство средно дължи по 6616 динара.

”Това са огромни дългове 
предвид, че Електростопанството на Сърбия 
няма достатъчно средства за да изпълнява 
дейността си.

см

повечето от длъж- 
са в състояние да ги ^:,'Г»11платят.

Когато става дума за плащането 
хора в Босилеград 
кога

на тока,
от години негодуват - ня- 

на събрания на органи на местната об
щност, някога на сесии на ОС - че ” домакин- 

длъжииците час по-скоро ствата със скромните си принадлежности не 
•I ря 5ва да внесат дължимите си суми”, каза са в състояние да плащат сметки и за високи 
новоназначения шеф на босилеградския кл- заплати на заетите в Електроразпределител- 

на лссковашкото Електроразпределител- ното”. 
но Славчо Илиев. Той

и като се има рр

-■

>ч
м-р Пера Милованович

он
подчертава, че са 

изготвили списък на домакинствата, които
В.Б.

В(БОСИЛЕгрАДскИ "АВТОТРАНСПОРТ" СЛЕД СМЯНАТА НА ДИРЕК-

- Има надежда и за цеха във Велико Бонинце, но за 
да се стигне до окончателното решение ще трябва да 
мине малко повечко време. В настоящият момент се 
дава предимство на цеховете, които вече имат готови 
програми и договорена продукция. С проблемите на 
тоя цех ще се заемем веднага след Коледа и се 
надявам, че с помощта на локалната власт в 
Бабушница до пролетта и там ще се възстанови 
производството, каза Милованович, отговаряйки на 
въпроса за съдбата на цеха на МИН във Велико 
Бонинце.

НАСТОЯВАТ ДА ИЗДИГНАТ 

ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ
Работниците н управителни- мата 

те органи в босилеградски ”Ав- ем души без билети. Конгроль- Ненов, изпълняващ длъжността 
тотрансиорт”, след като осво- ори ге в отчета написали, че пъ- 
бодиха от длъжност досегашния 'гнидите са дали пари, но че дву- 
си директор м избраха изпълня- членният екипаж не им дал би- щето си да се издигне личната 
ващдлъжността тоя пост, реши- лети, като по тоя начин ощетил отговорност на всеки работник, 
ха да издигнат личната си отго- предприятието с около 1000 ди- без оглед кои задачи изпълнава. 
ворност. В това отношение осо- нара. 
бено наблягат да се издигне от

край Долевац заварила ос- чната си безотговорност. Миле

директор в предприятието, ка
зва, че ще отстоят на станови-

средни заплати от около 150 БМ.
Машиностроителната промишленост в Ниш е една от малкото 

системи в страната, които са издължили всичките си даждия към 
държавата досега, така че всичко, каквото реализираме през тази 
година ще си остане за нас. Доколкото се сбъднат обещанията за 
намаляване на облагите, заплатите на работниците и изобщо стан
дарта ни, ще бъдат значително по-високи, категоричен е генерал
ният директор Милованович.

МИН е една от първите системи в списъка на около 700-тината 
подобни у нас, чиято програма за собственическа трансформация 
е получила съгласие от страна на правителството на Сърбия. Това 
е така, защото е направена компетентна оценка на капитала на 
всичките 38 предприятия в корпорацията. Всичко това е направено 
явно, работниците ни са запознати обстойно с всички подробности 
и всеки от тях ще получи полагаемото му се съгласно Закона. 
Смятаме че всеки наш работник или пенсионер ще получи по 
40(ЮМ за една година трудов стаж.

Особено внимание ще посветим 
Иван Арсов, секретар на~ на пътния транспорт и на при- 

говорността на работещите в "Автотранспорт”, казва, че сре- лива на финансовите средства в 
пътния транспорт, както и на щу двамата работещи ще бъде касата на фирмата. Ако се на- 
исички други от които зависи раздвижена дисциплинарна по- ложи, подчерта Ненов, ще кон- 
увеличаването на дохода на фи- стъпка, в която ще бъде изяс- тролираме работата и на ко- 
рмата. В резултат на това нас- нена далаверата им. Няма да нтрольорите. 
тояване е и неотдавнашното сус- има, пояснява той, никаква ми- 
пендиране от работа на водач и лост за онези, които присвояват тават, че усилията им в това от- 
кондуктор на рейсовата линия част от дохода на предприяти- ношение са резултатни. Сега ко- 
Белград - Босилеград, в чийто ето, понеже е крайно време гато се завърщат от линиите ко- 
автобус контрольорите на фир- всеки да понесе санкции за ли-

В "Автотранспорт” подчер-

ндукторите в касата предават 
повече пари отколкото по-рано, 
а и пътниците са по-доволни.

В КОБОС СЛЕД МИНИ ПОЧИВКАТА

МОЩНОСТИТЕ СА 
НАТОВАРЕНИ ДОКРАЙ

В. Богоев
В.Б.

ГИД ПАК БЕЗ ДИРЕКТОРСлед деветдневната почивка, която започна в 
навечерието на Новата година, работниците в 
босилеградската конфекционна фабрика КОБОС в 
понеделник пак стартираха машините си. Първан Стойов, 
директор на фабриката действаща в състава на ЮМКО от 
Враня, казва, че производствените мощности са 
натоварени докрай и че до края на месеца ги очаква 
усилена работа.

Стойов пояснява, че до края на месеца 
производството им е предназначено за домашния и за 
чуждестранни пазари. Според производствената 
програма до тоя срок трябва да се ушият 700 дамски 
палта и 800 мъжки костюма за домашния пазар, както и 
девет хиляди бройки мъжки, дамски и детски панталони 
за гръцкия и италиански пазари.

Най-голямото предприятие в Цариброд - моето желание да обезпеча непрекъснато 
ГИД, на 9 януари т.г. пак остана без директор, производство за по-дълго време стана нере- 
тъй като временно изпълняващият длъжността ално.Считам, че е много по-честно да си дам 
Петър Милев подаде оставка, в която между оставка, отколкото да водя фирмата към още 
другото се казва: ”При превземането на по-големи дългове без шанс за въстановяване 
длъжността бях запознат със състоянието на на същата”, 
дълговете на фирмата. Имайки предвид 
положителните процеси в нашето обкръжение, ръководство, синдикатът и Управителният от- 
разчитах на помощ и на нашето ангажиране за бор.Какво ще се случи по-нататък с ГИД 
качествено организиране на производството за остава да се види след срещата на общинското

ръководство с представители на фирмата.

За оставката са осведомени общинското

но-дълго време.
Тъй като очакваната помощ изостана, то и А.Т.

В.Б.

сюШшшйш 12 януари 2001 г.



В СЕЛО БРЕБЕВНИЦА (ЦАРИБРОДСКО)
ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ 

МАНАСТИРА И 
МАГЕРНИЦАТА

ДНЕС В "НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД
„ „ тажки-фудиос™, н.таело нп фирмата

НУВ ДИг Е1У 1 иг . бяха избирани и освобождавани от длъ-
жност седем-осем директори и изпъ
лня ващи длъжността гоя пост. Дали 
причината бяха директорите,’които не 
съумяха да организират работата или 
работниците, които ги търпяха, не е из
вестно. Стигна се до там, че закриха и 
овцефермата. Но дано сега им повърви.

Членовете на Управителния отбор 
в босплеградскп "Напредък” днес се го
твят да изберат директор на фирмата 
си, понеже това не успяха в понеделник 
поради липса на кворум. Конкурир 
са трима души, от които двама от ”На- 
иредък”и едни кандидат от Ниш.

През последните няколко години, 
когато "Напредък" попадна в небивало

Жителите на село Бребевница и хора гослужение. В навечерието на новия век 
по потекло оттам неотдавна подеха ини- и 
циатива за възстановяване на селския 
манастир "Свети Димитър Солунски” и на Исус Христос, на нас ни предстои да

реставрираме манастирската черква.

али
новото хилядолеите, когато се

навършват 2000 години от Рождението
В.Б.

околната магерница.

НЕ ВСИЧКИ СОЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИ ХОРА В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ПОЛУЧИХА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ СИ

НЕДОСТАТЪЧНИ 

КОЛИЧЕСТВА 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ
Манастирът

"Свети
Димитър

Солунски"

През последния месец от миналата го
дина социално застрашените хора от се
лата Дукат и Църнощица не получиха 
принадлежностите си, а през ноември без 
необходими храипталпн продукти оста
наха изпадналите в беда хора от Горна 
Любата, Мусул и Плоча.

На въпроса дали се касае за безотго
ворност на разпределящите помощта или 
на тези, които я дпстрпбуират или пък за 
нещо трето, в Общинската организация 
на Червения кръст в Босилеград отго
вориха, че не става въпрос за техни про
пуски и безотговорност.

"Единствената причина, поради която 
социално застрашените хора и посочени
те села останаха без принадлежностите 
си е това че, през ноември и през декем
ври ни пристигна недостатъчно количе
ство помощ", каза Ясмппа Господинова, 
секретар на ОО на ЧК в Босилеград. 
Хората от посочените села изостанала

помощ за тези месеци не могат датзземат 
допълнително, пояснява тя, понеже спо
ред нравилата на донорите, "правото за 
получаване на помощ не се пренася от 
един месец в друг”.

Господинова подчертава, че е въз
можно един брой социално застрашени и 
занапред да остават без помощ, но не мо
жа да уточни бройката. "До края на ме
сеца в Босилеград ще пристигнат пред
ставители на Световната програма за 
храна и на републиканската организация 
на Червения кръст, когато ще се уточни 
колко помощ ще пристига занапред и за 
колко души. Доколкото се наложи, а по 
всичко личи, че това е съвсем възможно, 
ще преразгледаме списъците и помощ ще 
получават наистина само най-закъсали- 
те", оповести тя.

магерницата и камбанарията. Заплану
вано е да се уреди и околността на ма
настира, т.е. да се запазят кладенците", 
се казва между другото в съобщението, 
с което тези дни Съветът за реставрация 
на верските обекти се обърна към сега
шните и някогашните жители на село 
Бребевница, Царибродска община и др
уги заинтересовани лица.

Средства за реставрация на верските 
обекти могат да се внесат в джиро-смет- 
ката на МО Бребевница, открита при 
дими тровградския клон на ЗОП. Тя е с 
номер 42802-635-8-890.

Поради невежество, безотговорност 
или поради определени исторически об
стоятелства не е записана датата на 
изграждането на манастира. Според на
дписа на камбаната, който гласи: 
"Леярна на свещи и камбани - Пловдив 
1848 година”, се предполага., че храмът е 
построен през първата половина на 19 
век, а може би и по-рано.

"Нашите деди и бащи през различни 
пазеливремена, са поддържали и 

манастира като спой общ дом и духовно 
убежище. До днешния ден всяка година 
без прекъсвания на "Гмитровден" в този 
духовен храм се провежда бо-

В.Б.

Б. Димитров

СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (6)

БАЧЕВСКИ ПАВЕТА В 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧАРШИЯ
Само десет години по-късно 

(през 1981 г.) в селото са регис
трирани 131 овце (или с над 60 на 
сто по-малко в сравнение с 1971 
г.),81 говеда, 33 свине и едни кон. 
През 1991 г., когато е проведено 
последното официално пребро
яване, в селото са регистрирани 
само 19овце (па двама жи тели на 
селото тогава се е падала но една 
овца)'55 говеда, 23 свине 
един кон. Понастоящем в Бачо-

конто живеят в Димитровград, а се е намирала кариера, от която 
по потекло са предимно от За- се е експлоатирал качествен гра- 
бърдпето п Висока. пито и камък. Там от този гранит

са се правели павета, с които е 
настиланаНЯКОГАШНОТО 

БАЧЕВО СЕ Е 
ОТЛИЧАВАЛО

димитровградската- 
чаршия и някои улици в съсед
ния Пирот и кой знае още къде. 
В интерес на истината нека да 
отбележим, че в димитровград
ската чаршия са слагани павета 
и от кариерата в село Долна Не- 
вля, но по-голямата част е с па
вета от бачевската кариера.

В Бачево някога са се про-

Щ

....
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Някога ги е имало няколко. Днес за бачевските воденици 

припомнят само развалините

■И®
'с малачето на много лозя. Днес 
вече няма пито едно. Селото е 
било познато и със своите во
деници. Те са били едни от най- 
известните в Царибродско и са 
същестувалм и в турско време. 
През 1920 г., когато границата 
между Югославия и България се 
поставя в района на това село, 
бента на Нишава, от който во
дата от реката се е направлявала 
към водениците,е останал на ок
оло 300 метра в рамките на бъл-

'штш щшшж1$ш
II ПИТО

во има по-малко от 20 овце. По- 
малко от 20 са п говедата. Сви
нете са приблизително толкова. 

М л с кода п 11П то ж инотмп
части на селото. Между опусте
лите жилищни постройки има и 
такива, които са типични при
мери на къщи, строени но мер
илата на някога прилагащия се 
нашироко в'тези балкански про
стори селски архитектурен стил. 
Днес са в отчаяно състояние. В 
отчаяно състояние днес е и сгра
дата на някогашното бачевско

войни. Преди това училищна сг
рада е имало в самия център па 
селото, над селската чешма. Пр
едполага се, че в първото бачев
ско училище се е учело още по 
време на турците. Поради фак
та, че е била стара, пропаднала, 
бачевчаните са срутили тази пъ
рвоначална училищна сграда и 
на около 30-тииа метра източно 
от нея са построили нова. Интер
есно е да се отбележи, че поради 
строежа на новото училище 
(днес за това училище може да се 
каже, че е ново само йод кави
чки) бачевчаните са изместили 
местните гробища, което* погле
днато поне от тази историческа 
дистанция, би могло да се счйта 
и за своеобразен абсурд.

- Следва -

веждали срещи на жителите от 
крайграничните части на Сърб
ия и

и пр
еди всичко овцете, конто някога 
са били представителен белег на България. Те са организи

рани в Бачевското поле, югонз-седрто от година на година ста
ват все но 
мито бачевчанн 
преди Втората световна война в 
тяхното соло е имало 
хиляди овце (и кози), няколко ст
отни говеда, много коне, много 
свине... Но днес това 
и ало. Малобройните бачевчанн 
понастоящем отгледжатдомаш- 
ни животни .за себе си и рядко за 
продажба. Освен с екстензивно
то скотовъдство, те частично се 
занимават н със земеделие. Но, 
понеже болшинството от тях са 
стари и изнемощели, по-голяма 
час т от нивите им обработват те
хните потомци, живеещи в Ди
митровград или арендаторите.

точно от централния селски път. 
В селото някога е имало 
вица (валявавица), сиреч заведе
ние с водна сила за тепанс на въ
лнени

малко. По-възраст- 
сн спомнят, че и тепа-

гарскататеритория. През 1948 г. 
българските власти поради по
литически причини затварят гр
аницата и от бента се "вдигат 
ръце”. Стечение на времето той Ш1ЛЯЦИ за влачснс кълна, конап

и други тъкани.

няколко
тъкани. Имало е и дерак 

или уред с подобни на таралеж
училище, в което преди десети
летия са се учели стотици млади 
бачевчанн. Човек, който за пър
ви път идва в селото, трудно би 
можал да разбере, че построй
ката

е само ми-
рухва, а вадата, по която е текла 
водата към водениците се зали
чава. ОБИТАЕМИТЕ КЪЩИ

Днес са малко Димитровград- ® ДНЕШНОТО 
чаннте, които знаят, че паветата БАЧЕВО СА ОКОЛО

ДЕСЕТИНА.

със счупените врати и про
зорци и с пропуканите стени, е 
сградата на бившото местно ос-

в главната димитровградска ули
ца "Балканска" или чаршията са 
докарани именно от Бачево. В Опустелите къщи са много 

повече. Те са обраснали с трева, 
храсталак и в тях

новно училище, доколкото няк
ой от селяните не го информира, 
за какъв обект всъщност става 
дума. Сградата

началото на долината, през коя- 
към цен-

трал пата част на селото, някога 1|одслон Дивите животни, броде-
щи по хълмистите II

то е прокаран пътят сега намират
на училището е 

световнистроена между дветегористите Б. Димитровсю
12 януари 2001 г. Штй&



САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ДУШАН ТОМОВ

ПРЕЗИДЕНТЪТ 

КОЩУНИЦА ПРИЕСИЛАТА НА
РЕАЛИСТИЧНОТО ИЗКУСТВО

В помещенията на Градската галерия в
Димитровград в момента вее още е актуална 
изложбата на димитровградския художник 
Душан Гомов. открита в навечерието на Но
вата година. Пред почитателите на изящг 
изкуство младият автор се представи 
колко десетки картини, работени предимно е 
маслени бои.

през 99-та в Дупница, 98-ма в Трелеборт, 
Швеция и сега за пръв път е обемиста са
мостоятелна изложба в Димитровград. Мно
го негови картини са притежание на частни

юто 
е ня-

лица - колекционери.
Душан Томов принадлежи към онези худож

ници, които считат, че реалното изображение е 
най-верният път в изобразителното изкуство. За
туй картините му са живи откъслеци на обкръ
жаващата го действителност, наситени преди вси
чко с

За развои пия път па художника Томов, 
натъпканата с любители

пред
на изкуството галерия 

говори кмета,т на Димитровградски Община д-р 
Симеон Васил, покровител на изложбата С кра
тки приветствени речи към посетителите на из
ложбата се обърнаха нрдседнтолят на Агенцията 
за българите в чужбина Йордан Николов и самия т 
автор.

вътрешен динамизъм. Тук-таме прозрач
ност» на мъглата или пробиващите* облачното 
небе лъчи будят чувство на радост. Той изпитва 
удоволствие, че се е докоснал до пейсажния свят 
па художника и безспорно понася в съзнанието си 
"заснетия” предел, нерядко плод на въображе
нието на художника, но с реални измерения и ви-

КУСТУРИЦА
Югославският президент Воислав Кощуница прие 

в Палатът на Федерацията известния югославски 
филмов художник, режисьор и артист Емир 
Кустурица.

Както беше съобщено от Кабинета на президента 
на СР Югославия "в изключително сърдечна 
атмосфера било разговаряно за проблемите на 
културата на нашите простори и в съвременното 
човечество".

Душан I омов е родей през 1966 година в 
11овн Сад. Художествена академия завършва 

година в Софийския университет 
при професор И. Газдов. Със самостоятелни 
изложби в София Томов се е представял през 
96-та, 97-ма, 99-та

дения.
Естествено, младият художник Душан Томов 

Ще трябва да се отърси от някои ренесансови вли
яния п подходи, като си изгради собствен почерк 
и собствено светоусещане.

миналата

и двехилядната година. Изразено било съвмесното очакване, че 
"концепцията на автентичната култура ще има сили 

шенията на възможните

Ст. н.

да се противопостави на изку 
дезинтеграционни процеси".

БЪДНИК НА ПЛОЩАДА 

Б ЦАРИБРОД
ИЗБОРИ И 

В ДСБЮ НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ПОЕТИЧНА СЦЕНА
В навечерието на 

миналата година, 
по-точно на 29 
декември, по повод 
Новата година и 
Коледа, за членовете 
на ДСБЮ в Цариброд 
бе организиран 
коктейл, по време на 
който членството бе 
запознато с 
актуалното положение 
в общината и за 
отношенията на ДСБЮ 
с коалиционните 
партньори в ДОС за 
Цариброд. 
Същевременно бе 
оповестено, че в 
Общинската 
организация на ДСБЮ 
през януари ще се 
проведе общо изборно 
събрание и ще се 
обсъди работата на 
партията през 
последния период.

. X & ДВЕ СТОХОСБИРКИ НА 

НАТАША
КОНСТАНТИНОВА

л )

На босилеградската поетична сцена безшумно пристигна 
младата Наташа Константинова, по със стихосбирките си "Тъпка 
струя като вишнева кръв червена" и "Червеният въпросник'' зае 
значително, т.е. сигурно място.

На неотдавнашната промоция на излезлите п от печа т стихос
бирки, за песните п творчеството й пред над петдесетина 
почитатели на поезията, роднини и приятели говЪрнха журнал
истът Вене Велинов и боси ле градският поет Радко Стояичов. Като 
поет, каза Стояичов, съм приятно изненадан от песните на 
съгражданката ни, които са издържани във всяко отношение н се 
надявам, че тя още повече ще обогатява не само личното си 
творчество, по п поезията изобщо.

Наташа е родена през 1977 година, а песните в посочените ,т.е. 
първите й стихосбирки, са настанали от средата на 1994 до средата 
на миналата година.

Организатор ма промоцията беше боснлеградският Център за 
култура, а гост на младата поетеса ученичка в тукашната Гимназия 
бе Саня Глигорова, която рецитира свои най-нови стихотворения.

В.Б.
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(Фото Буба)

Вероятно за пръв път от освобождението насам Бъдни 
вечер бе честван на площада в центъра на града.

По инициатива на общината и РТВ "Цариброд" на 
площада бе поставен голям бъдник, около който в 19 
часа се събраха към хиляда царибродчани. Местният 
свещеник Александър Джорджевич отслужи 
тържествена литургия по повод великия празник и 
освети бъдника, който след това бе запален.

Връщането към духовните традиции сред хората се 
приема като нещо нормално в сегашния 
обществено-политически момент за разлика от периода 
на комунистическия тоталитаризъм, когато таченето на 
традициите бе насилствено прекъснато. Затова и 
присъстваха толкова много жители на града.

А.Т.

В ТРЕТОТО ХИЛЯДО
ЛЕТИЕ

Първото 

царибродчанче 

е момиче

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТВАНИ БЪДНИ 

ВЕЧЕР И КОЛЕДА
Първото новородено бебе в 

Цариброд, родило се в родилния 
дом в Пирот (царибродският от
давна е закрит) и първото но
вородено бебе в Пиротскн окръг 
е момиче! Щастливата 
съпружеска двойка Соня и 
Порица Филипови се сдобиха с 
първата си рожба па 2 януари 
2001 г. Малката Клепа вече си 
пристигна у дома па голяма ра
дост на родителите и роднините.

Първородсиото царибродчан- * 
че посети и кмета па общината и го 
дари с подходящи подаръци.

Коледа бяха тържествено чествани във 
в Босилеградска община. В домовете тра-

Бъдпп вечер и 
всички домакинства 
печата Пешо но-богата и празниците бяха чествани според 

обичаи, разбира се според това как и колко саправославните
запазени.

Бъдни, вечер беше в черквата "СветаНай-тържество но за
Богородица" в Босилеград, когато литургия служиха местните

Бобан Илич. Денят на 
добродетел кост, любов

Снишил Ботковнч псвещеници
Рождението на Исус Христос е ден на 
и помощ на онези, на които тя е нужна, 
пред нас п пека да донесе мир 
свещениците соколи 5!Х) присъстващи, предимно млади хора.

Нека тоя ден винаги е 
на всички, споделиха Щастливите родители се радват на малката Елена 

(Фото Буба)
А.Т.

<ю
12 януари 2001 г.



НА 3 ЯНУАРИ В КЛУБА НА ЮВ В НИШ
КОНЦЕРТ ЗА НОВОТО 

ХИЛЯДОЛЕТИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ
знак!Царибродчанинът е особен сорт човек. 

Нещо като хибрид, устойчив на всички кли
матични екстреми, годен за пазарната ик
ономика, с извънреден нюх - зрение и слух да 
усети откъде и накъде духа вятъра, да види 
обществените и икономически посоки и да 
чуе звуковете на новото време.

Когато се разкриха възможности за пет
ролен бизнес по време на югоембаргото, сре
дностатистическите царибродчани хукнаха 
през границата. Вграждаха скрити резервоа
ри в колите, правеха по няколко курса в де
нонощието, подмитяваха. После казваха, че 
митничарите били податливи на подкуп и ко
рупция. *

И псуваха митничарите.
Правеха автомобилни колони и задръст

вания на границата. Сбиваха се помежду си.
И псуваха българите за задръстванията.
За невижданото нашествие на "марокан

ските скакалци”, бяха виновни не скакалци
те, а мароканците.

Сиреч българските митничари.
После на царибродският пазар на прак

тика стана нещо като международно разде
ление на труда. Пазарна икономика. Инте
грация на практика.

Царибродчани купуваха евтини стоки от 
битака и псуваха "бугарете”, че продават на 
безценица, а не раздват ептем без пари. Така 
покзаха, че са американци с африкански ман
талитет!

Гостуваха ни от България изявени писа
тели, хорови състави, театрални и фолкл
орни ансамбли.

Верни на собствения си опит, нюх и ин- 
средностатистическите

Традиционният новогодишен концерт "Виенски валсове” и 
сезон в Ниш. В голямата залатази година откри концертния 

на Клуба на Югославската войска в града на Нишава на трети 
яниари се представи ансамбъла на Пловдивската филхармония 
под диригентството на нишкия маестро Зоран Андрич.

членовете на Плов-

цари-стинкт,
бродчани бягаха да не се докосне до тях кул
турният бацил.

И злорадстваха. Водеха идеологически 
спорове. Бойкотираха. Ненавиждаха. Псува-

В началото на третото хилядолетие
филхармония, една ог най-добрите в Европа, прого- 

от името на разума, обичта, мира и 
. Те изпълниха ненадминатите валсове на Щраус и

дивската
вориха с музика 
съдружието.
"Валса на цветята” от Чайковски.

Организатор на концерта беше МГ Сорабиа . от Ниш, а 
покровители Републиканското министерство на културата и 
Скупщината на град Ниш.

ха!
След време с острия си нюх усетиха, че 

нещо се затопля, вятърът задуха в друга по
сока, стадната психология се пригоди към 
вятъра и сега при културни изяви на писа
тели, хорови, театрални и фолклорни със
тави, настана обратното.

Инстинктът заработи на обратни рефле-

В.С.Б.

ПЕТЪР ГЕРОВкси.
Киносалонът, залата, центърът, бяха зад

ръстени. Ставаше същинско стълпотворен- 
ие. Небивал интерес към културните цен
ности на "бугарите”.

Комбинативният, хитър и пресметлив ср
едностатистически царибродчанин има ко
лосален усет. Като изключително фиксира
на личност, надушава и солено, и мазно, и 
слатко и се устремява хищнически стърмо- 
главо към "мършата”. Пограбва, смазва, вз
ривява "верноподаничеството”!

Той е практичен. Утилитарен. Социоде- 
терминирана личност. Превъплътена напъ
лно. Дезинтегрирана напълно от едни и при
общена напълно към други.

Делят се три хиляди пакета продукти, - 
хуманитарна помощ от България. Положи
телният опит си казва думата. Разгражда се

СЕГА СЕ ПИТАМ
Казаха ни че. сме предатели 
Чужди платени скоти 
А те миротворци 
И патриоти

. Сега се питам I
Това болка ли беше ' \
Или злодеяния неразбрани 
Или им бяха намеренията неумни

Но на една 
Важна дата 
Сложихлю точка 
На лъжата

При светлината 
Мисълта ми свободно лие 
спокойствие имам 
Възхитено сърцето бие

Поетическо 
ч кътче у

И живуркаха - оцеляваха и се възправи
ха?!?!

При откриването на Културно-информа
ционния център на българите - КИЦ "Цари
брод”, средностатистическият царибродчан
ин се изплаши смъртно, все едно повторно се 
активизира вулканът Етна в центъра на гра
дчето.

една интеграция, изгражда се друга - прио
бщаване към ДСБЮ - дистрибутора на да
рението.

Обаче царибродчанина не би бил цари
бродчанин, ако не е комбинативеи, хитър, 
пресметлив, фиксиран, целенасочен.

Взима пакета, озърта се като лисица, оглежда, 
нодушва и със светкавична хватка къса залепе
ното листче,

Като че ли стана нещо по-страшно! Това 
с новият Чернобил, нещо по-страшно от ра
кетите на НАТО! Нашествие на "марокан
ските скакалци”!

И създаваха буферна зона с плътна бло
када. Заградиха се с бодлива тел. Издигнаха 
нещо като Берлинската стена. Шенген.

Вятърът духна на обратно. Бодливата тел 
се разкъса. Падна Шенген. Пропука се сте
ната. И нахлу царибродчанинът в центъра.

Вика. Търси. Гълчи. Псува на обратно. 
Утвърждава положителния опит, изпитания 
модел - по посока на вятъра.

Не се плаши от българско облъчване. От 
политически травми. От кентаврийския при-

НЕЗАБРАВИМАТА МИ 

СЪУЧЕНИЧКА ЛИЛИЯ 

НЕЙКОВА
от което се усмихва лъчезарна кра

савица със знака на ДСБЮ и посланието "ИМА 
НАДЕЖДА ЗА ЦАРИБРОД”.

И като се опира на положителния си опит, пита 
гласно и нахално: ” А кога ще дават срествата за 
хигиената?!?! А хлебното брашно?!?! И заминава 
към светлото бъдеще, опирайки се на положител
ния опит, държейки под ръка известния лозунг на 
средностатистическия царибродчанин: - ”С нахал
ство към прогрес и светло бъдеще”!

Отиде си тя и в Димитров
град остави голяма празнина. 
Тя и Димитровград бяха едно 
същество, на което тя беше 
душата. По-голяма от физи
ческия си ръст.

Пиша за неразделимата си 
съученичка Лилия Нейкова - 
Лилето. Не мога да повярвам, че 
никога повече няма да я срещна. 
Тя излъчваше топлина, разби
рателство и винаги беше готова 
да се притече на помощ. Тя беше 
една от онези, които повече при
надлежат на другите, отколкото 
на самите себе си, от онези, за

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

СЪОБЩЕНИЕ НА "НАТУРА БАЛКАНИКА"

ПАМЕТ ЗА ПАМЕТНИКА, БЪДЕЩЕ 

ЗА ЦАРИБРОД
Неправителствената организация "Натура ковник Пачев. Той ги е 

балканика осведомява обществеността
призовал да подпомог- ' 

нат акцията кой колкото може. Затова, както и 
приятели на Цариброд, че е подела инициа- заради основния девиз на дейността си - 

тива за ремонтиране на Паметника на Неш- 
ково.

и всич-
които един писател беше казал:
"Това е човек, който беше раз- които намираха нац-късия път 
дал себе на другите хора ...” Д° сърцата на читателите. 
Именно заради това целият й 
живот беше едно добро дело.

Пълни осем години, колкото тримата си - братя - единият в 
бяхме съученички, Лилето не София, другият в Белград, а 
знаеше за друга оценка, освен третият в Димитровград. Но 
отличен. Тя беше

ки
в ней

ните акции да се включат всички доброжела
телни хора, "Натура балканика” вече 
тви контакти с българската страна, а в скоро 
време ще получи подкрепа и от високи постове 
в нашата страна. По този начин ще бъде реал
изирана една от основните цели на "Натура бал
каника”: сътрудничество между балканските 
страни.

Със създаването на Център за мир в Цари-

сегашно състояние напомня за посърналия гтп КаКТ° " С подписването на "Царибродс-
‘под Нешково, но след ремонтиранетхГмутоЮпе п ИЗЯВЛеНИе за мира страна 
б-нде материализирана парадигма на толераш- Ще бъдТдздТпшжос"6'46 П°СеТЯТ ШмеТНИКа 
ността, благодарение на която е настанал оие Д Д‘,„Р реализирането на иде-
лял „ се развивал Цариброд. ’ ^ ЯГа ОТПред" 120 год”™. според която предус-

"Натура балканика" ще се опита да организ- тивно начинПреДуслов"я 33 всяко конструк- 
ира обновлението на Паметника поне частично лан мип. 1уК е траиният
по същия начин, по който са го построили граж
даните на Цариброд през 1886

осъщес-В тази костница са погребани тленните оста
на загиналите в злощастната Сръбско-бъл

гарска война през 1885 година бойци както от 
едната, гака и от другата воюваща страна и този 
фпкт определя Паметника като най-голям ан- 
тивоенен символ в централната част на Балкан
ите. Освен това Паметникът

Житейският й път беше тру
ден и нерадостен. Остана безнки

най-трагичното беше, когато 
квато би пожелало всеко учи- остана без едничката си рожба, 
лище и съм сигурна че бе учи- без своя Сашко. Преждевреме- 
телка, каквато можеха да поже- ината му смърт сломи сърцето й. 
лаят всички ученици и всеко 
училище. Очите й пръскаха ра- съученичка и съм уверена, че 
зум и доброга. Спомняме си я такова чувство изпитват и много

ученичка, ка-
е най-автентич- 

нпят и съдбовен символ на Цариброд. Неговото

на всички Искрено скърбя за своята

като ненадминат декламатор и други наши съграждани. Тя си 
прекрасна актриса в самодейния отиде, но не безследно. Делата и 
театър "Христо Ботев”. И като добротата й остават. Завинаги, 
сътрудник на в. "Братство” уме
еше да се радва на човешките 
сполуки и да преживява техните 
болки, умееше да подбере думи,

и искрено же-

За Натура балканика" 
Слободан Алексич - Кьоса

година по ини
циатива на тогавашния комендант на града пол- Василия (Васка) 

Маркова - Илич

ШшШи12 януари 2001 г.



120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

КИРИЛ ТРАЙКОВ ПРЪВ 

ДИРЕКТОР СЛЕД 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 

ФАШИЗМА

140 ГОДИНИ ОТ 

ОТКРИВАНЕТО НА 

ПЪРВОТО КИЛИЙНО 

УЧИЛИЩЕ В СЕЛО 

ДОЛНА ЛЮБАТА(2)
КИРИЛ / РЛИКОР;... Безкрайно мпо- 

гч благодарим па праапшелсншошо па О. 
Ф. Българин и Фсрерашпа/шДемокршТп 
па Югослаапя, конто пориш пскрепа По
литика па братска

Югославия, нито от България. Страдания
та и лишаванията на братския югославски 
народ са твърде големи и ние от тях не 
можеме да очакваме

14-

_ никаква помощ.

^.,^"5.ЕЖгжяяи».
По време ММ Втора-,ч. световна аоПна метра плат за ученици и 500 метра за 

.о, моно бе о, крита ЦарпОродска гимназия, ученичка за да облечем децата и да по- 
(--лед ,а„ иршиане на пойната, когато Ца- лучат спретнат ученически вид. По такъв 
рнОрод и околията биха освободени по- начин ще можем да упражним по голям 
сини, се и ппроеа как ще работи гпмназ- контрол върху тях, което до сега не беше 
ИЯТП по нататък. Белград не беше още

Работата в Долнолюбатското училище се разраства. Незадоволмвайкп се 
с образованието, което са имали н чувствайки, че за новото време трябва 
солидна подготовка, много дотогавашни учители постъпват в организираните 

Министерството на народно просвещение Педагогическио г курсове в град
Кюстендил под ръководители на вещи преподаватели п следват там две 
години по пет месеца - ваканционно. Показалите отличен успех в тези курсове 
са награждавани и парично.

Освен това учителите работят и върху откриването на първите училищни 
библиотеки. Със скъсването на петвековните робски вериги огря свободата, 
слънцето огря свободно и в Босплеградското Краще. Наскоро избухва 
Сърбско-българската война и цялата културно-просветна работа спира. Но и 
в един такъв метеж отново се организира учебно дело във всички 
крайгранични села в Босплеградско. Поради недостатък на по-образован 
учителски кадър, назначавани са свършилите преди войната И и III прогим
назиален клас, а мнозина по-стари учители са били и с основно образование. 
Това недостатъчно образование на учителството не му е пречило задачата си 
да изпълнява добросъвестно и задоволително, защото народничесвото и па
триотичната подбуда са били стимулите за всяка тяхна работа.

възможно, когато са облечени в най- 
свободен, а от София не идваха никакви пъстро оскъдно облекло, 
директиви за това как ще работи гимназ
ията. Местният Народоосвободитслен

За Вашия жест ние ще Ви бъдем без
крайно благодарни. В случая ще почует- 

МИ1С1 в 1е решение гимназията да започне ваме Вашите грижи за нашите оголели и' 
да работи и то са>с същите учебници и бедни ученици, 
преподаватели останали от България и 

местни учители. За първите крачки 
па гимназията в Нова Югославия

ко-

ДИРЕКТОР: К. ТРАЙКОВ 
Цариброд, 20.02.1945, вх. Н. 38.

с. р.пови
голям

С указ №
: 182 от 12 

март 1883 г. 
за нърв път 

| след Ос
вобож
дението е 
образувана 
долнолюбат-

След освобождението на Белград вед
нага бяха направени конакти между

принос е имал КРУМ ТАСЕВ, завеждащ 
учебното дело при Иародоосвободптелн- 
пя комитети първия директор назначен от "рнвмтелствата на България и Югославия

относно работата, на гимназията в Цари- 
Защо Кирил Трайков бе назначен за брод. За такива братски връзки много до

принасяше първия директор Кирил 
Трайков. Още един важен документ го
вори за работата в гимназията през есента

София КИРИЛ ТРАЙКОВ.

пръв директор па гимназията?
Новата О. Ф. власт в Бч.лгармя и 'то

гавашното Министерство на просветата 
искаха да се назначи за директор човек, 1^45 година. Легацията на Федеративна 
който в близкото и по-далечно минало се република Югославия в София бе осве- 
застъпвал за .братски отношения между Д°мила Българското министерство 
България и Сърбия, относно Югославия, външните работи относно нейното стуно- 
Кприл Трайков,стар царпбрбдчапин беше вище за работата на гимназията в Цари- 
пзвестеп като такъв в Цариброд и окол- брод.

Ето съдържанието на писмото: 
"Легацията на Югославската федера

тивна народна република има чест да 
съобщи на Българското министерство на 
външните работи следното:

В училищата‘в Царибродска и Босиле- 
градска околии на Югославска федера
тивна народна република работят българ
ски учители. Преподаването в училищата 
и за БЪДЕЩЕ ЩЕ ОСТАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, като бъдат стрик
тно запазени ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ 
НАЦИОНАЛНИ БЕЛЕЗИ, но учителите 
ще се заплащат от Държавното съкро
вище на Федеративна народна република 
Югославия, като надзорен контрол ще се

ска селска 
община. В 
нея са

на

включени се
лата Долна 
Любата, 
Мусул, Горна 
Ръжана, 
Плоча и 
Барйе. Изби-

иостта. Той принадлежи към революцион
ната царибродска младеж, която между 
двете войни активно работеше в кралска 
Югославия да се запазват братските от
ношения между сърби и българи в Цари
брод. Кирил Трайков действително бе ли
чност., която дойде па чело на гимназията 
'тъкмо във времето, когато от София и 
Белград започна да се работи за сближа
ване между двата братски народа.

На първото заседание па учителския 
съвет па гимназията К. Трайков каза: 
"Ние трябва да водим сметка за иоложе-

рани са кметове и тяхни помощници в Кюстендилското Краище.
През 1882 г. княжество България за нърв път отпуска средства за 

изграждане на училищна сграда, а през 1889 и 1891 г. и средства за 
поддържането й. За учители през 1892 г. са определени Костадин Арсов - 
главен учител и Димитър Ковачев, и двамта от България. Същата година 
учителствува и Григор Иванчов, а за училищни настоятели са утвърдени 
Постол Спасов и Милош Дойчинов. На следващата година учители са Анастас 
Попзахармев от Босилеград и Захари Спасов от с. Извор, както и Анастас 
Захариев от България, а през 1894 г. им се придружава Васил Йовчев от с. 
Белут. През учебната 1895/96 година Васил Йовчев отива в с. Бресгница, а 
неговото място заема Стойо Яначков Попов, роден в с. Долна Любата в 
учителско семейство. В течение на 1996 г. идва Григор Иванов от България. 
Презсъщата година за настоятели са утврдени Заре Попов и Мано Нешов. За 
главен учител в училището през 1900 г. е назначен Йордан Антов от България. 
През учебната 1905/06 за първ път в селото идва жена учителка - Ивана 
Величкова от град София (която се омъжила за местния учител Стойо Ян. 
Попов). Йордан Антонов Кортенски от с. Кортен, учителствува през 1900/01 
г. На следващата година идва Яначко Георгиев, а настоятели са Младен Атов 
и Георги Митрев. В течение на 1909 г. Иванка Попова е определена за 
учителка в V клас. Тези учители остават и следващите няколко години.

През тези години- долнолюбатското училище много напреднало и 
процъвтяло под вещото ръководство на напредничавите учители. Покрай 

на училище ходели и момичета. Работят по две паралелки слети от 
два класа с по двама учители и един в V клас. Въвеждат се мерки за за
дължително първоначално образование, а двете малки учебни стаи в селото 
са били пълни с деца. Обучението се произвеждало на роден майчин български 
език, а учебниците, кои то първоначално са пристигали от Цариград, Одеса, 
Браила, Виена и Белград, сега идват само от София.

Селото се развива и в икономичеко отношение. В центъра на същото 
имало 11 кръчми и ханове. Израснали са големи двуетажни къщи,съвременни 
и модерни жилища. Изпъквала хубавата черква, построена през 1897 г. върху 

някогашната опожарена от турците черква. Тук е било об
щинското управление, повече дюкяни... В селото живеели много видни и 
богати хора, като Стамен Христов (най-богат човек в цялото Краище), Милош 
Ангелов, Аначко Попов, Костадин Младенов и др. Селото става администра
тивен, търговски, културен и просветен център. Още тогава 
учени и видни хора.

иието. в което се намира нашия- град и 
историческия момент, в който започна да 
работи училището. Ние трябва да възпи
тавам младежи те в дух на бра тство и един
ство между славянски те народи”.

След като гимназията в Цариброд за
почна с работа директора КИРИЛ ТРА
ЙКОВ изпрати до -Министъра на Народ
ното просвещение в София"'следното 
писмо:

провежда от страна на нашите държавни 
власти и цялото преподаване в училищата 
ще се извършва върху основата и духа на 
законите на Федеративна народна репуб
лика Югославия.

Легацията на Югославската федера
тивна народна република се ползва от 
случая да изрази на Българското Минис
терство на външните работи своята ви
сока почит.
София, 24 декември 1945 год. "(ЦДА, Ф. 142.

оп. 10,. а.е.7,л.48)

"Господни министър.
Поверената ми гимназия започна ре

довни учебни запятия па 29 януари 1945 
година. За това ние сме безкрайно благо
дарни па правителствата, и О. Ф. България 
и Федеративна демокра тична Югославия, 
които водят искрепа политика на братска

момчетата

Кирил Трайков, който добре позна
ваше гъжненисФо на населението в Цари-.

солидарност* между двата славянски наро- бр0дСК0 
да и позволиха па нашия хубав край. да

ползваше тези отлични взаимо
отношения между България и Югославия 
и в това направление насочваше работата 
па гимназията. Той остана в гимназията

имаме български училища.
До сега учебното дело в града

олшгг.1 се ри-лшнц добре. Пречки ме сре- сцмо в първата умобна година. След него 
"Име от другарите от Югослшшя, манро- 3;, ..„ректор бе назначен от Белград Кирил 
тип КОГАТО ИДВАТ ТУК ПРИ НАС.
ГЕ СЕ РАДВАТ ПА НАШИТЕ УСПЕ- 
ХИ. Обаче с храна не сме добре. Облек-

и ок-

основите на
Кямплев.

Богдан НИКОЛОВ

е имало многолото на учениците се намира в плачевно 
състояние. В гимназията имаме паралел
ки, в кон го няма пито един формен ученик, 
дори липсват п ученически шапки. Ние не 
получаваме абсолютно никакви наряди от

В следващия брой: Кирил Кямилов, 
преподавател и директор на 

гимназията в Цариброд.
- Следва-

Александър-Саша МЛАДЕНОВ

втш 12 януари 2001 г.



СТАРИ ЗАПИСКИ И 
ПРИПИСКИ

БИТОВА-НАУЧНА ФАНТАСТИКА (1)[

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД САВА
1ДОБРОПЛОДНИ

отнася за историята на образуването на Полуостова. Излезе, че 
въпреки метузалемната възраст на родопския масив, Балкан- 

полуостов представлява най-младият пространствен при- 
Нео-Европа. Освен това,

ПРОЛОГ
Пазарен ден в Цариброд е петък. Тогава в градчето сс стру

пват жителите от околните села, а напоследък на тоя ден за
хванаха да дохождат и амбулантш търговци от страни. И чужден
ците вече не са рядкост и не предизвикват любопитство както 
някога. Обаче, съставът и изгледът на чуждестранната компания, 
заела две съставни маси от оградения тротоар пред кафенето 
"Гацино”, беше нарочен. Японци! Шестима мъже, от които двама 
седовласи, и две очарователни гейши. Всички педантно загладени 
и чисти, всички със запечатани полуусмивки на устата, всички 
излъчващи типичните отлики на прословутото японско са
мочувствие.

скнят
датък към европейския конгинент 
образуването му не е станало отведнаж. През последните няколко 
десетина милиона години междусобно разпокъсаните и 
раздалечени парчета суша последователно се присъединявали 
към Стара Европа и се сляли в полуостров, който ние днес на- 

Балкански. Как е вървял процесът показва приложеният 
Той илюстрира четири момента от блаканските родилни

или до
СРЪБСКИЯ

ПАТРИАРХ...ричаме
чертеж
мъки и то преди 53, 38, 30 и 21 милиона години.

Оггук нататък разсъжденията взели следната насока. Щом
Балканите са комиоз- ПОПРАВКА НА 1ЛКОЛОТО. - 

1833)”Даде чорбаджи(Копривщица,
Вълко Теодорович пари за школото, за 
поправка, когато се развали нещо да 
пари да се поправи”

ирани от различни по 
потекло и състав сег
мента, логично е да се 
очаква на полуостро
ва невсекидневен био- 
диверситет, 
население на 
можни растения и жи
вотни, каквито няма 
из Старата Европа. 
Изследванията на пле
яда упорита и добре 
подковани специалис
ти по б(гга1гика, зооло
гия и биоценология по 
блестящ начин потвъ
рдиха предсказанията 
- оказа се, че Полуос
това, отделно центра

лната му част, не само 
щедро е надарена от Божеството с множество позната видове 
билки и животни, но го и благодатствувало като ковачница на 
напълно уникални живи същества. Те пребивават най-често в 
тукашните пещери, извори, врела и никъде на друго място в света. 

ОБЕЩАВАЩ НАМЕК

43/ГЛ зоги
има

(Копривщенски летопис)
пъстро
всевч.3- ИЗПИТИ. - ”На 4 юли (1865) ходих 

Габрово, къдсто ме бяха повикали за 
изпита. По този случай сс видяхме с гос
пожа Пстра Ангелова, свищовска учи
телка. Дойде си и учителят Петко Рачов 
Славейков от Цариград за изпита...”

(Бележки на поп Марин П.
Софрониевич)

В

САВА ДОБРОПЛОДНИ ДО СРЪ
БСКИЯ ПАТРИАРХ... Сава Добропло- 
дни, български просветител и писател, 
възрожденец, мише писмо до Йосиф Ра- 
ячич, сръбския, патриарх, като "учител, 
греческе литературе у карловачком ср- 
иском. училжцу” и иска да се подобрят 
условията за живот на гимназиалните 
учители, защото ”они едан едини извор 
имаю за свое издржаване, а то е ньиова 

овай тако плитак "и

Етапи от географската динамика на БалканитеГеоложкият състав на Европа и Балканите са 
извънредно сложни

- Господа - обърна се най-старият японец към сътруд
ниците си - сгг дъното на улицата се задава нашият герой. Той е 
студент но филология и добре владее английски. Дамите веднага 
стъпват в акция - пресрещат жертвата и инеценирват крайно 
безпомощие. Трогнатият кавалер без премисляме им предлага 
услугите си. След кратка фриволна разходка дамите канят 
жертвата да сс приключи към нашата компания. Останалото е 
моя работа. А вие, момчета, дискретао ще следите дамите и ако е 
нужно ще действате - завърши инструкциите си японецът, носещ 
титлата доктор.

плата, но извор е 
скудан да се из нега ни иайнужние по- 
требе намирити не могу... прос]>есори су 
под теретом своих дугова...ванредну им 
помой треба пружити”

(Сремски Карловци, февруари 1855;
ГраТза за историу бугар.народа", Бгд 

1987)

Сензационните сведения за биодиверситета не са ли намек - 
продължиха да се запитват учените - и в обсега на антропологията 
да се нрави сондаж с надежда резултатите да бъдат положителни. 
С други думи, дали Краището, Дерскула, Бурела, Забърдието, 
Буджака или инна регионална целина от балканското сре- 
докръстас не е излъчила досега неизвестна за науката човешка 
порода? Въпросът е нито наивен, пито несериозен ако се има 
предвид, че до втората половина на XIX столетие тези предели 
били означавани с бяло петно върху географските карти на бер
линския професор Хайприх Киперт. А първата карта на унгареца 
Фсликс Каниц, начертана пред края на същото XIX столетие, с 
неточностите внесе допълнителна бърканица в географските 
знания и белите петна, символ за 1егга тсоулка или непозната земя, 
си останаха валидни. Следователно, сведенията за земите от бал-

КОРЕНИТЕ СА ДЪЛБОКИ
Когато останаха сами, докторът погледна въпросително пе

тия компаньон.
- Какви са Ви, колега? Ще успеем ли?предчувствията
- Абсолютно! Планът ни е безпогрешен, а подготовките иде

ални. Освен това, нашите хора са виртоузи в своята професия...
... Никой от пазарната плпа минувачи край 'Тациното” не 

подозираше, че около младия им съгражданин Онод се плете 
примка, която в близко бъдеще ще се преобърне в мистериозна 
ас|)ера. А корените на събитията бяха много далечни и много 
сериозни. Загрижени за участта на Човечеството и подобно на 
тия от Северна Америка и Западна Европа, съвременните япон
ски оракули започнаха да разработват опции за предотвратяване 
на предстоящия еколожки Апокалипсис. Мнозина учени едновре
менно заключиха, че твърде надеждно решение за проблемите 
може би се крие в средищните предели на Балканския полуосров.

Въз основа на кои и какви изходни данни футуролозите кон
струираха своето предвиждане?

ШКОЛОТО ВЪВ ВИСОЧКИ ОД- 
ОРОВЦИ.
на Симо Алексов, дадено през октомври 
1959 година (в. "Братство” бр. 9) "през 
1840 година във Висоцки Одоровци (Ца- 
рибродско) е имало школо, училище, во
дено от даскал Николчо. Първи ученици 
са били Сганко Бранков и Никола Ди- 
нгчев от В. Одоровци”.

Според свидетелствуване

канското средище са все още оскъдни и ние не смеем категорично 
да се отказваме от местни антроположки сюрпризи.

Протоко(ко)лира: С. К.

В следващия брой:
Неочаквано нарастналия интерес за Власинското 

плато

Подготвил М. Мл.

БАЛКАНИТЕ, МИСТЕРИОЗЕН 
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗРАСТЪК РЕШЕНИЕ НА 

НОВОГОДИШНАТА 
КРЪСТОСЛОВИЦА 

Водоравно: 1. Нова 
година. 10. Ема. 12. 
Икона. 13. Иравади. 15. 
Талони. 17. Трика. 19. 
Ос. 21. Ники. 22. Ком. 
23. Ин. 24. Лов. 26. Ни. 
27. Комин. 28. Нота. 30. 
Марая. 31. Мо. 32. Раде. 
33. Катет. 34. Син. 35. 
Ета. 36. Салон. 37.
Пони. 38. Фа. 39. Лебед. 
40. Калай. 41. Кале. 42. 
Тил. 43. Си. 44. Ре. 46. 
Гел. 47. Колан. 48. 
Трон. 50. „Нолит“. 51. 
Ал. 52. Лаос. 53. Салам. 
54. Яне. 55. ЛМ. 56. 
Север. 58. То. 59. До.
60. Сонет. 61. Сироп.
63. Уна. 65. Мас. 66. 
Малина. 67. Нива. 69. 
Народ. 70. Аргон. 72. 
Рат. 73. Ар. 74. Вяра.
76. Радий. 78. Ена. 79. 
Ти. 80. Пиран. 81. Ела.

Направените през задните ня- 
колко десетилетия проучвания от 
страна на видни балкански геоло
зи, геоморфолози, антропогео- 
графи, биогеографи и специалисти 
по биосистематика, убедително 
показаха, че тази област съвсем не 
е безлична и иеобещаваща както 
западноевропейците 
въобразили. Преди всичко излезе, 
че е изградена от всевъзможни

Водоравно: 1. Чсриогортка поп- 
група. 7. Родоначалникът на кубизма 
в изобразителното изкуспю Пабло. 
11. Орган на зрението. 12. Държава 
(щат) в САЩ. 14. <1>утболен отбор от 
Италия. 15. Град в Банат. 18. Гид 
папагал 20. Изработена от олово. 22. 
Която 'има елипсовидна или яйце
видна форма. 25. Ф;1милното теме на 
режисьора на филма "Б;1л върху во
дата" Йов:ш. 26. Мярка 
иърхнина. 27. Иництеиите на сьп- 
ртдеедателя на партията Нова Съ
рбия Илич. 28. Малкото теме на ле- 
генларния японски ртжисьор Ку]х>- 
сава. 30. Илия (гальовно). 31. Гълта ]>- 
ско женско теме. 33. Езер) в Северна 
Америка. 35. Голям1 в]гьзка сгг жит
ни, рьжени или други стълба с класа. 
36. Съюз, с който обикновено

бяхаси

геоложки пластове, от най-древно 
до най-ново произхождение. Още 
повече

за земна по-

- голяма част от средищ
ната балканска територия е сътво
рена от родопския планински 
масив, който над шсстотин години
представлява континуирана суша. 
Вторшм бомбаегично буката. 5. Малкото 

Пачтено. 6. Прозвището 
авнич. 7. Урина (син.). 8. Поетическо 
творение, в К(.хто се изобр;шта спо- 
койственият живот на хората. 9. Че
рковен закон. 10. Общинска скуп
щина (ськр.). 13. 17 и 9 буква на 
азбуката. 16. Димитър Веселинов. 17. 
Огромна
ГТртДИМНО в ЛМ130НИЯ. 18. С]тьбско
женско теме. 19 Н;13Ъ1нисто 
лианската 
Негьрка, чернокожа жена (син.). 23. 
Прибор за ядене, с който се набожда 
храна. 24. Минъъота година. 25. Ми- 
теио свършено време. 29. Планина в 
България. 30. 9 и 14 буква 
бук.тпь 32. Словенска фирма, 
П]х>иззежда пртдимно

откритие се за зтеини спо]ггове. 34. В грьцката 
митология — момък, който намислил 
да полети до слънцето. 37. Немско 
мъжкр име. 39. ИництеЕлите на бив
шия футболен вратар на "Партизан" 
Ивицъ 40. 11 и 14 буква на азбуката. 
41. Много добър спо]Угисг. 42. Ини
циалите на американския кандид- 
ат—президент, убит ю>м края на 70- 
те юдини Роберт.

теме на актьора 
на Зоран Сл-

Акция по се из
реждат вюможностге 37. Пртдмст, 
следа или признак за док;1зателствокръводаряване

Към края на 2000 г. в 
хола на царибродския 
Център за култура се 
проведе още една 
кръводарителна акция 
(12-та поредна през 2000 
г.), на която се отзоваха 
62 ма души, главно от 
ГИД, “Украсциле“, 
митницата, МВР и други 
колективи.

на провинение 38. Нсшд Ксумл- 
нович. 39. Ивица (г.шовно) 40. Хора 
с еднакво положение в системата на 
сЧчцественсгго и опасна змия, живеещащч)изводсгво и една
кви икономически интс}х\;и. 41. Ед- 

бьлгартки цигари. 43. Черковни 
закони. 44. Болезнено

на ита- 
държавна телевизия. 21.

ни
състояние, п)>- 
температура и Решение на кръстословицата 55

Водоравно: 1. Мил. 5. Молив. 8. Ку. 10. Иванович. 13. Рур. 14. 
Босилек. 16. Месо. 17. Оси. 19. Оковавам. 21. Корав. 23. Ширина. 
24. Килер. 26. Донор. 28. Коне. 29. ИРА. 31. Оскар. 33. Алт. 34. 
Стена. 36. ’АЕК”. 37. Считам. 39. Кантон. 41. АЕ. 42. Окичва. 43. 
ИА.

илружашщо с висока 
студени трьпкте

Отвесно: 1. Р>ид зеленчук (мн.4.). 
2 Подчинителен 'обстоятелствен съ-

на аз- 
която 

съортжения

103. означаващ условие. 3. Черковно 
прич:н_тие. 4. 5 и 21 букваД. С.

На ;13-
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аСПОРТ СПОРТ ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 януари 2001 г. се навършват 

ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на 
ла и
кърва, тъща, баба и прабаба

ТОДОРКА СИМЕОНОВА 
от Димитровград

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФК "ЖЕЛЮША" ДРАГИ МИЛАДИ- 
НОВ нашата ми- 

незабравима съпруга, майка, све-

ОСМОТО МЯСТО Е РЕАЛНОСТ
— ГосПоупн Мплауппоа, 

оиепиаате есени пя Лолусе.юпУ

- Той протече под знпка на ФК 
"Йерма" от Суково. който влезе в 
състезанието много подсилен, бла
годарение предимно на спонсори, 
така че неговото първо място на 
таблицата въобще не е 
Нашият отбор стартира слабо. Сте
чение на времето лека-полека вли
захме във форма п подобрявахме 
клаенренето си. Смятам, че осмото 
място е реалност. Събрахме точки 
именно какго и седмокллсиранатп 
"Слога", но
бор ние изиграхме един 
като гости. Интересно е. че най-до
бри игри отбелягахме срещу най- 
добрите отбори в дивизията - 
срещу "Драгош" па нашето игрище 
и срещу "Нърчснац” в Пирот. В Су
ково измъчихме "Йерма". При ре
зултата 5 :3 за домакините пропи
ляхме две стопроцентови голови 
положения п улучихме греда. На 
края суковчаннте си признаха, че 
до победата са стигнали благо
дарение на късмета.

Нашият най-добър играч през 
първата част на първенството бе 
Саша Трпчков. който е втори гол
майстор в дивизията. Трпчков е и 
нашият кандидат за най-добър спо
ртист в общината и в окръга.

1Цо се отнася до младежкият ни отбор, той зае 
второ място в своята група, спечелвайки 50 на сто от 
възможните точки.

- И момента какао е състоянието а отбораУ

- Сега почиваме, правим анализи и подготвяме 
редовното годишно събрание, което ще се проведе 
наскоро. Във финансово отношение минахме срав
нително добре. Освен ма Футболния съюз па Пирот - 
ски окръг, па никого не длъжим пари. Лошо е. че 
нямаме стабилен източник па финансиране. Спорт
ният съюз и МО Желюша ни помагат в съответствие 
със своите финансови възможности. Зимният пре
ходен срок за пас не е интересен. Въпреки голямато 
желание да се подсилим, това не можем да направим 
поради липса на финанси. Поради крутите футболни 
правила пък не можем да привлечем в своите редици 
и някои млади футболисти на "Балкански”. Следо
вателно. със същия тим продължаваме и във втората 
част па пръвенството. Но аз смятам, че н с наличния 
тим можем да постигнем още по-добри резултати.

— Какао са Гишпоаете Ин за бъдещето?

-Трябва преди всичко да намерим сигурен изто
чник на финансови средства ида подсилим в кадрово 
отношение Управителният съвет па клуба. Не бива 
цялата работа да пада на 2-3 човека - на мен, на 
секретаря на клуба Драган Йовичпч и на треньора 
Драган Дончев. Ще настояваме да изградим собст-

как
От нейните най-мили

В сряда на 10 януари се навършиха 40 ТЪЖНИ ДНИ, 
откатко сред нас не е нашият мил

МИЛАН ЖИВКОВ - 
ЖИКА

от село Желюша

изненада.

Времето минава, но не може да 
заличи спомена за твоя светъл лик и 
благородна душа. Много ни липсваш! 
Твоята добрина и безркайна обич ще 
носим вечно в нашите сърца.

Поклон пред светлата ти памет!

•Опечелени: майка Верица, баща 
Велимир, брат Бобан, снаха Миляна, 

братовчед Милош и останали роднини.

;
Отборът на ФК "Желюша". Първият вляво в горния ред е Драги 

____________ Миладинов

п рптлики от тоти от-
мпч повече

1. Оирма
2. Прчевац
3. Драгош 
1. Напредак 13,
5. Лединство 13 
3. Звезда 
7. Слога 
■3. Же*уша 
0. Темац

10. Задруга р 13 
П. Младост (МС) 13
12. Таиаско Ра^иЬ 13
13. ДАР баница 13
14. Младост (||р) 13

13 11 0 2 42:13 (+29) 
35:21 (+15) 
34:18 (+16) 
49:28 (+21) 
54:26 (+28) 
.38:34 (+ 2) 
■23:19 (+9) 
27:35 (-3) 
20:26 (- 6) 
29:34 (-5) 
27:35 (- 3) 
19:31 (-12) 
11:31 (-30) 
18:49 (-31)

3313 9 2 2 2913 9 0 4 27
8 2 3 267 2 4 2313 6 2 5 20 ВЪЗПОМЕНАНИЕ13 3 I 6 1913 6 1 3 19 На 10 януари 2001 г. се навършват 

ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
мил и непрежалим

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ 
-Професор-

Времето минава, но болката за теб 
не стихва!

13 5 2 3 17
5 0 3 154 1 3 133 4 8 13
1 2 10 5
1 1 11 4

Класацията в Пиротска окръжна лига след първата част

Децатавено игрище в Желюша. При това очакваме финан
сова помощ от МО Желюша, както и от общината. 
Ще се стараем спортните ни отношения с "по-въз
растния мп брат" - ФК Балкански" да станат още 
по-съдържателни. Също така ще настояваме в ди
визията, в която се състезаваме да се подредим по- 
високо в таблицата и да започнем да "произвеждаме" 
собствени играчи.

Нека да ви информирам, че ФК "Желюша" се 
включи твърде активно в изграждането на т. нар. 
"Теле колиба" в Желюша. като предоставихме наши 
помещения в това село на инициаторите на начи
нанието.

Фланелката на ФК "Желюша" през есенната част 
на първенството са носели общо 25 футболисти. 
Най-много мача е изиграл Мирослав Стефанов (вси
чките 13). Най-много голове е вкарал Саша Трпчков 
-16 (повече от половината). Единственият играч, 
който е получил червен картон (и това в последния 
кръг от първенството) е младият Роберт Борисов. 
Три жълти картони е имал единствено Слободлн Ст- 
опцев. Като домакин ФК "Желюша" е изиграла 6 
мача и е регистрирала 5 победи и един равен мач с 
голова разлика 17 : 8. Като гости желюшапите са 
изиграли 7 мача и са спечелили само 3 точки от една 
среща, която са решили в своя полза. Головата раз
лика при гостуванията е твърде отрицателна -10:22.

На 13 януари 2001. година ще се навърши ЕДНА ГОДИНА 
от смртта на нашия непрежалим баща, свекър и дядо

РАНГЕЛ ЧИПЕВ 
от Босилеград

Поклон пред светлата му памет!
По този тъжен повод в събота на 13 

януари, в 11,30 часа ще се съберем ок
оло вечния дом на скъпия ни покойник 
в босилеградските гробища. Каним 
близки и приятели да ни придружат.

ОПЕЧЕЛЕНИ: синовете със семействата си

На 7 януари 2001 г. се навърши 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на на
шата незабравима съпруга, майка, све
кърва и баба

НИКОЛИНА СТОЕВА
Поклон пред светлата й памет!

Опечалени: съпруг Асен, син Драган, 
снаха Дивна и внуци Драгана и НиколаРазговора води: Димитър Ставров

АТЛЕТКИ ОТ АК "ЖЕЛЕЗН
ИЧАР“

На 23 януари 2001 г. се 
навършва ЕДНА ТЪЖНА ГО
ДИНА, откакто не е сред нас 
нашият скъп брат, чичко, ву
йчо, татко и дядо

ИВАН МИХАЙЛОВ 
СТОИМЕНОВ 

Роден на 07.01.1925 г. в 
с. Дукат, СР Югославия 
Починал на’23. 01.2000

г. в гр. Горна Оряховица, България. 
Поклон пред светлата му памет!

На 14 януяри 2001 госина се навърш
ва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата 
мила и незабравима

ПЕНКА Дунова СОТИРОВА . 
(1943-2000)

от с. Г. Ръжана - Босилеградско

На базисни 
подготовки в София
Три царибродекц лекоптлетки - Пелена 

Владимирова. Мелпта Цветкова н Сандра Сок
олова - в момента се намират на десетдневни 
базисни подготовки в София. С тях е и тре
ньорът им Александър Марков.

Атлетките тренират в залата "Фестивал
на". в която в момента се подготвят и няколко 
български националкп по атлетика.

На 11 януяри 2001 година в горноръ- 
жанските гробища ще дадем ГОДИШЕН 
ПОМЕН. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Пенко, в нашите сърца вечно ще живее твоят лик, спо
мените ни за теб никога няма да изчезнат!

С безмерна тъга и обич се прекланяме пред светлата тиОт неговите най-близки: 
Владимир, Гюра и Йона със 

семействата си от СРЮ и 
Кирил, Манаси, Стефка и 

Гошо със семействата си от 
България

Д. с. памет!

Брат Вене и сестри Натка, Аска и Душанка със семействата си
На 8 януари 

2001 година почи
на нашата мила и 
непрежалима съп
руга, майка, тъща и 
баба

ОЛГА ПЕТРОВА 
от с. Брайковци

Поклон пред 
светлата й памет!

На 26 януяри 2001 г. се навършва 
-ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на

ИВАНКА СТОИМЕНОВА 
от Милевци, Босилеградско 
На тази дата в 11 часа ще посетим 

вечната й къща в милевските гробища. 
Каним роднини и приятели да ни прид
ружат.

На 18 март 2001 г. ще се 
навърши ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на-нашата снаха, 
стрина, леля, вуйна, майка 
и баба

ЕЛЕНКА ИВАНОВА
СТОИМЕНОВА

от Горна Оряховица, Република България
От нейните близки и роднини Владимир, Гюра и Йона 
със семействата си от СРЮ и Кирил, Манаси, Стефка и

Опечалени: съпруг Васил, син Борис и 
дъщеря Драгица със семействата сиОпечалени: съпруг Костадин, син Петър и 

дъщеря Цветана със семействата си

(1)12 януари 2001 г.



| С&ттж 1
Карикатур©»!
екран

у*'

Богдан НИКОЛОВ

БЪДНЬИ ВЕЧЕР
Преди Нову годин унукат ме вати за рукав и поче да ме дърпа:
- Дедо че идемо на 'Павлийончето” да дочекамо Нопу годин.
- Мани се дедин, я ли под стари дни съм за чеканье? Еве повече 

от половин век свак? пречекуйемо, све се надам тая че Ьуде 
по-добра од лани, а виде ли докуде га докараме .

- Не требе, дедо, млого да се надаш, а требе да пущиш мозък 
да се извеселиш, да забовариш лошотиньете_.

стар Човек. Оно децата 
и кво

на отаву и
"Бре, тил мой унук орати кико 

дънъска свагдо знаю: имаю радио, телевизию, итарнети
йоще немаю, па бърже уче. У наше време ако имаш повечко 

а ако немаш - дудуче. И цел дън че се
ли
паре че си купиш ду дук, 
влачиш’по овцете и че дуваш" - помисли си, па реко атърат да 
не му разбивам:

- Добре дедин, че идемо!
- Че видиш, дедо, тека се чека Нова годин у сви големи 

градове. Немя кво: от убяво излезе по-убаво. Няй-млого мй се
обойише небото и цървено, и жълто, и

■ ■■■ ^ " '■

моля ИИЛН ЦАРИБРОАСШ•КАЧЕНИ!ШШЕ арексаше рекьетлете, 
синьо, и зелено. Имаше и оро, ама не чу нийедно нашенско. 
Повече гьи избива на турско, върту дупетил кико гаеб^ци, а 
чочеци колко очеш. Ай де и това да им простим: пестотин годин 
су ни държали турци, све нещо су ни оставили, ако не друго, а

ТРЕТО
ХИЛЯДИЛЕТИЕ

Подписи си нарича Г 17-1.
След напускане (вре

менно) заседанията на 
ОС на четирма отборни- 
ци от ДСБЮ, очаква се 
те да се нарекат Г 16-4.

Бъдник

Недоволни от някои 
оповестени решения на 
новата общинска власт, 
заетите в конфекция 
"Свобода’’ събират под
писи срещу това реше
ние.

С мутра потпухнала, махмурен, 
събудих се в навил век, 
в ново утро на ден лазурен, 
с амбиции нови, съвсем друг човек:

- Пряк небето ни е път 
да стигнем до звездите,
след туп - какво е тс1м, отвъд, 
какво ли крият глъбините?

Жена ми лежеше до мен, 
побутнах я невъзмутимо:
- Съгласна лиси? - питам възроден, 
а тя продума разсъдливо:

- Спомни си цяла нощ сме гуляли 
и куп пари сме пропиляли, 
по-добре надникни в своето портмоне 
и виж утре какво ще се яде!

оно нещо у игруту-
Елем тува за Бъдньи вечер унукат ме дибидуз шашардиса:
- Дедо, че идемо пак на "Павлийончето , че палимо бъдняк!
- Сакън, не думай, Бъдньи вечер се чека дома с вамилшо, уз 

огньшце и на сламу.-
- Това йе застарело, дедо, съга че 

"Павлийончето" и поп че има-.
- Може и владиката да дойде, ама я нема да идем! Че чекам 

Бъдньи вечер тека кико прадеда ми, деда ми и баща ми, бог да 
гьи прости, су чекали и кико су ме научили! - одрезд я.

- Бре дедо, имали ли сте мъзгье некига? - пита ме унукат.
-'За кикве па мъзгье съга млатиш'
- Па гледай бре, дедо, що си толкова твърдоглав!?
- Я не си прерипуй млого сенкьуту, оти крива кат е га стопи 

зад вратата! - ядоса се я.
- Тебе кита не ти стигну думете, дедо, одма се вачаш за 

крива кат!.-
" Право йе детето - помисли си. - Кита не може да докажем 

нещо, я грябам кривякат. Йеднуш ли съм изрепчил бабуту за 
това!"

Вати ме жал, покьута, па реко:
- Добре, че идем да видим и това чудо!
На "Паплийончето" народ се насъбрал кико на Малу Бо- 

городицу: цел събор. Йедна дубица побийена, от некикпе 
кутийе пою ноиовскье пеене, ама несу баш ноповскье- После 
попат излезе и запоя кико у цьркву що се поне. Гледам и се 
чудим: народ се къреги, а напред се бутаю най-вече ония що ме 
окаше и ми претише: защо съм кърстил унуците у цьркву, 
кикво йе това мойе иденье за свак божии празник у цьркву, 
знанем ли дека Бог нема и дека младинюту съм повел по лоши 
путища„. Я тьгай не им отговарао, прегьлтао све, нечу да праим 
по-голему белю на децата. .Ама ми идеше да гьи стиснем за гушу 
и да не гьи пущам докига не изокаю "Леле Боже" или "Помагай 
Боже!" Гледам и се чудим съга се чифтосали с попатога само

Втората сесия на Об-Злите езици твърдят, 
че няма страшно докато 
събират подписи. Ще бъ
де зле ако започнат да се 
събират на площада със 
свиркалата.

палимо бъднякат нащинската скупщина завъ
рши след две отсрочвания, 
а след това заседанието 
напуснаха четири отбор- 
ника от ДСБЮ.

На Бъдни вечер голе
мият бъдник, поставен на 
площада, не догоря до 
краП.

Г 17+ , Г 17 -
След пребежката на 

един отборник от лявата 
коалиция по време на 
гласуването за кмет на 
общината, тази от- 
борническа група себе

Някои царибродчани 
веднага това коментираха 
така: или малко сме се къ-
рстили, или и Господ нещо 
не е доволен от нас.

А.Т.

уплаши или да ни попречи в което и да било от
ношение. Защото някои наши експерти самоувер
ено твърдят, че ние не само ще оцелеем, но и ще 
живеем над 5 милиарда години!

Та така - не се бой, бай Конто! И след нп- 
товските бомбардировки ще пътуваме за Торо
нто! Затова, сеньор Конто, пусни за празника лю
бимата ни песен: "Нека пукнат, нека цръкнат ду
шманите!”

Не се бой, бай Конто!
В началото на новата година и новото сто

летие всички на земното кълбо най-сетне раз
браха за катастрофалния Чернобил, който напра
ви НАТО в Югославия и Космет. Най-най учените 
изчислили, че предизвиканата тук радиация ще 
действа около 4 милиарда години. Мамката им 
агресорска!

Но това страшно разкритие не може да ни Милко Александров

Т^АОСИ
Дий Минимално-максималноШЖБШ Вя

що расото му не целиваю.
Е, запалите дубицуту, изпуши шумата, плану малко и се 

угаси. Народ постоя, помая се, па се разотиде дома да си 
прережу колач и на сламу да дочекаю бъдньи вечер кико що се 
йе дочекувал-.

- Е, дедин, кому паде на памет това? -
- Па требе да йе на новуту влас! - рече оно.
- Требе млого да им

‘

[ с.
I

питам га я.

се йе арексало "Павлийончето", ама 
народ може да излезне и кита не му се надаю и не га чекаю._

- Па нали от тува узеше власгу! -рече детето.
- Добре де, само кажем! - 
И си дочекамо Бъдньи

с4—.
зав ьрте я с главу.

вечер кико му приличи: с колачи, 
вочкье, ореси, тиквеник, посън васуль_ Ньинята дубица беше 
некико накалемена!

> *
1
Ч^ЕГ>"

Основател: Народна скупщина на Репуб.мйоГОърРия:-
Иядава: Издателство "Братство", Кей 29 декември 8.
Директор: Венко Димитров. Изпълняващ длъжността гл. редактор:

анче Богоев. Редакция: Алексл Ташков, Бооан Димитров, Васко 
Божилов, Кирил Георгиев, Никола Цв 
Даниела Христова (лектор - езиков редактор).

Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454,
Редакция (018) 46-845, Комерсиала (018) 352-751 
ВестникътЕрштВо излиза всеки петък. 
Годишен абонамент за 2001 156 дин. (За чужбина двойно повече).
Джиро-сметка: 42500-603-1-9529, Ниш.
Печата: ГП "Мишич', Земунска

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

г. е
(технически редактор),етков

18, Ниш, Тел. 018/715-691.


