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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА ХАГ

СКИЯ ТРИБУНАЛ
УЧРЕДЕНА Е НОВАТА СКУПЩИНА НА 

СЪРБИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА ДОСТОЙНСТВОТО
КОЩУНИЦА И КАРЛА ДЕЛ 

ПОНТЕ НЕ ПОСТИГНАХА 

СЪГЛАСИЕ
Председател на Парламента е Драган Маршичанин, а под

председатели. Родолюб Шабич (СД), Гордана Чомич (ДС), 
Наташа Мичич (ГСС) и Любиша Маравич (СПС) * За секретар 
е изоран Георгие Марич от ДСС * Потвърдени са мандатите 

депутатите и сформирани депутатски групи и отбори
В понеделник на 22 януари 

Сърбим получи НОИ Парламе
нт. и копго Демократическата 
опозиция и Сърбия има абсол
ютно мнозинство. На учреди
телното заседание бяха вери- 
фмцмраип мандатите на 176 де
путата на ДОС, 37 депутатски | 
места на СПС, 23 на СРС и 14 | 
па Партията на сръбското ед- !
ИНСТВО.

За председател на републи- ! 
канската скупщина беше изб- | 
рап Драган Маршичанин, член ] 
на ДСС. Избрани бяха и чети- |

! рима подпредседатели на Пар- \
} ламента - три от ДОС и един от I 

СПС, докато радикалите се от
казаха от предложеното им по- 8 
дпредседателско кресло. За по
дпредседатели баха избрани 
Родолюб Шабич (СД), Гордана 

| Чомоч (ДС), Наташа Мичич 
I (ГСС) и Любиша Маравич (СПС). На заседанието бяха сфор- 
! мпранп депутатските групи и учредени скупщинските отбори.
[ - Демократична и правова държава на икономическия

просперитет, държава без корупция и престъпност, с което тя 
днес е замърсена, която ще гаран тира сигурност на всички на 
своя та тери тория - такава трябва да бъде по-добрата Сърбия,

I 1 каза, обръщайки се към депутатите, новият председател на 
Скупщината Драган Маршичанин. За да се стигне до такава 
държава не са достатъчни бързи, а са необходими добри и 
трайни промени, каза тон.

Изграждане то на институциите на демократическата дър
жава и възстановяване на доверието ца гражданите към тях е 
същественият въпрос, понеже без тези институции и извън тях 

I не може да има добрг и 'трайни промени, подчерта новият 
| председател па Парламента и добави, че депутатите са длъжни 

да възстановят достойнството му и след няколко десетилетия 
да продължат изграждането на парламентарната демокрация | 
в Сърбия.

Само доколкото успеят в това датата на учредяването па | 
Скупщината ще стане знаменателна - поръча Маршичанин, ! 
ка то благодари на депутатите за оказаното му доверие и чест.

Югославският президент д-р Воислав Кощу- 
ница прие във вторник главния прокурор на Ме
ждународния съд за военни престъпления в пре
дишна Югославия Карла дел Понте със сътруд
ниците й. В съобщението от кабинета на през
идента на СРЮ се измъква, -че ”в по-дългия и 
'твърде откровен разговор са изказани различия 
във връзка с рамката на сътрудничеството с Три
бунала”.

По мнението на Карла дел Понте това сът
рудничество не трябва да бъде регламентирано с 
какъвто и да било специален акт, предписание, 
споразумение или меморандум за разбирателст- 
во, докато президентът на СРЮ смята, че съще
ствуването на документ, който съответства на на
ционалното законодателство е необходима пред
поставка за сътрудничество между Югославия и 
Трибунала.

на
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РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ХАГА: 
д-р Воислав Кощуница и Карла дел Понте

Според Кощуница фактът, че Трибуналът е 
Кощуница направи забележки за начина на обвинил мнозинство от сръбските политически и 

формиране, утвърждаването на правила в проце- военни ръководители и съставил най-много об- 
дурата, проблема с тайните обвинения и политиз-

I
винителни актове срещу сърби може да се тъл- 

ираната работа на Грибунала, предупреждавайки кува като колективно обвиняване на един народ,
въпреки че Трибуналът формално настоява.за 

рушаването на един от основните юридически индивидуализиране на отговорността. Прокурор- 
принципи, според който правдата трябва да бъде ката обаче отхвърли тези оценки, се казва в съо-. 
еднаква за еднакви или подобни случаи.

Драган Маршичанин, новият 
шеф на Скупщината на 

Сърбия за опасността от селективната правда, т. е. на-

бщението от кабинета на д-р Воислав Кощуница.

ДИМИТРОВГРАДОТ 1 ДО 15 АПРИЛ 2001 ГОДИНА

ГЕНЕРАЛНА 

СТАЧКА В 

”КОМУНАЛАЦ”

ПРЕБРОЯВАНЕ НА 

ЖИТЕЛИТЕ, 

ДОМАКИНСТВАТА И 

ЖИЛИЩАТА Тъй като пито един от исковете па 
”Комуналац”(печатни в миналия 

брой на ” Братство”), отправени до 
общинското ръководство, ”не бе 

изпълнен”, комуналцнте изпълниха 
обещанието си и па 23 януари т.г.

започнаха генерална стачка, 
правейки заедно с всичката си ме
ханизация разходка по главната и 

някои други улици на града. Само че 
този път не им бе позволено да 

блокират движението.

*Това ще бъде първото преброяване на населението в 
Съюзна република Югославия

От Съюзния статистически завод съобщиха, че от 1 до 
15 април 2001 година ще бъде извършено преброяване на 
жителите, домакинствата и жилищата в Съюзна репуб
лика Югославия. Това ще бъде първото преброяване на 
населението, откакто съществува СРЮ.

Освен броя на жителите, домакинствата и жилищата, 
по време на преброяването ще бъдат регистрирани и ви
талните, етническите, икономическите, образователните 
й други характеристики на населението, както и проме
ните, които са настанали през десетгодишния период след 
предишното преброяване.

Особено внимание ще бъде посветено на информаци
ите за миграционните процеси сред населението, преди 
всичко на бежанците от пределите на предишна Юго
славия и) разселените лица от Косово и Метохия, се по
сочва в съобщението.

Преброяването на югославските граждани, които жи
веят и работят в чужбина ще бъде извършено от 1 фев
руари до 20 март 2001 година посредством дипломати
ческите представителства, асоциациите на югославските 
граждани в чужбина и Сръбската православна църква 
там, където няма дипломатически представителства!

ПОД ЗВУЦИТЕ НА 
"ИНТЕРНАЦИОНАЛА"

ПЪРВА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НОВИЯ РЕ
ПУБЛИКАНСКИ ПАРЛАМЕНТ

които идваха от озвучителната уред
ба, монтирана на един от камионите, 
заетите тръгнаха от базата на "Кому
налац”, последвани от тежката меха
низация. Всички участници бяха снаб
дени със свирки и отпечатаните иск
ове на стачния комитет. Минаха най-

СЕДЕМ МИНИСТРИ 

ПО-МАЛКО
* Моделът на правителство със 17 министерства като по-ефикасен 
от досегашния, обоснова шефът на депутатската група на ДОС 
Чсдомпр Йованович * Целите са реконструкция на админис
трацията, децентрализация на властта, обединяване на просветата 
и по-ефикасна работа в здравеопазването ^Депутатите на 
ицията против съкращаването на министерствата за екологията, 
за младежта п спорта и за информирането

напред по главната улица и като стиг
наха до "Свобода”, върнаха се назад и 

общината, свиркайки и 
е ал

еи ряха пред
викайки ”Винер Брокер”(което 
юзия на факта, че кметът на общи
ната Симеон Басов през 1990-92 г. е ра
ботел за гази застрахова телна фирма)

(На 5 стр.)
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ПОСЛАНИК ТРИФОНОВ В БОСИЛЕГРАД
ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПОСЕТИ БиХ

КРАЙ НА РАЗДРОБЯВАНЕТО НА 

БАЛКАНИТЕ
БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО ЩЕ 

СВЪРЗВА СЪРБИЯ 

И БЪЛГАРИЯ
Югославският президент Воислав Кощуница, ранко Пърлим подписаха спогодба за сътр- 

придружаван от външния министър Горан Сви- удничество на двете министерства, 
ланович, миналия петък беше на официално по
сещение в Босна и Херцеговина.

Най-напред президентът Кощуница разговаря то на БиХ Живко Радишич и югославският 
с тричленното Председателство на БиХ - Живко президентът Воислав Кощуница изразиха 
Радишич, Халид Геняц и Анте Йелавич, а след удоволствието си от разговорите и резулта-

На проведената след това пресконферен
ция председателстващият Председателство-

Посланикът на Република България в СР Югославия Ивайло 
Трифонов миналия петък пребивава в Босилеград. В разговорите, 
които води с представители на политическите партии, обединени в 
тукашната коалиция на ДОС, и на неверифицирания временен 
общински съвет, посланикът каза, че българското правителство 
ще осигури хуманитарна помощ за Босилеградска община. Става 
дума за три хиляди пакета хранителни стоки, предназначени за 
материално най-закъсалите хора в общината. Д-р Симеон Арсов, 
председател на посочения съвет, поиска от посланика да съдейс I ва 
правителството да отпусне осем до десет тона мазут за отопление 
на Здравния дом, както и една машина за протетика, от каквато се 
нуждае зъболекарската служба във ведомството.

В разговорите посланик Трифонов заяви, 
между България и нашата страна се развиват добре, особено след 
демократичните промени в Югославия и Сърбия, като изрази 
надеждата си, че съществуват всички възможности те още повече 
да се развиват и обогатяват. България, подчерта той, 
териториални претенции срещу Югославия, като добави, че в по
нататъшните отношения между двете страни българското национ
ално малцинство ще има значителна роля. Всъщност то ще свързва 
Сърбия и България.

това се срещна и с Министерския съвет и предсе- тите на сътрудничеството между двете стра
ни, отчетени през последните няколко месеца.дателите на етническите правителства.

Външните министри Горан Свиланович и Яд-

РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АНСАМБЛЕА НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА

СРЮ ПОЛУЧИ СТАТУТА 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ че отношенията

*Това решение означава, че югославската делегация ще присъства на заседанията и ще участва в 
разискванията, но без правото да гласува * Решението беше взето единодушно

Парламентарната ансамблеа на Съвета на Ев- наха по посоката на демократизацията. Югослав- 
ропа реши в понеделник СР Югославия да получи ският народ ясно изрази желанието си за промени, 
статута специален гост. Решението, което пред- каза Фрей. 
ложи парламентарния комитет за политически 
въпроси беше взето единодушно.

Този статут означава, че седемчленна деле- на специален гост на националните парламенти от 
гация на югославския парламент ще може да при- европейските страни, които не са членки ако са 
съства на заседанията на ансамблеата и да участва подписали Хелзингския документ от 1 август 1975 
в разискванията, но без правото да гласува.

Известителя г на Комитета за политически ра- ври 1990 година, 
боти Клод Фрей заяви, че главната' причина за
едно такова предложение беше да се установят статута специален гост на Парламентарната

самблеа на Съвета на Европа през юни месец 1989 
причина за даването статут на г. Югославия загуби този статут на 30 юни 1992 

специален гост е установяване на диалог и на- година, 
сърмаване на развитието в страните, които тръг-

няма никакви

Според член 59 на правилата за процедурата в 
ансамблеата Комитетът може да разреши статут в.Б.

нотт от пънгании
г. и Парижката харта за нова Европа от 21 ноем-

БАЛКАНСКИЯТ СИНДРОМ
Съюзната скупщина на бивша СФРЮ получи

ан- БЪЛГАРСКИ 

МИРОТВОРЕЦ СЕ 

ЛЕКУВА В ГЕРМАНИЯ

връзки със СРЮ. 
- Основната

РЕШЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ЕКСПРЕЗИДЕНТ
Българският войник Данаил Данаилов, който преждевременно 

бил върнат от мирната мисия КФОР в Косово и Метохия поради 
"разлагане на мускулната система” и'след това лекуван в софи
йските клиники, тези дни е изпратен в Берлин за допълнителни 
медицински изследвания.

Неговата майка Таня заявила пред журналистите, че тялото на 
нейния син започнало да рунтавее, а главата му дг. плешивее. Да
наилов се оплаквал и от непоносимо висока температура.

Разноските_за 20-дневното лечение на българския войник ще 
германското здравно министерство, а Министерството на 

отбраната на България му отпуснало 360 марки за "командиро- 
вачни” и платило билета за самолета.

ОТМЕНЕНА Е ” ВЪНШНАТА СТЕНА” 

НА САНКЦИИТЕ СРЕЩУ СРЮ
Броени часове преди изтичането на мандата ите означава и възстановяване на нормални тъ- 

му, сега вече бившият президент на Съединените рговски връзки между СРЮ и САЩ, а ще се нор- 
американски щати Бил Клинтън подписа заповед мализират и финансовите и другите стопански пр- 
за отменянето на т.нар. "външна стена” на санк- оцеси. 
циите към СР Югославия.

поеме
През октомври миналата годила САЩ 

ниха една част от санкциите^ преди всчко ембар
гото на петрола и транспорта.

По думите на представителя на американския 
съвет за национална сигурност Филип Кроули и 
занапред си остават санкциите към Слободан Ми

на санкци- лошевич и най-близките му сътрудници.

отме-
С това решение се отварят вратите за Юго

славия в международните организации, преди вси
чко Като член на българския инженерен взвод в германския кон- 

тигент на КФОР Данаил Данаилов е работил в околността на 
косовския град Призрен. Преди две седмици в Косово пребивавал 
лекарски екип от София, който прегледал българските ”сини 
ски и заключил, че тяхното здраве не е застрашено от употребата 

снаряди с обеднен уран. Миналия петък е извършена редовна 
смяна на състава на българския инженерен взвод в КФОР, на
брояващ 35 войника и петима офицери.

В неделя българските миротворци е посетил министърът на 
отбраната на България Бойко Ноев.

в Международния валутен форнд, в който 
нашата страна отново беше приета през миналия 
месец.

Отменянето на "външната стена” ка-

на

СЛЕД 12-ИЯ ЕТАП НА ЮГОСЛАВСКО-МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕГОВОРИ

ДОГОВОР ЗА ДВЕ ТРЕТИ ОТ 

ГРАНИЦАТА
СРНА

БЪЛГАРИЯ - СЛОВЕНИЯ* Двете страни съгласуваха становищата си за над 150 от общо 250 
СРЮ и РМ *От 29 до 31 януари - 13-и граничната бразда междукм на

етап
РАЗШИРЯВАТ СЕ 

ПОЛИТИЧЕСКО-СТОПАН
СКИТЕ ВРЪЗКИ

Към края на миналата седмица в Скопие прик- гация Виктор Димовски, подчертавайки 
лк5чи дванадесетият етап на дппломатическо-ек- че е за

вършена значителна част от работата Обща е

5н=ее~= —
в македонско. о външно министерство шефовете междудържавните преговори ще се проведе от 29 

двете делегации Виктор Димовски и Радойко до 31 януари т. г.
Богоевич изказаха задоволство

След откриването 
България българите и 
политическо-стопанските си

н.| посолство на Република Словения вна
словенците ще засилят разширяването на 

1 връзки. Българска парламентарна 
делегация ще посети Словения през втората половина на февруари 
по покана на словенскияси за над 150 от общо 250 км на граничната бразда 

между СРЮ и РМ.
"Преговорите за границата преминаха в кон

структивен дух и атмосфера, както и

от успешно свъ- деле-
си изя

вление изрази надежда, че междудържавната гра
ница ще бъде определена твърде скоро при двус
транно задоволство.

Самият факт, че след една седмица ще се 
при двус- срещнем отново в Белград ясно ппкя™* „

грани“ готовност за намиране на кооперативни двете страни имат желанието да завършат успеш
решения за няколко спорни места на дългата гра- но цялата работа”, изтъкна Богоевич 
нична линия .заяви шефът на македонската деле- ви '

парламент, съобщи на БТА прсс- 
центърът на Народното събрание след срещата на председателя 
на парламента Йордан Соколов с новия посланик на Словения и 
София госпожа Ива Мочивник. Очаква 
исггър-председателя Иван Костов в Словения, 
словенския президент Милан Кучан в София по локана на българ
ския държавен глава Петър Стоянов. Предвижда 
на словенски бизнесмени в България.

се и посещение на мин- 
, както и визита на

се и посещение
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СЕДЕМ МИНИСТРИ 

ПО-МАЛКО
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ - 

ВАЖНА ДАТА В ИСТОРИЯТА 

НА СЪРБИЯ

(От 1-ва стр.)

Като прецени, че народът на изборите изрази необходимостта 
от бързи и ефикасни промени Народната скугПцина на Сърбия 
реши да се създаде по-ефикасно и по-икономично 
със 17 министерства.

С мнозинство гласове 
пълненията в Закона за

правителство

депутатите приеха измененията и до- 
министерствата, които от името на депу

татската група на ДОС обоснова Чедомир Йованович, който пре
дложи законопроекта и решенията да се гласуват по спешна про- 
Цедура. Поради нуждата от бързи реформи и спешно подобрение 
на положението на населението ДОС ще използва 
абсолютното си

След дългата обструкция на СРС беше учре
ден парламент на Република Сърбия. Трябва да 
кажа, че изразявам особено удоволствие и смя
там, че това ще бъде важна дата в историята на 
Сърбия. В парламента не дойдоха само нови хора, 
това не са само представители на някои други 
партии. Парламентарното мнозинство направи 
една друга политическа воля, различна от преди
шната, една друга идея, свързана с това какво е 
държавата Сърбия, как трябва да изглежда тя, 
как трябва да бъдат уредени вътрешните отно
шения. Дойде една нова идея за това какво пред
ставлява държавният интерес, а това не е абстрак
ция и приказка, зад която се укрива своеволието 
на властта. Идея, която смята, че държавният ин
терес има измерение, че той лесно може да се 
уточни и че той никога не може да бъде целе
насочен против интереса на гражданите - заяви на 
пресконференция поднредседателката на Демок
ратическата алтернатива Нада Колунджия.

По повод разговорите за редефиниране на 
отношенията в Югославия тя поздрави поръката 
на Европейския съюз, с която европейските мин
истри показаха на домашните ни политици, че

искат договорите да се постигнат в рамките на 
съвместната държава.

Фактът, че европейските и световни лидери 
осъдиха дейността на албанските терористи в Бу- 
яновац, Медведжа и Прешево тя прецени като 
доказателство за това, че сме започнали да го
ворим на език, на който комуницира светът и 
който му е разбираем.

Подпредседател ката на ДА поздрави и изя
влението на специалният известител на ООН за 
Балканите Карл Билдт за необходимостта да за
почнат широки разговори относно статута на Ко- 
смет, в които равниоправно да участва и СР Юго
славия.

правото на
мнозинсство да гласува такова спешно решение, 
и призова и другите да подкрепят това предло- 

По неговите думи по-ефикасно правителство ще 
с реконструкция на администрацията.

За бъдещата съвместна дейност

каза Йованович
жепие. се получи

на депутатите в новата Ску
пщина и членовете на правителството голяма роля ще има минис
терството на правосъдието и локалното самоуправление, което ще 
обединява правосъдните и управленски работи, ще 
фукция и ще спомогне за децентрализация

има контролна 
на властта в Сърбия.

Министерството на финансите и икономиката ще се занимава 
с финансовата и икономическа система, докато обединеното 
истерство на стопанството и приватизацията ще трябва да про
вежда съществените мероприятия за развитие на мал ките и средни 
предприятия, ще подготвя законопредгшсания за приватизация и 
ще оценява стойността на капитала.

По повод сътрудничеството на нашата страна 
с Хагския трибунал Колунджия оцени посеще
нието на главния прокурор Карла Дел Поите в 
нашата страна като важен момент, а адвокатът и 
един от подпредседателите на ДА Радосав Недич 
подчерта, че предаването на наши поданици на 
Хагския трибунал не представлява екстрадикция 
на чужда държава, а на международната общност 
и че за това не съществуват никакви препятствия 
в нашето законодателство

мин-

Министерството на търговията, туризма и услугите ще се гри
жи за функционирането на пазара. В едно министерство ще се 
обединят минното дело и енергетиката, а също така обединено ще 
бъде и министерството на науката, технологията и развитието. 
3 а н а и ред м ин исте рството на транспорта и връзките ще работи 

министерство .на транспорта и телекомуникациите. В едно 
министерство се обединяват строителството и градоустройството. 

Като значителна промена Йованович посочи обединяването

като

на НОВИТЕ СКУПЩИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИресорите на просветата и спорта в едно министерство, в което ще 
бъдат обединени основното, средно и виеше образование и масо
вото непрофесионално спортуване.

Новото министерство на здравеопазването и защита на окол
ната среда ще създава предпоставки за по-ефикасна грижа-за здрг 
авето на нацията, докато министерството на труда и трудоустроя
ването ще изпълнява всички държавни работи свързани с тру
довите отношения. Министерството за социални въпроси ще се 
занимава и с въпросите на семейството, борческата защита и пен
сионерите.

Новият модел на правителството, в което 14 министерства няма 
да съществуват в досегашния си вид, пет нови и седем обединени 
обоснова вчера пред депутатите кандидат-премиерът Зоран Джин- 
джпч. Според този модел съкращава се министерството на инфор
мациите, както и Републиканския завод за международно научно, 
просветно, културно и техническо сътрудничество.

След двучасови разисквания депутатите в Скупщината на Сърбия с 
мнозинство гласове приеха новия Закон за министерствата, според 
който новото републиканско правителство ще има общо-17, а не както 
досега 24 министерства.

Депутатите от опозицията изразиха недоволство от, както изтък
наха, недостатъчно обоснованото и непотребно съкращаване на някои 
министерства, т.е. обединяването им с други ресори. Най-много за
бележки имаше относно съкращаването на министерството на инфор
мациите и присъединяването на министерствата на спорта и младежта, 
както и на екологията с други ресори. .
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1Й1111■■Подпредседателят на 

Народната скупщина на 
Сърбия Гордана Чомич е 

родена през 1958 г. в Нови 
Сад. По професия е физик с 

виеше образование. Омъжена, 
майка на четири деца. След 

миналогодишните 
покрайнински избори тя бе 
избрана за подпредседател 

на Скупщината на АП 
Войводина.

Наташа Мичич, 
подпредседател на 

републиканската скупщина, е 
родена през 1965 година в 

Ужице. Юрист с виеше 
образование, омъжена, майка 
на едно дете. От 1998 година 

се занимава с адвокатура. .
Активно работи в 

неправителствените 
организации за защита на 

правата на човека.

Досега е работил в Съвета на 
Съюза на синдикатите в 
Белград, а след това в 
органите на Съюзното 

управление. През есента на 
1991 година е поискал да 

бъде освободен от 
длъжността подсекретар в 

Съюзния секретариат за 
законодателство и от тогава 

се занимава с адвокатура.

ПРЕМИЕРЪТ ЗОРАН ЖИЖИЧ ОПОВЕСТИ

БЮРО НА СЪЮЗНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВОТО В 

ПОДГОРИЦА
* Гражданите па Черна гора ще имат възможност пряко да контак- 
тнрат със Съюзното правителство и с министерствата в Подго- 
рица, заяви Зоран Жижич

След дестпна дим Съюзното правителство ще открие свое бюро в 
Подгорица с цел да доближи съюзната държава до гражданите в Черна 
гора, заяви нред агенция ТАНЮГ съюзният премиер Зоран Жижич.

Като припомни, че Правителството е взело отдавна такова реше
ние, Жижич каза, че това означава, че една част от седалището си 
югославското правителство ще пренесе в Подгорица.

- 'Рова означава, че черногорските граждани ще имат възможност 
да контактират пряко със Съюзното правителство, каза Жижич и под
черта. че занапред гражданите в тази република няма да идват в Бел
град, за да завършат някоя работа, свързана със съюзното правител
ство. Той добави, че и за самото правителство е добре да има свое бюро 
в Подгорица, понеже и съюзните министри се нуждаят от контакти с 
републиканското правителство в Черна гора, така че е нормално и те 
да имат свое място, където ще могат да провеждат разговори или да се 
обръщат към обществеността.

- Имаше и предложения да бъйат открити бюра на съюзното пра
вителство и в северната част на Черна гора, както и в крайбрежието, 
каза Жижич и добави, че по повод решението на правителството да 
открие свое бюро в Подгорица имаше ”доста неумерени реакции, което 
само показва неспокойствието на отделни хора, които в Черна гора се 
занимават с политика".

ь*\\
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Новият секретар на 
Скупщината Георгие Марич е 

роден през 1954 година в 
Белград. Основно и средно 

училище завършил в Сараево, 
а юридически факултет в 

Белград. Досега е работил като 
юрист в Републиканския завод 
за здравно осигуряване и като 

секретар на белградската 
община Стари град.

Л

От редовете на СПС 
подпредседател на Народната 
скупщина е Любиша Маравич.

Роден е през 1953 година в 
Косовска Митровица, където 
живее и днес. По професия е 

чиновник. Оженен, баща на две 
деца.
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НИШКИ БИЗНЕСМЕНИ ПОСЕТИХА 
БЪЛГАРИЯ

ДВУВЛАСТИЕТО В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА

ПРОТЕСТ НА СПС ПО ПОВОД 
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ГЛАВНИЯ 
ПРОКУРОР НА ТРИБУНАЛА

Целта е 

виновниците за 

бомбардирането да 

бъдат освободени от 

отговорност

200 МИЛИОНА $ ЗА 

МАГИСТРАЛАТА НИШ - 

СОФИЯ

СКУПЩИНАТА 

СЪДИ СЪВЕТА
Председателят на Общинската скупщина в Бо

силеград д-р Любен Александров заведе дело сре
щу д-р Симеон Арсов, председател на неверифици- 
рания временен общински съвет, в тукашния Об
щински съд, от който поиска да наложи на Арсов и 
на членовете на съвета да напуснат помещенията в 
сградата на ОС. Д-р Александров смята, че в Бо- 
силеградска община властта се изпълнява от Об
щинската скупщина, която легално е избрана, а 
временният общински съвет е нелегален. Члено
вете на тоя съвет, начело с д-р Арсов, пък са убе
дени, че ОС не е избрала общинска власт в срок от 
60 дни от деня на избирането на отборниците, че 
повечето от отборниците се отказали от мандатите 
си, че властта изпълнява съветът, който правител
ството на Сърбия щяло да верифицира наскоро.

В Общинския съд в Босилеград оповестиха, че 
тъжбата ще бъде разгледана съгласно законоиред- 
писанията и че ще бъде третирана както и всички 
други.

Българската търговско-промишлена палата смята да предло- 
Югославската стопнаска камара да стане асоцииран член на

, стана ясно вжи на
Организацията на европейските промишлени палати 
разговорите между представители на бизнеса от Ниш и ръковод- 

най-висшата българска търговска организация. Пред- 
Югославия искат създаване на без-

ството на
ставителите на стопанството в 
митна зона за търговия с България, унифициране на бизнес-до
кументацията и откриване на нови контролно-пронусква гелни пу- 
нктове по общата граница.

Председателят на Нишката регионална стопанска камара Ду-
на магис-

По повод посещението на главния прокурор на 
Хагския трибунал Карла дел Понте в Югославия и 
разговорите й с представители на държавните ор
гани и отделни лидери на ДОС Социалистическата 
партия на Сърбия призова "всички граждани и па
триоти в Сърбия и Югославия да повдигнат глас 
против т.нар. Хагски трибунал и всички негови 
обожатели в страната” и да не допуснат главните 
виновници за войната и бомбардировките да оста
нат ненаказани.

В съобщение на Службата за информиране 
към Главния отбор на СПС се припомня, че т.нар. 
Хагски трибунал е политическа и антисръбска ин
ституция, сформирана Да обвини колективно целия 
сръбски народ за мними военни престъпления.

шан Илич говори и за нуждата от бързото изграждане 
тралата Ниш - София, за която трябват около 200 милиона долара.

Според данните на българската палата през 1999 година сток
ообменът между двете страни достигнал 178 милиона долара, 50

1998 година. Стокообменътмилиона повече в съотношение на 
между Югославия и България за първите девет месеца ог 2000 

304 милиона и 200 хиляди щатски долара. С 68година възлиза на 
процента нефтопродуктите и горивата заемат първо място в тър- 

размяна между двете балкански страни.В.Б. говската

В ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАДЗАПОЧНА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ

ПРОТЕСТИ ПОРАДИ 

ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА 

ТОКА

В местните организации на СПС в Босиле- 
градска община в ход е изборната дейност, която 
в тази партия ще се проведе на всички равнища. 
Според решението за изборите, които прие 
Главният съвет на партията, а сетне и ОО на СПС,

изборите в местните организации в общината, ко
ито започнаха от 15 тоя месец, ще приключат до 
15 февруари, а тези за състава на Общинския от
бор от 15 февруари до 10 март.

Никола Крумов, председател на ОО на СПС в 
Босилеград, казва, че на събранията на местните 
организации ще бъдат избрани нови ръководства, 
делегати за Общинската конференция, а ще бъ
дат предложени и кандидати за членове на Об
щинския отбор, както и за останалите постове в 
тоя общински партиен орган. Нашата партия, ка
зва той, настоява да запази авторитета си и затова 
се налага местните организации да се освободят 
от неактивните си членове и в тях да останат само 
онези, които са готови да изпълняват задачите и 
[ 1 а рти йната програма.

Според решението на Главния съвет, подче
рта Крумов, занапред членовете на нашата пар
тия ще заплащат членски внос, който сега възлиза 
на 10 динара. От това задължение ще бъдат ос
вободени материално слабите членове, уточни 
той.

ОО на СПС в Босилеград на 
последното си заседание реши да намали 
състава си, така че вместо 41 ще има 30 
члена. Същевременно поради нарушаване 
на партийната дисциплина от партията 
отлъчи трима души: д-р Симеон Арсов, 
който беше председател на ОС, а сетне 
стана председател на неверифицирания 
.временен общински съвет и член на ДС, 
Александър Александров, член на 
съвета, и Райчо Йорданов, секретар на 
съвета.

ОО на СПС и Изпълнителният му отбор 
освободиха Милча Лазаров от поста 
секретар на ИО поради, както е 
констатирано, неактивност. Сега тази 
длъжност се изпълнява от председателя 
на ОО.

В сряда в Босилеград към. 50 души протестираха срещу изк
лючването на тока. Димитър А. Димитров, частен превозвач, пре
пречи камиона си на моста и за половин час, колкото траеше 
протестът, спря движението. Протестиращите изтъкнаха, че не 
настояват да не платят дължимите суми, но че не са в състояние да 
направят това отведнаж, а на повече вноски. Не сме обаче съг
ласни, коментираха те, да плащаме прекалено високи лихви и други 
облагания, та работещите в Електроразпределителното да имат 
най-високи заплати в общината.

Събралите се граждани казаха, че сегашният протест е преду
предителен и че протестните действия ще продължат, доколкото 
не спре изключването на тока.

В босилеградския клон на лесковашкото Електроразпреде
лително не искаха да коментират протеста. Ние тук, казаха работ
ници, действаме по разрешение на ръководството ни в Лесковац.

В.Б.
В.Б.

'опакото на впроса

ЗА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВОЙНИКЛЪКА И ОЩЕ НЕЩО
Всеки студент, докато следва е длъ- марки. По същото време студентите в 

на учебната година да Сърбия получаваха същото удостовер
ение без пари. Така станахме неравно
правни пред Конституцията на страната,

Стигнахме ли наистина до демокра
цията и равноправието след 5 октомври 
или сме си на същите становища по 
отношение на човешките права?, питат 
се царибродчани пред гишето 
ния отдел. В момента, когато двете най- 
големи предприятия в общината са за
късали до крайност, при обстоятелство, 
че децата в съседна България са изп
ратени не от кеф, а поради чисто 
ономически причини, е крайно обидно 
за обикновено удостоверение (което 
рочем в Сърбия се получава безплатно) 
на студентите да взимат 100 ДМ. Та нали 
посолството е част от нашата територия 
и ако е така, защо се нарушават консти
туционните права. Или това все още са 
опашките на тези, които вече са нашето 
минало (което всички бихме искали час 
по-скоро да забравим). Дали сформира
нето на ново правителство тези дни ще 
разреши проблема? В Цариброд всички 
се надяват и ако това не стане, някой 
студент може би ще трябва да прекъсне 
школуването си и да хвърли няколко 
години, и то успешни, от следването си . ! 
И да носи горчивина в душата си докато 
е жив. Защо? Струва ли това 100 ДМ?

жен в началото За споменатия проблем 
кметът на общината д-р Симеон 
Васов на 22 т.м. е осведомил 
кабинета на министъра за 
малцинствата и етническите 
групи г-н Расим Ляич и тези дни 
се очаква официален отговор на 
този въпрос. Но дано не се 
стигне до отговора, който често 
се получава в посолството: ако 
се изпраща дете да следва в 
чужбина , предполага се , че 
родителите му имат достатъчно 
пари, па и 100 ДМ за 
удостоверение.

предостави на военния отдел в своята 
община удостоверение от факултета, че
редовно е записал следващия семестър. 
Това важи както за 
следва т в Сърбия, така п за тези, които 
следват в България. И всичко беше на
ред до началото на август миналата го
дина. След това обаче студентите, конто 
следват в България, трябваше да пла тят 

100 ДМ на посолство то в София, за да 
получат удостоверение за отлагане на 
воннпклъка. Как се стигна до това?

Царибродчани свързват това 
щение то на генерал Небойша Павкович 
в самото начало на август месец мина
лата година, когато той явно нарече сту
дентите, конто следват в България, по
тенциални шпиони! Това твърдение (по
дсказано вероятно) предизвика 
ченп реакции не само сред родителите,

| чннто деца следват в България, но изоб- 
| Що сред жителите в общината. Случап- 
I но или не, от началото на учебната го- 
; дина или само един месец след посеще- 
| ние го на Павкович. за да препратят удо- 

сто верен пето от София до Цариброд, в 
; ’посолството или консулството започна- 
| ха да търсят споменатите сто германски

в която живеем и към която момчетата 
трябва да изкарат военната си повин
ност. Тъй като не

на воен-студентите, които
помогнаха никакви 

протести на студентите в България,тех
ните родителите се организираха и до 
президента на СРЮ Воислав Кощуница, 
на 15 ноември м. г. изпратиха петиция 
със 78 подписа, на която до днес

ик-
ИО няма

ВГ1-никаква реакция.
В началото на новата година въп-

с посе- росът с удостоверенията за редовно сле
дване пак стана актуален, още повече 
тези платят за превод на удостоверението от 

български на сръбски. Какво значи това 
ако се има предвид, че двата езика 
равноправна употреба в общината? Ст-

Дни, тъй като някои студенти 
лучиха повикателно за войниклък. Бя
гайки от споменатите 100 ДМ, 
всичките, а особено за

но

са вкоито за
родителите им, 

представляват истинско богатство, бо
лшинство от студентите все още не са 
изпратили удостоверението посредств
ом посолството, но го донасят във воен
ния отдел в Цариброд.

Тези дни гишето

игна се до намеса на кмета на общината, 
който заяви, че съответната служба е 
длъжна да приеме удостоверението и 
ако трябва сама да го преведе. Група 
родители реагираха и по локалната 
левизия. Но в посолството 
реят 100-те ДМ. А от военния отдел 

старите студенти, ако не предоста
вят

ожесто-

те-
все още тъна воення отдел е 

задръстено от студенти, получили пови
кателно или от техните родители. Сега 
пък става дума за още 10 ДМ, 
студентите или родителите трябва да

на
■

!удостоверение от посолството, из
пращат повикателни за войската.

които
А.Т.
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В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС ГЕНЕРАЛНА СТАЧКА В 

”КОМУНАЛАЦ”МОЩНОСТИТЕ СА 

НАТОВАРЕНИ ДОКРАЙ !
; (От 1 стр.)

и лопови”. След това направиха 
още един кръг около общината 
до долната рампа и пак се вър
наха пред общината. Стачката 
следеха няколко телевизиони 
камери, между които и една от 
Пирот. Към оператора 
визия Цариброд председателя 
стачния комитет отправи дори 
застрашителни предупреждения 
да не снима защото ”ще му счупи 
камерата, която "Комуналац” е 
купил”?!? За разлика от преду-

ГИД И "СВОБОДА“ 
НЕ СЕ ПРИКЛЮЧИХА

черта, участваха председателят 
на Изпълнителния отбор Ми
хаил Иванов, секретарят на 
общината Иван Иванов и начал
никът по стопанство Арсен То
доров. Като независим в спора 
участва и Сърджан Митич, ад
вокат от Пирот. Предста
вителите на "Комуналац”- ди
ректорът и председателят на 
стачния комитет не се появиха 
пред камерите, с пояснение, че 
това ще направят само когато 
тази медия ”стане свободна”.

* Половин от продукцията е предназначена за пазарите на Италия 
и Гърция * Средната заплата е три хиляди динара

От конфекцията се присъед
иниха само 15-20 заети, а от ГИД 
само няколко. Подкрепа на об
щинското ръководство дойде от 
синдиката на ГИД, въпреки обе
щанията на ”Комуналац”, че ще 
им даде определена парична по
мощ.

Работниците в конфекционната фабрика КОБОС » Босилеград 
о| началон> па годината насам са отрупани с работа и мощностите 
са натоварени почти стопроцентно. Първан Стойов, директор 
фабриката, казва, че продукцията е предназначена за домашния и 
чуждестранни пазари, като уточни,-че почти половината 
пласира на пазарите в Италия и Гърция. За домашния пазар се шият 
м ьжкп костюми и дамски и мъжки зимни палта, а дамски и мъжки 
панталони за износ. Стойов изтъква, че ЮМКО, в състава на който 
стопанисва фабриката, полага усилия износът да 

. Босилеградеките конфекционери

на

от нея се на теле
на

Когато става дума за синди
ката, нека да кажем и това, че на 
18 т.м. се проведе среща между- 
общинското ръководство, об
щинския синдикален съвет и

се увеличи.
са реализирали минало

годишния производствен план с 92,6 на сто, което по мнението на 
директора, е хубаво постижение. Средната заработкн през тоя 
период е била в противостой пост на 87 германски марки. Сега 
заплатата е синдикалните организации от 

всички предприятия, включвай
ки и ”Комуналац”. Тъй като не
доразумението, което беше по
вод за предупредителната стач
ка, са средствата, които се съби
рат на границата, кметът па об
щината кой знае за кой път за
яви, че общината няма намерен
ие да пипа

увеличена и 518-те работници, 35 
преквалификация, средно получават по 3 хиляди динара.

от които са на
КОМ уНАл НА П0ГДЧД й.ттрое

В.Б.

"ДИСТРИБУЦИЯТА" ЗАПОЧНА ДА 
ИЗКЛЮЧВА ОТ МРЕЖАТА ДЛЪЖНИЦИТЕ В 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
средствата, пред| 

начени за ”Комуиалац”, а само 
тези за общината. С това ста
новище се съгласиха всички син
дикалисти освен на "Комунал- 
ац”, който счита, че намерени
ята на общината са други. И този 
път исковете на ”Комуналац” 
бяха отбелязани като нолигиче-

1ЛЗ-

СИНДИКАТЪТ 

НАСТОЯВА ЗА ЕТАПНО 

ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ДЪЛГОВЕТЕ ски,а становището доколкототе 
не бъдат изпълнени ще се запора ботпиците вбюсмлеградскмя клон на Електроразпределител

ното в Лесконац вз,в в торник'започнаха да изключват 
тромрежата домакинствата в Босилеград,.които им дължат над 10 
хиляди динара. Общинското синдикално представителство в 
Босилеград поиска от генералния директор на лесковашкото 
Електроразпределително да4 даде възможност на длъжниците да 
отплащат дъл гонете ма повече вноски, най-късно до септември т.г.

Дълговете не са малки. До 31 декември 4002-те домакинства в 
общината за изразходван ток и за други облагания бяха длъжни 29 
971 386 динара. Не е малък броя т на онези, които дължат от 15 до 
25 хиляди динара. "Не настояваме дълговете да се простят, казва 
се в синдикалния иск до директора, но да се даде възможност на 
хората да се издължат. Доколкото продължи изключването, 
общината ще пот ъне в мрак, понеже в сегашните условия хората, 
включително и работниците, просто не са в състояние о'гведнаж да 
платят дълговете.”

В иска, който подписал председателят на общинското синди
кално представителство Иван Асенов, -се казва, че занапред е 
нужно сметките за тока да се изчисляват всеки месец, а не както 
досега за домакинствата в Босилеград и Райчиловци всеки втори, 
а в селата това да става два пъти годишно. В такива условия хората 
се обременяват с прекадено високи лихви. Синдикатът очаква но 
въпроса за лихвите наскоро решение да вземе правителството на 
Сърбия.

Какво ще стане по въпроса в момента не е известно. Хората 
плащат, толкова колкото са в състояние да отделят от скромните 
си приходи. Сигурно е, че нямат възможности да платят отведнъж 
или пък високите суми да издължат на 
троразпределителното не приеме иска на синдиците и продължи с 
изключването, почти половин общината ще осатне в мрак.

чие генерална стачка, като улти
матум. Молбата на кмета отпра
вена до Общинския синдикален 
съвет да се опита още веднъж да 
посредничи подкрепиха всички, 
но не е известно дали в тази на
сока нещо е направено.

Заключението от срещата 
при кмета и от участниците в 
емисията "Отворено студио” на 
локалната телевизия е едно и 
също: нажежените глави трябва 
да изстинат и чрез диалог да се 
намери най-доброто решение. 
Инатът, който сега се прилага е 
само във вреда на ”Комуналац”, 
а в крайна сметка и на Димит
ровград.

Въпреки всичко стачката 
продължи и в сряда, когато са 
писани 'тези редове.

от елек-

СТАЧКА ИЛИ 
ПРОТЕСТ

предителната стачка на 11 януа
ри т.г., когато блокираха движе
нието на площада, този път не
що подобно не се случи, понеже 
не бяха получили разрешение от 
полицията.

След като се ”изокаха” дос
татъчно, организирано и дисци
плинирано начело с директора 
на "Комуналац” Емил Соколов,

е това, което правят комунал
ните, бе въпрос, който се нало
жи в емисията . Г-н Митич обя
сни, че в случая никак не може 
да става дума за стачка, тъй като 
стачкуващите не са в предприя
тието, а се движат по определе
но трасе из улиците. А исковете 
нямат нищо общо с труда и про
блемите, свързани със заплати, 
работни условия, работни места 
и прочие. Той определи случи
лото се като протест, а исковете 
като политически. Участниците 
в емисията се съгласиха, че опи
тът на ”Комуналац” да разшири 
протеста не успя и

стачкуващите си отидоха от пло
щада с викове ”ще се видим 
утре”!

Местната телевизия Цари
брод веднага след това реагира и 
отправи покана до "Комуналац”
за участиер емисия под название 
"Отворено студио” заедно с пре
дставителите на общината. В 
емисията, която се проведе ве- А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ" БОСИЛЕГРАД

Вандали 
счупиха 

прозорци на 
детската 
градина

ПРОЦЕДУРА ЗА 

ИЗБИРАНЕ НА НОВИ 

УПРАВИТЕЛНИ 

ОРГАНИ

половина. Ако Елек-

В.Б.

ЦАРИБРОД
През миналата седмица в петте трудови единици на 

"Автотранспорт” в Босилеград бяха проведени кандидационни 
събрания, на които бяха предложени възможни членове за нов 
състав на Скупщината на предприятието.

Изпълняващия т длъжността директор Миле Ненов каза, че 
за тоя най-висш управителен орган, наброяващ 12 члена, са 
предложени 21 кандидати. Избирането чрез референдум ще 
стане до 7 февруари, уточниха тук.

Процедурата за избиране на нов състав на Скупщината беше 
раздвижена след освобождаването на Ивалчо Станчев от дирек
торския пост и избирането на временен директор. Работниците 
начело със синдикалното ръководство не приемат сегашния 
състав на тоя орган, понеже на 9 февруари миналата година на 
референдум му гласуваха недоверие.

В предприятието оповестиха, че след като се учреди новата 
Скупщина ще се раздвижи процедура и за избиране на нов 
състав на Управителния съвет.

ЗА СПРАВКИ ЗВЪНИ В 

НИШ
Във вторник сутринта детска

та градинка в Босилеград осъмна 
със счупени стъкла на няколко 
прозорци, което предизвика рево- 
лт и загриженост сред заетите във 
ведомството и родителите на де
цата. Александър Александров,

През средата па миналата седмица Службата за даване 
формации към пиротскпя клон на ТЕЛЕКОМ бе закрита, а ра
ботещите разпределени на други работни места. Жителите на Пи- 
ротски окръг занапред за различни справки също ще звънят на 988. 
но отсега па техните въпроси ще отговарят работещите в 
чената служба в Ниш.

Важно е да се напомни, че телефонните обаждания в Ниш няма 
да струват жителите на окръга по-скъпо, отколкото досега. Поне 
така заявиха компентните в телекомуникационната фирма. При 
ползването на 988 не е нужно най-напред да се завърти номерът 
018.

на ин-

директор на градинката, казва, че 
вандалите - в момента не е изве
стно дали един или повече - са из
вършили вандалщината си приве
чер или през нощта. Щетата въз
лиза на две до три хиляди динара, 
казва той, но много повече загри- 
жава самия акт на безумието сре
щу детското заведение.

Служителите от босилеград- 
екмя Отдел на вътрешните рабо
ти издирват случая.

посо-

При обажданията пък гражданите са длъжни веднага да напом
нят от коя община се обаждат, за да не се случват недоразумения.

Б. Д. В.Б.В.Б.
I
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ЗВОНСКА БАНЯВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ТАЗИ И ИДНАТА СЕДМИЦА

ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПЬНСИОНЕРИ
ХОТЕЛ ” МИР” ЩЕ СЕ 

РЕМОНТИРА
организации*’, поясни Захариев.хуманитарни 

Според критериите, тази помощ не могат да 
получават’онези, които вече получават помощ от 
Центъра за социални грижи или ОО на Червения

Неправителствената организация за междуна
родна помощ и сътрудничество ИРД със седа
лище в Ниш предостави па Босилеградска община 
30 тона хуманитарна помощ в храна, с което поне 

ще се облекчи положението на известно 
закъсали хора.Това е, уточни Любен За-

кръст.малко Един пакет съдържа 24 кг брашно, но 2 кг 
фасул и захар, както и 2 литра олио.

Захариев казва, че притежават списъци на 
хората, които ще получат помощта и оповести, че 
разпределянето и в Босилеград - в управителната 
сграда на "Напредък”, където ще си я вземат и 
хората от близките села - ще започне тези дни. В 
районните селски центрове тя ще бъде изпратена 
по-късно, казва топ и подчертава, че е възможно 
да настанат затруднения с превоза. Ще настоим 
обаче да я предоставим на хората, за които тя е 
предназначена, каза Захариев.

число
харпсн, председател на сформирания неотдавна 
Общински съвет за разпределяне на тази помощ.
първата такава пратка и е за ноември п декемри 
миналата година, а се очаква да пристигне п за 
януари п февруари.

"Помощта преди всичко е предназначена за 
земеделските пенсионери, за деца без един или 
двама родители, като п за старчески домакинства, 
които нямат приходи за издръжка. Помощ ще 
получават по 1000 души на месец и се очаква почти 
всички земеделски пенсионери да я получат, 
понеже те досега бяха забравени почти от всички В.Б.

БОСИЛЕГРАД-РАЙЧИЛОВЦИ Звонска баня в момента е на по
чивка, а капацитетите не се полз

ва обекта.НОВИНИ от 
ЦАРИБРОДСКИЯ СП

ват поради ремонта 
който ще започне в началото на 

За посочента
ТРЕВОГА ПОРАДИ 

ЖЪЛТЕНИЦА, следващия месец, 
цел ще бъдат изразходвани над 500

; * Около 60 пенсионера от Царибродска община с малки
пенсии ще получа т безплатно по 1м‘* дърва за огрев.

Дървата са платени от републиканското правителство, 
| узнаваме в царибродския Съюз на пенсионерите.

* Царпбродскнят Съюз на пенсионерите (СГ1) ще проведе 
! редовно годишно събрание в началото ма следващия месец, 
1 узнаваме от председателя на организацията Цветан Елсиков.

На събранието ще се дискутира дейността на оргаии- 
| зацията през минала та година и планът на СП за 2001 г.

* Членския т внос за тази година е 60 динара и с 20 па сто е 
I по-висок от миналогодишния. 12 динара от посочените 60 са

предназначени за Фонда за даване на заеми. 26 са за 
| посмъртните разходи, а 22 за членството в организацията.

По думите на Елсиков сред царпбродскпте пенсионери

хиляди динара.
Както узнаваме, тазгодишни

ят туристически сезон в звонския 
хотел ще започне на 8 март, когато 

обекта да се 
отдих 200 здравни работ-

в Здравния дом в Босиле-През миналата седмица лекари 
град в с. Раичиловци разкриха жълтеница, което предизвика 
тревога не само в редиците на белите манта, но и сред и асе-

е запланувано в 
озоват на 
ници от Сърбия, за чиито седем
дневен престой републиканският 
синдикат на здравните работници

леиието.
Д-р Васил Захариев, епидемиолог в Завода за здравна 

I защита в Босилеград, каза, че болестта е разкрита в ромската 
махала Лалош , че са заболели 13 души и че заразените са 
предимно деца на училищна възраст.

-Предприети са необходимите мерки, дезинфекцирани са 
училищните помещения в Раичиловци и Босилеград, така че 
болестта е под контрол и не се очаква тя да се разпространява, 
уточни д-р Захариев. Онова, което в момента може да тревожи 
е фактът, че заболелите настояват да се лекуват в домашна 
обстановка, а не в здравните заведения.

!

вече е отделил средства.
През миналия туристически 

сезон хотелът е регистрирал ок
оло 25 хиляди нощувки и е осъ
ществил приход от около 7,5 мил
иона динара.:

Б. Д.! съществува голям интерес за зачленявапе в организацията.
Б. д. В.Б.

ИНТЕРЕСНО МИНАЛО И СИВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ||Р
рията на Бачево има и пещери, 
по досега не са правени сериозни р 
проучвания. Въртопи обаче има | 
няколко. Един-от най—познатите | 
е Стайкин въртоп, намиращ се | 
няколко десетина метра южно | 
от Лииинското поле. По-възра- I 
стните бачевчани твърдят, че е ;• 
дълбок между 5 и 6 метра. Днес \ 
този въртоп е окръжен с дъ
рвета, шубрак и бурен,така че е 
трудно достъпен за минувачите, 
които желаят с погледа си да до
прат до неговото дъно. Но за тях 
днес не е мистериозно само това.
Мистериозна е и неговата исто-

*щСЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (8)

ш рЦ|;(Продължение от миналия брой) Котелево е интересно и поради 
факта, че западната му част се 
намира в границите на Сърбия, а 
източната - в границите ма Бъ-

Рейс до селото няма. Селя
ните използват автобусните ли
нии ДимптровГрад-грашщата и 
Димптровград-селата в Забър-' 
дието и Висока, а след това вър
вят пеш 1-2 километра, в зависи
мост от отдалечеността на ма
халите.

& ж1 'М I- п- .Л:Щ гЩщ АЙ Ал гария.
Равното и плодородно Баче-

вско поле, зассто с жито, царс-
вица и други жи тни култури, съ
що представлява една хубост.

Църковен празник па Баче- || 
во е Великден. Днес този ден в

и

ПРИРОДАТА В 
БАЧЕВО Е КРАСИВА селото по принцип протича ка

кто и всеки друг. А някога, каз- 
11якои димптровградчапм пд- 1}а г бцло много весело. Ден след 

ва т тук да ловя т риба. През лет-

Бачево е имало интересно 
минало, има и действителност, 

но има ли бъдеще?
\шц

празника в селото идвали хора 
шие месеци много хора имат от съседните села и града. Ялосе 
привичка да идват там, за да се 
къпят в бачо век пя "яз”, чпято 
дълбочина варира между 2,5 и 3,

Действителността на Бачево 
рия, за която няма кой да раз- в никакъв случай не е ин тересна, 
казва. А какво ли е все погълнал

Щ

1Щж
както е случай с неговото ми
нало. А не е интересна, защото 
селото днес почти напълно е об
езлюдено. Влизайки в село Ба-

през "своя живот” този грозник 
на природата?

В територията на Бачево са 
разположени

й |а понякога и повече ме тра в.зав- 
испмост от пивото па Нишава, 
която преди години е знаела да 
се разбушува, излезе от корито
то си и наводни част от терито
рията па Долно Бачево. Удовол
ствието ма къпещите се поняк
ога прекъснат водните змии, ко
ито през летни те месеци ги има 
доста, но този факт същевреме
нно показва, че районът па се
лото, където тече реката е оазис 
на чиста, красива, почти непо
кътната природа.

Красиви са и хълмове »... Все
ки от тях е с различен вид. Ве
роятно най-красивият е горис
тият ха«лм Котелево. намиращ 
се южно от Нишава, отвъд дне
шното магистрално шосе. които 
името си е получил заради това. 
че прилича на превърнат котел.

!
Родена в село Сливница, но 

костите си ще остави в Бачево. 
Десанка Петрова пред 

семейната си къща в Долно 
Бачево.

чево, вероя тно всеки човек ще се 
сблъска с една странна атмос
фера, ще го тласне някакъв чу
ден дъх на миналото. И няма да 
бъде никаква, изненада, ако ня
кога с часове не види жив човек.

И нека приказката за село 
Бачево да прекратим тук, не на
товарвайки се с размишления за 
неговото бъдеще, защото, ако 
бихме искали да говорим за това 
най-вероятно бихме прекрачи
ли границите на реалността. А 
песимисти да бъдем все пак не 
бива.

ГКПП "ГРАДИНА", 
МНОГОБРОЙНИТЕ 

СПЕДИЦИИе агнешко, пиело хубаво вино... 
Па три места в селото се виело 
хоро. и редица други делови обекти в 

граничната зона. В тях обаче не 
работи пито един бачевчанин, 
понеже, както вече казахме, в 
това село трудоспособни хора са 
само двама, а останалите са на 
преклонна или поне в напредна
ла възраст. И затова някои хора 
не са далече от истината кога то, 
говорейки за Бачево твърдят, че 
то е своеобразен старчески дом.

Да напомним, че в мерата на 
селото е построена и граничната 
застава "Градина”.

т
В БАЧЕВО ИМА И 

НЯКОЛКО 
КЛАДЕНЦИ

'3 От тях тече чиста и студена 
вода. Поради карстовия черен 
обаче, водата от тези кладенциНе всички махали в Бачево са 

приключени на местния 
водопровод. 80-годишният 
бачевчанин Васил Иванов 

почти ежедневно идва за вода 
на селската чешма.

свършва своето течение близо 
до изворите, може би само на ня
колко метра или десетина метра 
от тях.

- Край-

Текст и снимки: 
Б. Димитров

Предполага се, *1е на терито-
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙНИ ЖИВОПИСЦИ СЕ 
ПРЕДСТАВИХА В КНЯЖЕВАЦ СТне)очаквано5

КИЦ И ЦЕНТЪРЪТ ЗА 

КУЛТУРА - 

СЪВМЕСТНО!
ПРЕКРАСЕН СПЛАВ 

ОТ ФИГУРИ И БАГРИ
И това се случи! Колкото за едни неочаквано, за други 

нежелано, за трети недопустимо, за основателите на КИЦ 
нормално,все пак става факт, че в навечерието на третата 
годишнина (13 февруари) на Културно-информациония це
нтър на българското малцинаство "Цариброд” (КИЦ) в 
Югославия, той и Центърът за култура в Димитровград- 
Цариброд, съвместно организират няколко културни про-

Прсд почти 200 любители на 
изобразителното изкуство в сря
да вечерта в хола на Дома на кул
турата в гр. Княжевац беше от
крита изложба на димитровгра
дското сдружение на самодейни
те живописци.

На тържеството, организир
ано по този повод говориха глав
ният инициатор на това начина
ние г-н Иван Царибродски, кой
то почти целия си трудов век е 
прекарал в този град, а от името 
на покровителя изложбата от
кри председателят на Общин
ската скупщина в Княжевац г-н 
Владимир Първулович.

През следващите две седми
ци любителите на изобразител
ното изкуство в Княжевац ще 
имат възможнос т да се запозна
ят с най-хубавото, което досега 
са нарисували 23-ма членове на 
димитровградското дружество 
на самодейните живописци. Ота
ва дума за общо 43 творби, рису
вани с почти всички техники - 
рисунка, акварел, темпера, ма
сло, както и иконография.

По повод откриването на из
ложбата се проведе и мини лит- 
ературно че тене, на което се пр
едставиха членове на литсрату-

яви.
Първата е вече на 30 януари т.г. Става дума за гостуване 

на Общинския театър "Възраждане” от София, който в 
Центъра за култура ще се представи с пиесата 

"Женско царство” от Ст. Л. Костов в постановка на Георги 
Г. Георгиев. Царибродските любители на сценичното 
изкуство в ролите ще могат да видят Ани Бакалова, Силвия 
Рангелова, Ивет Радулова, Огнян Узунов, Веселин Вълков, 
Роберт Янакиев, Даниел Цочев, Ангел Георгиев - Ачо, 
Петър Райжеков, Елизабет Карагеоргиева, Петя 
Томашова, Марияна Жикич и Емилия Радева.

На 1 февруари КИЦ и Центърът за култура, както и 
локалната радио и телевизия "Цариброд” ще бъдат домакини 
на първото частно българско радио - "Дарик радио”.

Вече на 13 февруари т.г. но повод третата годишнина от 
откриването на КИЦ "Цариброд” на площада в центъра на 
града ще бъде организиран голям концерт на открито, за 
което ще бъде построена специална бина. Участват Илия 
Ликов, изпълнител на староградски песни, с концерт йод 
название "Молебен за доброто”, квартет ”Ева”, поп гру
пата "Сладки мечти”, както и танцова формация ”Фолк де
не”.

залата на

От първи до трети март (датата още не е уточнена) пре
дстои гостуване на известния нов драматичен театър 
”Сълза и смях” от София. Театърът ще се представи с 
"Железният светили и к”, драматизация на романите на Ди
митър Талев по повод 100-годишнината от рождението му. 
Драматизацията е на Христо Христов и Атанас Бояджиев, а 
постановка на Христо Христов.

Нека да напомним, че меден спонсо} 
бития е Радио-телевизия "Цариброд”.

Драган Стоянович: "Свети архангел Михаило“
лечна га 1961 година в този град, 
аз станах абсолютен първенец, 
заедно със Станиша Стошич, ко
йто зае първо място в изпълне
ние на народни песни. Сега тук 
отново пях, а имам и своя творба 
като живописец, сподели изве
стният Пени.

След две седмици експонати
те от Княжевац ще бъдат прене
сени в Зайчар, където ще бъде 
открита следващата изложба на 
димитровградските самодейци.

-> на всичките съ-

А.Т.

СНАКРАТК^)
НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ЦАРИБРОД през 

следващите месеци ще публикува няколко нови книги. 
Става дума за стихосбирка на младата поетеса Елизабета 
Георгиева, монография за село Петърлаш на Станимир 
Ставров, и сборник на поетически творби на учениците от 
основото училище "Моша Пияде".

Б. Д.
В. Богоев

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ

ЗАПИСВАНЕ НА 

КОДА НА 

” МАЙКРОСОФТ”
Драган Стратиев: "Манастирчето", 1997 г., масло

В програмата участва и из
вестният димитровградски пев
ец Петър Гигов, който има наи
стина прекрасни спомени от то
зи град:

- Настроените ни е малко пр
иповдигнато: първо, защото то
ва е юбилейна - десета поред ко
лективна изложба на нашето др
ужество и второ, защото на Сту
дентските културни игри в Съ
рбия, състояли се

, рния клуб "Бранко Милкович” в 
Княжевац - проф. Воислав Ара- 
нджелович, председател на клу
ба, Слободаика СтанковичИлич 
и младият поет Небойша Джо
рджови ч, който каза, че излож
бата е един наистина прекрасен 
сплав от цветове, нюанси и свет
лосенки. "Въодушевен съм от 
топлите ярки багри и контраста 
на фигурите”- каза Джорджев-

Програмите на "Майкрософт" 
обслужват по-голямата част от 
днешните компютри, поради което те 
най-често се умножават незаконно.

За да запази програмата си "УУ«71ег" - 
наследник на оперативната система 
"тпс1от 2000" от това пиратство, 
"Майкрософт" готви защита чрез 
активизация. За да задействат новия 
тш1ош притежателите ще трябва да го 
активизират чрез телефон или 
посредством 1п1егпе1, независимо от това 
дали са го купили заедно с новия си 
компютър или само като програма, 
която искат да внесат във вече 
съществуващия. Това ще направят като 
се впишат при "Майкрософт".

Компанията се готви подобна защита 
да приложи и за другите си програми. 
Собствениците на "Ьар1ор" (портабъл 
компъютри) ще могат да вградят още 
една програма "О/и" само доколкото 
верифицират лиценза.

"Активизацията на системата" е

авШИШЮпрез да- подобна на досегашната регистрация, 
която не беше задължителна. При всяко 
бъдещ инсталиране притежателите ще 
получат свой "инсталационен номер”, 
който ще зависи от регистрационния 
ключ и конфигурацията на хардуера.

"Майкрософт" твърди, че 
притежателите ще могат свободно да 
допълват своя комютър с нови 
компоненти, програми и системи, а в 
случай на пълна промяна необходима е 
"реактивизация".

Съществува обаче опасност, 
този начин "Майкрософт" ще събира 
данни за потребителите си.

114.

ПЛАТНА ОТ
ПОГАНОВСКИТЕ ПЛЕНЕРИ 

В ПРОКУПИЕ
галерията "Божа Илич” в Про-В края на миналата седмица в 

.купие бе открита изложба от картини на художниците, участвали в 
"Погановскп манастир” през 1998 и 1999художествените пленери

Представени бяха 25 платна (на 20 художници), създадени погодина.
време на посочените прояви.

С организирането на изложбата Градската галерия в Цариброд 
и галерията "Божа Илич” от Прокупие продължиха традиционното

Б. Д.

че по

си сътрудничество.

СЩ)ШтМт 26 януари 2001 г.



Сдисмо ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО^
= МОЛЯ, БЕЗ ОБИДИ ЗА 

КПШ СРЕДНОСТАТИСТИЧНИЯ 

- ЦАРИБРОДЧАНИН!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Здравейте, Приятели!
Ето не прекрачихме в нова година, ново столетие и т.н. 

Остава да си Пожелаем здраве, настойчивост в Преследване 
на Поставените цели и много Приятелства. Защошо без при
ятели и сродни души се губи усещането за Пълнота вжшюша.

Получих вестник ”Братство1’, к1>дешо е моят материал 
за Милич от Мачва. До края на януари ще се Постарая да ви 
Подготвя Поне един материал от моя докторат 
да Подготвям Периодически статии, защошо темата наи
стина е обширна, интересна и Почти неизследвана от този 
ъгъл, от който я разглеждам аз. Изследвам и анализирам 
формите на книжовноезикови контакти - идеи за общ 
стандарт, за обща терминология, за почит еднакви ПравоП- 

сисшеми, изследвания от XIX век за Приликите и раз-

Пряк повод за настоящата реплика е статията в сравнение с онези от Пирот, Ниш..., където 
Властимир Вацев ”По- цели улици бяха превърнати в бензиностан- 

ложителен опит” ("Братство” бр. 1831 от 12януа- ции! 
ри т.г.). И не само тя, а изобщо нелепото явление 
у мнозина да дават общи характеристики (най- по това време потърси корена си на село (вп- 
често негативни) безсоциологично-психологиче- рочем никога не е скъсал връзките си със

село!), започна да произвежда на постните 
нивички всичко (за себе си и за децата) само

ителна гимназиалния У 1

Средностатистическият царибродчанин

- иначе мога

ски и други изследвания.
Преди всичко царибродчанинът не е никакъв 

сорт. Той не е растение в полето или на нивата, па да оцелее. И оцеля. езиковГолеми думи с голям отрицателен заряд сазатуй не може да се повива накъде духа вятър.
Средностатистичният царибродчанин е устой- изказани по адрес на средностатистическия 

чив, с дълбок корен, СОЙ човек, когото красят царибродчанин по отношение на КИЦ ”Ца- 
много добродетел и: трудолюбие, честност, учено- риброд” : Берлинска стена, Шенген... Незас- 
любивост, човеколюбие, с твърде развито чув- лужена обида. Наистина известен страх бе 
отвода различава добрия от лошия човек, да вярва сковал много царивродчани. Но как да не бъ- 
в първия, а да порицава другия. Твърде е привъ- дат сковани, когато споменът за Голи оток е

исни _
ликише между български и сръбски език, Приносът на сърби в 
България и на българи в Сърбия, съвместни общи Проекти в 
научната и културната област и т.н. Рових се доста години 
в Периодичния сръбски и български Печат и стигнах до извода, 
че Поради неПознаване на част от факшологияиш, съществу
ваш Празноти какшо в интерпретацията на историческите 
и културните отношения, така и доста неточности.

От началото на тази година станах за втори мандат 
заместник-директор на Международния семинар По българ
ски език и култура кп>м Великотърновския университет (та
зи длъжност заемах През 1995-1997). Всяка година Приемаме 
студенти ом сПещшлиосшша Българска филология на Бел
градския университет, но ми се иска да разширим сътруд
ничеството и Семинара да Посещаваш действащи учители, 
теории, журналисти и т.н. ом българското малцинство в 
Югославия. Предлагам съвместно да Помислим какво може да 
се наПрави. Бих могла изобщо да намина материал за органи
зацията, задачите и формите на работа на Семинара и да ви 
го изПратя за Публикуване във вестника. Възможно е да има

рзан към родния край, а особено към семейст- жив в спомените им, когато всичко родно се 
вото: за децата си ще даде и "черното под нок- потиска, а официалните власти начело с об- 
тите”. А те, децата на средностатистичния цари- щинската върхушка всеки, който се реши да 
бродчанин, редовно завършават висши и полу- прекрачи прага на КИЦ "Цариброд” пр 
висши училища и се ползват с висок авторитет гласяваха за "шпионин”,"предател", "враг”! 
като специалисти и професионалисти, без оглед в На края и за "хуманитарната помощ”. Не 
коя среда се наста'няват и работят.

В. Вацев наблюдава средностатистическия ца- посланието "Има надежда за Цариброд”. Но 
рибродчанйн в кривото огледало на последното авторът на настоящите редове с очите си е 
десетилетие, когато не само царибродчани, но цял видял на десетки хора с пакетите, минаващи

овъз-

спорим, че е имало случаи на скъсване на

един народ и една страна доживяват материално по главната улица на града с велосипеди, а
разложение, духовно и нравствено унижение, красавицата с посланието се усмихваше лъ- 
Един умопомрачеи тоталитаризъм и абсолю- чезарно. И никаква: "комбинативност, хит- 
тизъм тласка тоя народ в няколко необявени вой- рост, пресметливост, хищничество”. Цариб- 
ни и предизвика НАТО бомбардировки, хиперин- родчанинът нито е "унитарен, нито социоде- 
флация, която разорява материално народа не до терминирана личност, нито пък е дезинтегри-

рана”...
Такива оценки могат да се произнесат за 

"нус-иродукт" на окаяното положение, в което се квазиинтелектуалци (за щастие поединични 
озоваха хората. И пак : царибродчани бяха незна- случаи), за хора с двоен, троен морал, за прис- 
чителното число между гъмжащото мнозинство пособяващи се към всяка ситуация, 
пиротчани, н шил и и и други. И не те с тубите в 
ръце, а онези с хубавите коли бяха "Марокан
ските скакалци", въпреки че подлизурковците на

и други интересуващи се.
С поздрав: Ценка Ивановадъното, а до тинята на дъното.

"Петролът-бизнес” и "битаците” бяха само

ПОЕТИЧЕСКО КЪТЧЕ
Средностатистическият царибродчанин 

никога не е издигнал лозунга ”С нахалство 
към прогрес и светло бъдеще!”. Този лозунг 

чудовищния режим провъзгласиха тогава цари- може би живее в главите на извратени ли- 
бродчаиина за "кувейтчанин". И нито АНТАРКТИДАсредноста- чмости. Едно по-близко общуване с простол- 
тистическият царибродчанин е псувал "бугарете” юдието (или срдностистическите цариброд- 
и българските митничари, просто защото и той е чани) ще открие, че на тях им е по-близка 
българин! Това го правеха други, които наистина народната: "Помогни си сам, та и другите да 
подмитяваха, а средностатистическия Цариброд- ти помогнат!”, 
чанин няма с какво да подмитява. Онези малцина, 
занимаващи се стози "бизнес" бяха "дребни риби”

Като стомана студен, гладък и блестящ, 
на полюса на тази Земя стоиш 
и с плещите свои неподвижни 
вечния лед с бяло боядисваш.

Стефан Николов, журналист

С каменни камари на високи стени, 
с вечния огън на два вулкана, 
с ледени брегове ограден, 
правиш хубостта на безкрайния ден.

ПИСМО ОТ ПРАГА

” БРАТСТВО” И 

В ЧЕХИЯ Недокоснат от човешкия.живот, 
ротираш Земята около южния полюс, 
плетеш й полярна шапчица, 
управляваш с нейната космическа болка.

Годила 25Преди няколко дни а Издателство 
‘'Братство" в Пит Пристигна Писмо от 
столицата на Чешката РеПублика гр. Пр
ага, с което ииж. Драгомир Арабаджиев из
разява желание да Получава нашия вестник, 
като Посочва и адреса си.

Същевременно г-н Арабаджиев ни изПра- 
ши и Последния брой ни редактираното ом 
него сйисание "Роден глас", което е Печа
тен орган на Българската Културно-Прос
ветна организация в Чешката РеПубл 

От тази години вярвам, 
редовно, така че и пие ще можем да Ви из
пращаме информации от живота на съна-

Бдой шьт

А тогава - въздишка, вечерта щом дойде, 
за бал се приготвяш, студена тишина, 
фракове черни за игра кроиш 
на вековно верните твои пингвини.

Небойша Джорджевич 
(Превел от сръбски: Иван Царибродски)ика. 

че ще излиза

С поета Небойша Джорджевич се запознахме на 
откриването на изложбата на димитровградските 
самодейни живописци в Княжевац. Член 
литературния клуб "Бранко Милькович" в тоя град.

- Уверен съм, че тази вечер започва едно много 
приятно и, надявам се, дълготрайно сътрудничество 
с димитровградските творци и в областта на 
литературата. Очакваме наскоро и в Димитровград да 
бъде сформиран литературен клуб и с помощта на 
тукашните поети, които свободно можем да наречем 
кореняци, Петър Геров и Иван Царибродски да 
установим наистина плодотворно и взаимно полезно 
сътрудничество, сподели Джорджевич.

роднините ни в Чехия”, пише главният ре
дактор на "Роден глас".

Този брой на е на_<'■Писанието "Роден глас", 
чияшо Първа страница виждате 
ката, Почти изцяло е Посветен на шърже- 
сшвошо, с което Под Патронаж на българ
ския вицепрезидент Тодор Кивалдж1 
Прага бил отбелязан 120-годишнияш юби
лей от създаването на бпл горското земля- 
чеешво По чешките земи.

на сним-

Iев в
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120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОД
у ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ГОДИШНИНИ ^

140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИИНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА

КИРИЛ КЯМИЛЕВ, ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА
След Кирил Трайков за директор на гимна

зията бе назначен Кирил Кямилев, вече известен 
в Цариброд като преподавател в гимназията от 
1941 до 1944 година. Тази смяна 
тори на гимназията става

(4)1944 година, при тях се яви първото по-сериозно 
негодуване. Всички тия проблеми Кямилев ре
шаваше сам, често пъти неговата работа не бе 

на двамата дирек- добре приета от хората в Народоосвободителния 
по време, когато отбор на Цариброд, 

училището преминава от Министерството на Ня 7 юлс
просветата на НР България под ръководство на Р 15 Г°ДИНа ГИМНазията
Министерството на просвещението на ФНРЮ.
АРгкА:’гимн1\маИна тя се считала за БУГ- СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ "ЙОСИПАРСКА ГИМНАЗИЯ и всички правила, важещи г„п, тмтгч„
за гимназиите в тогавашна България, се провеж- ■ ЬНСМ I ИТО
кГш1лТоХ'опРГпСКаТаГИМНаЗИЯ'ПОТОЗИНаЧИН В пРотоколнг,та книга това решение бе от-
от ^ф1Г з Каоил КямДиГТДИРеКТОР’ НаЗНаЧвН б=лязано със аледния текст: ”Саед като разгледа 
от '“Осрия, а Кирил Кямилев е първият директор обстоятелствата и условията при които се
на пипна шятл след освобождението, назначен от намира днес Цариброд и околията и като констз 
околийския народоосвободителен отбор в Пирот тира, че те са в добро отношниеприкой
"ПРКя°м и л е в° п о стаНИе ' й ДР^Г Режим' а това <* Д-ьлжи на данните малцин-

Кямилев постъпва на работа в гимназията ствени права от маршала на Югославия Йосип
директор на 6 октомври 1945 година. По Броз Тито, Съветът взе решение гимназията да 

шеш,ТбМС ° ГР‘ЛДа °Стават °ще много «грпзре- се преименува от. "Царибродска смесена 
п пе и 17пп"е”ИеТ°’ Формирането на ор- зия "Княз Кирил” в Царибродска народна 
гоните но но родното влост и мосовите общест- сено гимнозия "Йосип Броз Тито”
а®”“„°РГаИ"3аЦ""- 3атова се илва Д° такива аб- На 31 януари 1947 година за пръв път бе взет 
сурди, като формирането на О.Ф. комитети по в употреба нов печат на гимназията на български 
образец на старите предели на България и наро- и сръбски език с текст: Нродна република 
доосвободителни отбори и Народен фронт по Сърбия - народна гимназия "Йрсип Броз Тито” 
образец на совободените краища в Сърбия. В гр. Цариброд.
организирането на народната младеж бе същото. Това бяха само външни белези за добрите 
гсп^п""' Формиран бе околийски комитет на отношения между България и Югославия^ за 

О " гРадски, комитет на Работническия братството и единството, за което непрекъснато 
младежки съюз (РЕМС). Подобно бе поло- се говореше. Всъщност гимназията в Цариброд 
жението и в цялата Царибродска околия. Разбира беше пръвият проблем, който трябваше да се 
се, оттам се стига до трудности и в работата на реши между двете страни, 
гимназията през първата учебна година след ос- За гимназията в Цариброд още през декември 
вобождението. Гимназията получава нов печат с 1945 година с вербалната нота на Югославската 
текст Народна смесена гимназия гр. Цариброд” легация в София започна да се 
с герба на България.

585 УЧЕНИКА ПРЕЗ 

1933 ГОДИНА!получиимето:

През 1930 год. в Долна Любата е открито и Домакинско училище

През 1921 г. в село Долна Любата идват за учители Милойе и 
съпругата му Бука от Черна гора. В училището има 79 ученика, 
следващата - 106 ученика, а учител е Виктор от Русия, докато на 
следващата година за учител е назначен Симеон Велинов, руски кадет, 
роден в с. Горна Лисина. През учебната 1923/24 училището има 158и да е

като

гимна-
сме-

занимава и
дипломацията. През април 1946 година Минис
терството на народното просвещение в София

#
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1947Г.Г.
ДАРЛВРОД

От освещението на новото училище в Д. Любата 
(19 юни 1932 год.)

додуредторз
."яснп ороз-тчти"

_______ Ц 9 р У- 6 р 0 Д

на гт*мнззклтз

ученика, когато е учител Мирко Младенович от Враня.
Броят на учениците расте от година на година и през 1928 г. в 

училището има 262 ученика. Налага се непременно да се пристъпи 
изграждане на ново училище. През тия години тук учителстват Йован 
Хаджии и съпругата му Анка от Черна гора. Предприемат се сериозни 
мерки и подготовки за изграждането на нова училищна сграда. През 
1929 г. на мястото на старото училище започва строежът на по-голямо, 
по-модерно и планово училище. Строят го месните жители, те снаб
дяват материала, а държавата им помощува с 30 000 динара. На 
следващата година селото получава още 30 000 динара за довършване 
на училището, което е завършено и осветено. То има 2 големи учебни 
стаи, учителска канцелария и квартира за учителя. През 1929 г. 
учениците са 314, а през 1930 г. - чак ЗоЗ. Данните за броя на учениците

са взети от Вранския архив, 
останали и запазени от няко
гашна Вардарска бановина, в 
чийто състав е било и Босиле- 
градското Краище. "Учили
щето беше оградено с прошки, 
дворът бе широк и подреден, 

край оградата бяха насадени млади ябълки и круши,,около тях бяха 
лехи и цветя. Селото имаше с какво да се гордее”, разказва Славчо 
Янков, който тогава бил ученик, а сега е на 86 години и живее в Скопие.

През 1930 г. в с. Долна Любата е открито Домакинско училище, 
което работи в къщата на чорбаджията Стамен Христов. За работата 
на това училище през същата година държавата отпуска 15 000 динара. 
В него учат момичета, завършили начално училище. Обучението про
веждат подготвени преподаватели за домакинство, ръкоделие (пле
тене, шиене, везене, отглеждане на копринена буба и производство на 
коприна, хигиена и здравеопазване и други предмети). Училището 
разполага с няколко шевни машини, така че всички ученички имат 
възможност да научат да шият. Всичко това положително се отразява 
и на икономическото състояние на селяните. Селото става прочуто в 
Краището, а в началното идват да учат и децата от съседните села 
Дукат, Горна Любата, Мусул, Барйе. Селото има постоянен свещеник, 
който редовно държи черковна литургия, а черквата е единствена в 
цялия Любатски район, така че на по-големите празници (Коледа, 
Богоявление, Великден, Св. Богородица, Спасовден и др.) хората идват 
масово на черква и на събори. Селските улици бяха пълни с народ, 
виеха се по 5-6 хора от сутрин до вечер. Свиреха местни музиканти, 
божички, райчиловски, бански.

През 1932 г. числото на учениците нараства на 511; 1933 г. - 585 
ученика; 1934 г. 487. През 1927 и 1928 г. работят 4 учителя; 1929 - 1923 
учителите са 5, а от 1931 до 1937 г. в училището работят 6 учителя.

През тия години в селото учителства и Славиша Прелевич от Черна

КПхОЛЧл”'Л- № ■ -0Д8В 1И0СЗЗТ8М 0ТДЗЛ- ММ8ЙК" Гт:3"ц-'Д1
че досегашния директор -кз .рч«изз'/ятв лир*л лдадез -з преместен зЬ пр. 
окопи е/п. г .мв.Чедоизд/ « кзпустнз дьлтносттз да ректор, з*новонозизчзкия 
още не е при стигнал-, то зз зедестннх директора се определя «лня озлзв- 
скч, преподава тел в която ще и спълняв з • същата-дл ъ: ::н ост
до идезнето из или до кззнзчззенето на з.д.директор
о т № м н и от е рс т з о т (ф?

- озосГодз шк^ярода! й

^р,.о.А«сд!в4 - - I

Писмо от 23. 04. 1947 год. до директора на гимназията

ко: :"т от
към

о;:ъ.

При такова положение Кямилев идва за ди
ректор и вижда, че липсват най-елементарнмте 
правила, нужни за правилната работа на гимназ
ията.

даде отговор чрез минстъра на външните работи, 
като посочи главните проблеми в работата на 
гимназията. Разбира се, за тази дипломатическа 
активност във връзка с гимназията и учебното 
дело в Цариброд почти никой нищо не е знаел, 
дори и директорът Кямилев, а касаше се за след
ните въпроси: кой ще назначава учиелите в гим
назията, кой ще им плаща пенсионното, какви ще 
бъдат и чии учебните програми, кои и чии учеб
ници ще се ползват и др. На българския посланик 
в Белград министър Тодоров бяха дадени 17 
точки, които трябва да се разглеждат с югослав
ските власти.

”3а голямо съжаление - се казва в отговор на 
вербалната нота. - до днес няма налице никакви 
реални резултати от това наше изложение пред 
пълномощния ни министър в Белград, а всеки 
ден ни се донасят нови неща, които идват да по
кажат, че за нашите учители в тия краища на
стъпват неблагоприятни условия за работа в бъл
гарските училища.(...)

Министерството на народното просвещение 
в София, изхождайки от това, че тези земи са 
български, с чисто българско население, без ка- 
къвто и да е чужд примес, смята, че в тях трябва 
и може да има само български училища с българ
ски учители, назначавани от Министерството на 
народното просвещение в София и обучението да 
става по програмите и учебниците, по които се 
обучава и в България...”

Директорът К. Кямилев не е бил в състояние 
да разрешава такива нерешени въпроси от двете 
министерства, прави грешки според местанта 
власт и на 22 март 1947 г. е освободен от дълж- 
ност и преместен в Скопие.

- Слеуаа -

Стоян К. Младенов е 
учителствал в родното си село 
през времето на балканските 
войни. Завършил духовна 
семинария в гр. Самоков.ПЪРВИТЕ ТРУДНОСТИ

в работата на гимназията'идват от неизяснените 
становища на българското и югославско прави
телство: чия е гимназията. След освобожед» 
на града от Белград идваха писма с адрес: "БУБ
АРСКА ГИМНАЗИЯ”, но от това, което се

шето

искаше от директора не личеше, че гимназията е 
българска.

Българският герб бе изхвърлен от печата, 
учителите вместо "господин" започнаха да упот
ребяват "другарю”, младежката организация 
УСАОЮ по-активно започна да се намесва в уп
равлението иа гимназията, дори започна да кри
тикува програмата и работата на учителите. А 
учителите бяха тъкмо назначени от югослав
ското министерство на' просветата, но бяха бъл
гарски граждани, които своята учителска кари
ера бяха започнали в България.. Това бяха бо
лшинство млади преподаватели, работили в со
фийските гимназии, конто за кратко време бяха 
приети и обикнати от учениците. Да посочим 
някои от тях: Деспот Т. Вълков Иван Т. Зогра- 
фов, Мария Гецова, Кольо Колев. Илия Бале- 
вски, Христо Митрев, Драга Алексиева, Милан 
Георгиев, Йордан Домусчпев, Цанко Мургин, 
Иванка Тодорова, Анна Миланова. Надежда Бо
яджиева и др. Българските учители искаха да им 
се разреши да изпращат пари на домашните си в 
София, да донасят хранителни продукти в Цари
брод. защото през първите години след освобож
дението в Цариброд се чувстваше недостиг на 
такива. Когато директорят Кямилев с наредба 
поиска всички български учители да предадат в 
срок от десет дни УДОСТОВЕРЕНИЕ за поли
тическата си дейност в България до 9 септември

гора.
Александър Младенов

Богдан Николов

Ммт/т сю26 януари 2001 г.



3 БИТОВО-НАУЧНА ФАНТАСТИКА С

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Под претекст, че имат нужда от помощен работник, японската аптро- 
положка експедиция, възглавявана от енергичния професор Тору Чииада, настоява с лукавство да 
придобие на служба младия царибродчанин Онод. Истинският повод за избора на Онод фактически е 
от съвсем друго естество.

Обратното, генната инженер- 
ия е почти безупреча. Затова пъ
рвото конкретно задължение на 
Щаба и Консорциума е да се при
стъпи към идентифициране на 
подходящи донорй, чиито гени 
обезпечават широк диапазан-на 
устойчивост срещу еколожките 
заплахи. Естествено, за да се изб
егнат нежелателни имуноложки 
реакции необходимо е донорите 
да бъдат родово близки с човека, 
а гномите бяха тъкмо такива.

»
БИБЛИЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА И НАУЧНИ 

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА КРАЯ НА СВЕТА
И второто руло, вмъкнато в най-обемистия свитък, намерен 

край телата на КънгД и Миоко, озаглавено "Защо са ни нужни 
знания за гномите”, беше на места изхабено и нечетливо. В него 
лапидарно се поясняваше защо напоследък вниманието на све
товната наука внезапно бе приковано върху гномите. Ето какво 
там можеше да се прочете:

"Първите умни глави, които антиципираха, че разулареното 
Човечество, стъпило в неразумни стълкновения с Природата и 
Провидението, когаз-тогаз ще сполетят бедствия, бяха старозавет- 
ните пророци. Същевременно, те бяха чевръсто убедени, че охо- 
лото човечество ще бъде избавено от Месията, който ще се жертва

ГНОМИТЕ- ГЛАВНА 
ПРИЦЕЛ

Сведенията, с които разпола
гаше науката отвеждаха изследо
вателите към разни точки на Зе
мното кълбо евентуално наста
нени с гноми. Най-обещаващата 
точка беше географското среди
ще на Балкана. В този кът бяха 
съсредоточени повече антропои- 
дни разновидности: джиджани, 
преконожки палеолитяни, пъ
рвобитни петърлашани, гноми...
Определено любопитство предиз
викваха и "преходните” етнически 
общности - власи, цинцари, шоци - тачещи елементи на езическо- 
езотеричен бит...

Джиджаните бяха измрели, обаче и без това генома им не беше 
идеален, защото бяха предиспонирани на кратък жизнен век. Прек- 
оножките палеолитяни и петърлашките енеолитяни също бяха без 
живи потомци и оцелели трупове. Издръжливостта на власите, 
цинцарите, шопите се движеше в граници характерни за всички 
нормални хора...

Оставаха гномите, особен тип човекоподобни същества, за ко
ито сказанията говореха, че обитават подземни селища, където 
прекарват целия си живот.

За съжаление достоверни информации за гномите не бяха за-

Видението на пророците Езекиел и Абакуум на Последният съд 
(Изображение върху двустранната Погановска икона)

лателно, грижливо се регистри
раше, подлагаше на разискване и 
включваше в деловите планове...

Щастието бе най-наклонено 
към японците. Благодарение на 
едно случайно събитие, те първи 
се добраха до осезаема многоо
бещаваща нишка допираща до 
гномите...Ангелите свиват в руло Вселената - сцена от иконографията на 

Последният съд (фреска от Драгалевския манастир край 
София)

Протоко(ко)лист: С. К.

зарад хората.
По-късно апостолът и евангелист Св. Йоан Теологос, заточен В следващия бройг 

Онод между 
японците У

ложени, нито в световните даннотеки, нито в компютърните ме- 
11 пс,,(е'м иа селския остров Патмос, диктува на дякона Прохор мории Налагаше се учените да се впуснат в предизвикателна аван- 
свое съчинение наречено Отковение или апокол ипсис. В него ясно тюра> в тъмна, мистерИозна недокосната от науката, празнина, 
п в подробности се навестява Последният съд и второто при- Поради туй> всяк01 наглед безсъсгоятелно указание - следа, за- 
шествие на Спасителя и Съдията Исус Христос „а нашата планета, Писка> а> идея . приближаващо към истината, беше доброже-
след което щял да настъпи краят на веществения свят.

В наше време също се разпространяват песимистични пред
сказания за съдбата на цивилизацията. Мнението на икономиста 
Адам Смит, че геометрически ускореното увеличение на човеш- 

популяцпя, съпътствано от недостиг на храна, обуславя гибел 
Човечеството. През средата на XX столетие прогнозистите от 

Римския клуб възобновяват сходни черни мисли. Правотата на 
своите твърдения те подкрепят с най-съвременни математически 
методи и електронно-изчислителна техника. Римският клуб пре
двещава, че експонециалния ръст на Екумената ще достигне кри
тическа точка в началото на XXI столетие.

В-зФаш дар®ьъ
Водоравно: 1. Малкото име на 

автора на книгата "Приключенията 
на Том Сойер". 4. Уред за тъкане, 
разбой. 7. Една югославска информа
ционна агенция. 10. Хоро (сръб.). 11. 
Малкото име на карикатуриста Рай- 
зингер. 12. Малкото име на актри
сата Рас. 13. Иван Томим. 14. Българ
ско женско име. 16. Атлетически кл
уб (еькр*). 17. Промишлена област в 
Германия. 18. Вид горна дреха (мн.ч.). 
20. Подчинителен обстоятелствен 
съюз; Означава условие. 22. Оливер 
Попович. 24. 'Вол (сръб.). 25. Мин
ерал, разновидност на ахата. 27. Же-

ката
на

КАК ДА СЕ ПРЕДУПРЕДИ КАТАСТРОФАТА
Уверението,, че на Земята предстои демографска 

съчетана с
обществото, разтревожиха правителствата на най-мощните све
товни държави. Те наложиха на съответните ведомства 
формиране па международен Щаб и Консорциум с широки 
пълномощия за изработка на единна глобална стратегия за предот
вратяване на егзистенциалната криза. Според Консорциума най- 
надеждната опция за човешкия род е да се пристъпи към заякване 
издръжливостта, относно повишаване капацитета на устойчивост 
( степените на свобода”) при бъдещите

експлозия
еколожка катастрофа поради пределно развитие на

спешно

лезни гривни, съединени с верига, 
които се поставят на ръцете и кра
ката на затворник. 29. Древен лати
ноамерикански народ. 30. Жител на 

_ Тирол. 32. Мелодичен откъс за един

или сборник 23. Локал, в който се правят и серви- 
(мн.ч.). 5. Татяна Олуич. 6. Частица, с рат пици. 26. Който се отнася до 
която се изразява съгласие или же-

вестник, списание

стока. 28. Испанско възклицание. 29. 
лание. 7. Архитектурен и скулптурен Руско женско име. 31. Град в Из- 
стил в 17 и 18 век. 8. Големи

поколения.
глас с акомпанимент (мн.ч.). 33. Дол
ната част на женско облекло. 34. На
речие в народния разговорен език, 
означаващо защо или защото. 35. Ра
ботник в хотел, който носи багажа За Успех на ученик, студент, курсист пчелите събират мед. 34. Орган па 

37. Стеван Раичкович. 38. (мн ч-)- 15- Изображения на боже- зрението. 36. Олгица (гальовно). 37.
светец. 19. Ариян Комазец. Всички (сръб.). 39. 4 и 14 буква на 

21. Низше неподвижно

КАК ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ЗАДАЧАТА точна Хърватия. 32. Безкрайно малка 
част или величина. 33. Наредени на 
плоскост восъчни килийки, в- които

ка
миони, с които се превозват различ- 

стоки. 9. Кон (поет.). 11. БележкаИзготвеният проект предлагаше две възмножности. Едната за
стъпваше класична селекция и нататъшно размножаване 
отбрани индивиди, надарени

ни
само на

с висок съпротивителен потенциал. 
Втората възможност препоръчваше генното инженерство. В из- 
вънутробни лабораторни условия в човешки

на гостите.
ство илиДържава в Африка. 40. Електрическа 

енергия, проведена през съответна 
тел. 41. Които са на лявата страна. 43. топлите морета, което живее на гра- 
Една арабска държава. 44. Който има *****"* колони и образува цели скали, 
цвят на пепел от дърва. 45. Извивка

зародиши да се инк
орпорират гени взети от проверени донори, така че новокомпони- 
Раният геном да предопредели създаване на индивиди със силно 
повишена физиологическа автономия”...

в продължение рулото пак беше нечетливо, но се разиознацаха 
още няколко изречения:

...бавното протичане на експеримента и непредвидливия фи- 
ефект обезвреждат селекционния подход и го правят неп

рактичен. Освен това, той отдава силна миризма на евгенизъм...”

азбуката. 42. Френско модно списа-животно из
ние.

*
Решение на кръстословицата 57

на кръста Водоравно: 1. Коцич. 5. Петко. 9. Бо. 11. Олег. 12. Сотир, 13. Рап. 14.
Отвесно: 1. Река в Сърбия. 2. Вид Липово. 16. Имитира. 18. ВЯ. 19. Осакатен. 21. К(офи) А(нан). 22. ИД 23. 

3. Лице в драматическо про- Ген* ^к‘ ^6- Емират. 28. Бетон. 30. Аска. 32. Иван. 34. Ла. 35. Дар. 36.
Исо. 38. РИ. 39. Сар. 40.. Емануил. 42. "Ариано". 44. "Мана". 45. Мартин. 
46. ИД

в кръста у човек или на дрехата в 
'областта

пален папани.
изведение, представено на сцена от 
артист. 4. Прозаично съчинение за
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СПОРТ Саво без конкуренцияСПОРТ
Според традиционната анкета на вестник "Политика Експрес" 

"Националите избират най-добрия”, СавоИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА В ПИРОТСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ
2000 Г.

под
Милошевич бе избран за най-добър югославски футболист през 
2000 г..

название

Право да гласуват са имали вскичките югославски футболисти, 
които през миналата година са носели фланелката на най-добрия 
югославски национален тим по футбол, а те са общо 46-нма. За 
най-добрия стрелец на миналогодишното европейско по футбол са 
гласували 25-има футболисти. Матея Кежман е получил 9, Саша 
Илич 2, а Синиша Михайлович, Дарко Ковачевич, Горан Друлич и 
Горан Буневчевич по един глас.

ИГОР КРЪСТИЧ - СПОРТИСТ 

НА ОКРЪГА
Миналия петък и Пирот приключи акцията

'Избираме най-добрите п спорта ч Пиротски ок
ръг през 2001) г.". За спортист па окръга през 
мпнала'га година бе провъзгласен лиротският бо
ксьор Игор Кръстим.

В конкуренциите най-добри спортисти, тре
ньори и отбори кандидатите от Царибродска об-

Паралелно с посочаната бе проведена 
и акцията "Избираме най-добрия спортист 
на века в Пиротска община". Титлата 
понесе актуалният треньор на 
представителния югославски баскетболен 
отбор Светислав Пешич. Да припомним, че 
той е бивш играч на БК "Пирот", БК 
"Босна" от Сараево и БК "Партизан" от 
Белград. Играл е и в чужбина. С 
националния отбор на Германия през 1993 
година е спечелил първо място на 
Европейския шампионат. В края на 
осемдесетте години с юношеския отбор на 
Югославия е станал световен шампион. 
Много титли има и с най-добрия германски 
баскетболен отбор "Алба".

Д. с.

БАСКЕТБОЛ

Кадетите загубиха в Ниш
щипя не достигнах» до първите места, но те имаха 
успехи и останалите конкуренции.

Така например председателят на ШК "Цари
брод” Младен Алсксов получи награда като един 
ОТ най-добрите спортни дейци в окръга.

В конкуренцията спортни таланти до 12-годи-

Кадетитннят състав на БК "Димитровград-Панонияшпед” и 
края на миналата седмица гостува в Ниш и загуби от съответния 
отбор на БК "Юниор” с резултат 63 : 82.

В състава на царибродския отбор най-ефикасен бе Боян Велев 
с 20 точки.

Д. С.
шиа възраст награди получиха п младите цари- 
бродчанкн Саиела Денкова (СК "Граничар”) и 
Саня Георгиева (АК "Железничар”). В конкурен
цията на й- гал а нтл и ви спортисти до 14-годишна 
възраст сред наградените са и Дамир Станчев (СК в иачалото на ноември м.г. в Цариброд.

Специална награда бе присъдена и на мннало-

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 февруари 2001 г. се навършва 

ПОЛОВИН ГОДИНА от трагичната смъ
рт на

ЖБ
IГраничар”) п Саидра Соколова (АК "Железни

чар”), а в конкуренцията най-'гал а нтл и ви спор
тисти до 16-годшпиа възраст - и царибродчаните 
Нсбонша Виденов п Васил Андреев от БК 
"Димитровград—Панонняншед".

За най—представително спортно събитие на 
годината бе провъзгласена международната ръг
би среща между отборите па Югославия и Бъл
гария. Да припомним, че това събитие се проведе

ГЕОРГИ РАНЧЕВ 
от Димитровград

годишния царибродски атлетически митинг по ск
окове.

Медийни спонсори на акциите бяха ТВ "Пи
рот”, в. "Свобода” и Радио Пирот. Един от пок
ровителите на акцията за избиране на най-до
брите в спорта през 2000 г. в Пиротски окръг бе и 
ОС в Цариброд.

Изминаха шест месеца от оня неща
стен ден, в който завинаги изгубихме 
нашия непрежалим Бокан; ден, който 
сломи крилете на един развихрен млад 
живот и му отне правото да изпълни до

края жизнените си задължения.
Неговата смърт всели завинаги дълбока скръб в сърцата 

на семейството му, родителите му, близките роднини и при
ятели.

Д. С.

ДНЕС ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА ПРЕЗ 2000 Г. 
В ДИМИТРОВГРАДСКО

Остава ни само да помним неговия лик и да живеем със 
спомените, които ни остави и с почитание да се поклоним 
пред светлата му памет.

Опечалени: съпруга Миряна, дъщеря Йелена, син Георги, майка 
Миланка, баща Георги, брат Петър със семейството си, тъща 

Снежана, тъст Йеленко, шурей Павле със семейството си,
роднини и приятели.

6 КАНДИДАТИ ЗА СПОРТИСТ НА 

ОБЩИНАТА
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 февруари 2001 година се 

навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на нашия мил и непрежалим съпруг, 
татко, тъст, свекър и дядо

СИМА МАКАРИЕВ ЗАРЕВ - 
МАКАРЕНКО 

(14.11.1928 - 30.12.2000) 
учител в пенсия 

(ибеовац-голооточанин) 
от Стрезимировци

По този повод на 6 февруари т.г. в 9 часа ще дадем 
панихида на стрезимировските гробища. Каним роднини и 
приятели да присъстват.
Опечдлени: съпруга: Ленка, синове Люпча и Веско, дъщеря Нада, 

снаха Весна, зет Душан, внучки Йелена и Драгана и останали
роднини

рнт: БК "Димитровград-Пано- чар”) и Дияна Ранджелович от 
нияшпед”, ШК "Цариброд” и местната секция по карате.

Комисията, чиито членове

Комисията за избиране на 
най-добрите в областта паспор
та през 2000 г. в Цариброд ма 
второто-см заседание взе реше
ние кандидатите за най-добър 
спортист и общината през мина
лата година да са: Милонан Сто
янов (ФК "Балкански”), Саша 
Тричков (ФК "Желюшн”), Гео
рги Петров (ШК "Цариброд”), 
Да норми Гюргьевски (БК "Дпм- 
итровград-Панонияшиед"), Ив
ана Владимирова (АК "Желез
ничар”) и Йелена Владимирова 
(АК "Железничар”).

Като кандидати за най-доб
ри отбори през 2000 г. фнгури-

женският юношески отбор на 
СК "Граничар”. междувременно станаха още 

Като най-талантливи млади двама души (Ивица Матов и
спортисти са посочени: Бра ние- Иван Симов), определи и награ- 
лав Иванов (ФК "Балкански”), дите за най-добрите. Договоре- 
Даниел Георгиев (ФК ”Желю- но бе по време на тържеството 
ша”), Боян Велев (БК "Димит- спортните клубове да провъз- 
ровград-Панонияшиед”), Дими- гласят своите най-добри спор- 
тър Станчев от местната секция тисти през 2000 г. и да ги па
но карате и Дамир Станчев (СК градят. Дискутирани бяха и вси-

1Ки формалности във връзка с"Граничар”).
В конкуренцията на най-та- организирането на тържеството 

лантлините момичета са: Санела по случай избирането на най—до- 
Денкова (СК "Граничар”), Сан- брите в спорта през 2000 г. в об- 
дри Соколова (АК "Железии- щината, което, както вече изтъ

кнахме, ще се проведе тази ве- 
хотел "Балкан”.

На 1 февруари 2001 година се 
навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на 
човеколюбеца

Д- С.

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ 
от с. Груинци 

Босилеградеко
шшш

Продавам къща с 
място от 320 Вечна памет!

Съпруга Павлинка, синове Иван и Никола 
със семействата си, и многобройните 

роднини и приятели

дворно 
* на ул. "Стара план
ина" 8 в Цариброд.
За допълнителни 

сведения се обадете 
на телефон 

010/363-389.
На 30 януари 2001 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 

от ненадейната смърт на нашата обичана и непрежалима 
съпруга, майка, тъща и баба

Снимка: Фото
"Буба"

-Щ вааввавввавававвввв ДАФИНКА СТОЯНОВА 
от с. Доганица

На тоя ден в 11 часа ще посетим 
вечния й дом на гробищата в Доганица 
и ще го залеем със сълзи. Каним род
нини, близки и приятели да ни придр
ужат.

С безмерна любов и тъга : съпруг Максим, 
Зоран, дъщери Снежана, Ленче и 

Славица, зетьове Георги, Митко и Кира и 
внуци.

КАРТАДЖИЙСКИ ТУРНИР Умоляваме всички абонати 
а Издателство ” Братство” 

да издължат абонамента си 
за 2000 и да се абонират за 

2001 година.
околното не направят това 
о края на януари, ще бъдем 
принудени да спрем да им 

изпращаме вестника и 
списанията.

В царибродското кафене ”4 М” в неделя се проведе турнир по 
белот. Участваха 10 екипи. Първото място и наградата печено прасе 
спечелиха Мака Соколов п Драган Симеонов.

Победителите не бяха егоистични н изядоха наградата заедно
със своите противници, когто имаха по-малко късмет.

Турнирът се превърна в приятно събитие за всички участници, 
понеже всички "елементи" за създаване на приятна атмосфера бяха 
налице: добра хапка, добра капка, добро настроение...

син

Б. Димитров ввваааввававвваввва.1
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Х^ртт^рттрт СТОЯН СТОЯНОВ
АЛИТЕ-
РАЦИИ

Богдан НИКОЛОВ

А
* НИКОй нс може да се 
размине с миналото си.
* ВРЕМЕТО е по-силно и 
от най-силните на деня.
* СЪВЕСТТА може да се 
запази киста, но не и да 
се почисти.
*НЕЧИСТАТА съвест 
пази чисти ръцете си.
*КАКВАТО )юзицията, 
такава и опозицията.
*ВЛАСТТА на 
справедливостта е 
слаба. Справедливостта 
на властта - рядка.
* Най -ИЗЛЪГАНИ 
остават най -повяр
валите.
*ОГРАНИЧЕНИТЕ нала
гат властта си чрез 
ограничения.
* ВСЯКА диктатура си 
отива като не
достатъчна.

БАЛКАНСКЬИ
СИНДРОН4 нашия СИМО сче

на сметне1,^т Тамън се чудео накуде да щукнем, тети удърнка а 
Ка отвори вратата има и кво да видим - бая Баси/звънчето.

със кривакат.
- Бая Манчо, зле смо закасали. Нас нищо не може да ни 

санкцийе, па после бумбардировк;I У* прескочи. Уведоше ни 
до тьртку. Върляше бумбе кикви си сакаше. Очеш ли йедне 
със касете, йедне що те траже, лутаю и док те не найду нс 

Па ако мош съкри се од ньи. И накраят почеше
; №
—' ' . ; маньеваю се.

да ни. гачкаю със бумбе набийене със сиромашкьи юран \
■ 11 мършав, плутон...

- Е, кво па напрайише? Извърляше си бумбете, па Кс 
видоше да се нийе не бойимо, подвише опашкуту^ - нсI! 1 1;;

8 одавам се и я.
- Ама оди тия сиромашкьи юран са се родил некьикъг 

синдрон, па га кърстили "балканскьи". И он почел да напад; 
и да треби войскуту. Налетел първо на италианцити. П; 
после и на шпанцити. Заса прескача църнчугьете ямерикан- 
цити, ама начнье ли и ньи, леле мале!

- И що се, байе Василе, прайиш на шушумигу. Нека гьи 
треби, нити смо гьи окали, нити смо гьи тражили. Ли знайеш 
онуя народнуту: "Кой кикво прайи, на себе си га прани.' 
Они да су знали да до тука че да дойде, да су върляли богат 
юран...

- Бре, байе Манчо, що се утепуйеш ко маче од дирек. Чс 
ти върля ямериканец богат юран. Он га бре исцеди ко лимон 
и коричкуту върля на сиромащиюту.

- Море само чекам ка че тия балканскьи синдрон да 
подбере църнчугьете. Има да настане тек вая тарапана та 
они, какви су си плашльиви, не пречапкаю морето дордек 
да трепнеш.

- Слушай, байе Манчо, за църнчугьете ич не ме йе гайле 
Питам се кво нийе да прайимо...

- Що се па ти плашиш, байе Василе? Ти си се растресъл 
ко-селскье питийе. Дека йе чък Косово, дека смо нийе? -

1§ %I

311Г Г'
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||КШМ1М1Ш|У|)!т!1 АКО ТРЪГНЕШ 
НАВРЕМЕ •••

При един заможен селянин от Радейна 
дошли гости на служба. Домак инът решил 
да се похвали с богатството си и показал на 
гостите всички помещения в к'ъщата си, 
след това ги завел да видят кошарата, 
кочината, хамбара, плевника, имота около 
къщата...

Всички гости се възхищав.али от 
видяното и гласно хвалили домакина. Само 
един от тях мълчал. Когато престанали 
хвалебствените слова, той казал :

- Домакине, всичко ти е хубавю, само 
едно ти не е както трябва. Клозетът ти е 
много далеко от къщата!

- Не е далеко, ако тръгнеш навреме! - 
спокойно отговорил домакинът.

ИМАТЕ ЛИ ЦУРЕ?
Войник от граничната 

през село Мъзгош. Край .пътя седяла една 
баба. Войникът я попитал:

застава минавал

- Бабо, имате ли цуре?
- Имаме, сине, имаме една - рекла 

бабичката и почнала да вика: - Цуре, Цуре, 
излезни... |

След малкс| се задала баба Цура, под
пирайки се с тояжка. Като я видял, 
войникът се засмял и започнал да обяснява, | 
че той не пита за баба Цура, а за моми, 
девойки.

- А, сине, това чудо отдавна нямаме в 
селото - рекли бабите в глас и махнали с 
тояжките.

I

поче да га смируием.
- Па бре ти, байе Манчо 

Забоварил ли си или се правиш на залуавога. Па ли и на нас, 
на Козарицу на лелеят омъкнуше печес распущенице...

- Ама младе ли беоше, байе Василе?
- Па дека |<линтон че ти върльи нещо младо. Дека се младо 

месо

да си падал од Марсат.ко

върля на буклук и на буньище. Он йе, байе Манчо, узел 
половняче. Набил гьи убаво със сиромашкьи юран, а у 
ставил мършав плутон и гьи испратил на Косово на гоейе.

- Ама кво

! некою
Записала: 

Цветанка Андреева па ни толко згрешимо, та и за нас%одвойи 
неколко. А може, байе Василе, да ти йе видел градимкуту у 
Попов дол, па да гьу малко нагюбри. Късметлия си ти!

- Море, по-добре йе тия късмет да ме йе заминул. Ама кой 
ни гявол после накара та идомо, па се претичамо кой повече 
железо да събере од распущеницете...

- Па ти дърпну ли нещо од ньи? -
- Закачи и я, закачи. Од младити не можеш да дойдеш на 

ред, ама найдо и я две желееца. Закачил съм гьи на стенуту. 
За спомен. Ютре унуцити нече да верую да смо преживели 
бумбардировку. Ама мой комшия Пейча

'Нг-ЕЯ;Шщ Сън-У
Ш

подвачам га.

донел осам
парчетия, па ка гьи наредил у стакленото у шивоньерат, од 

кьев да гьи гледаш. Койе од койе по-големо. Па ка му 
ючера прочита за тия пус балканскьи синдрон он се изакъли 
и се изгуби. Довати торбичето и съсве ньега гьи върльи чък

мил

до лелеят.
- А ти с твоята парчетия?
Бая Васил се укоколи и само се стресе. Думу не рече. 

Завърте се на йедну ногу и побеже.
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