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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ «гГодина ХУН * Брой 1877/78 * 28 декември 2001 г. * Цена 10 динара

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СРЪБСКИЯ ПРЕМИЕР ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТ
БРАНАТА

ПРОГРАМА ЗА ОСУЕТЯВАНЕ 

НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 

КОРУПЦИЯТА

ПОЛИЦАИ ЩЕ ПАЗЯТ 

ДЪРЖАВНАТА 

ГРАНИЦА
♦Комендантствата на армиите ще бъдат разформирани, а ЮВ ще 
бъде организирана корпусно

Върховният съвет на отбраната прие на заседание в сряда нов 
проект за пазенето на държавната граница. След като проектът 
бъде гласуван като закон, Югославската войска ще отстъпи тази 
задача на органите на вътрешните работи според утвърдената 
динамика и в съзвучие с материалните, организационни и кадрови 
възможности, съобщи Военният кабинет на югославския през
идент.

По предложение на Генералния щаб на ЮВ Върховният съвет 
на отбраната взе решение да бъдат' разформирани комендант
ствата на армиите, а ЮВ да бъде организирана корпусно. По този 
начин се създават възможности за реорганизация и рационали
зация на ЮВ, включително и да се намали с една трета броят на 
генералите и адмиралите.

На заседанието бяха утвърдени и кадрови решения в ЮВ в 
унисон с приетото решение за вътрешната организация и броя на 
генералските постове.

Съветът взе решение за защита и боравене с документите, 
съдържащи тайни от значение за отбраната на страната.

Освен председателя на Върховния съвет на отбраната Воислав 
Кощуница, президент на СРЮ, и членовете на ВСО МйЛанМилу- 
тинович, президент на Република Сърбия, и Мило Джуканович, 
президент на Република Черна гора, на заседанието присъстваха и 
съюзният премиер Драгиша Пешич, съюзният министър на 
вътрешните работи Зоран Живкови1!, началникът на ГЩ на ЮВ 
генерал-полковник Небойша Павкович и секретарят на ВСО кон
траадмирал Душан Стаич, се посочва в съобщението.

* Работата ще се следи по Интернет * Строги критерии за полицейски постове * Проектът "Учи
лищата без дрога * Сътрудничество с европейските държави в борбата против трафика на цигари и 
наркотици

Сръбският премиер Зоран Джинджич опове
сти национална програма за осуетяване на ор
ганизираната престъпност и корупцията през 
2002 г., които посочи за най-важните възможни 
фактори на нестабилността в страната.

На последната си за 2001 г. пресконференция, 
в присъствие на главните редактори на водещите 
медии в страната, като приоритет в работата на 
Правителството си премиерът Джинджич посочи 
подобряване на вътрешната сигурност. През сле
дващата година Правителството също така ще се 
ангажира върху провеждането на реформите, ре
шаване на проблемите в Южна Сърбия, отноше
нията с Черна гора, а ще продължи и интегра
цията на страната в международната общност, вк
лючително и сътрудничеството с Хагския трибу
нал.

В националната програма за осуетяване на ор
ганизираната престъпност са залегнали пет прое
кта, които ще се реализират през следващата го-

на строги критерии за изпълняване на полицей
ски функции, установяване на сътрудничество с

_ няколко европейски държави в осуетяването на
дина, а които тря ва да ъдат регламентирани с Трафика на цИГарИ и наркотици, а оповестена е и 
правителствени постановления или закони. Зап
лануван е контрол на дейността на държавните 
служби и на функционерите от местно до репуб
ликанско ниво посредством Интернет, въвеждане

акция по осуетяване на разпространението на 
дрога сред учениците в основните и средни учи
лища.

(На стр. 3)

ОТ УЧРЕДИТЕЛНАТА СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАДИЗТИЧАЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ИЗБРАНО НОВО ОБЩИНСКО 

РЪКОВОДСТВОВМЕСТО БОРБА ЗА 

РАЗВИТИ- БОРБА ЗА 

ВЛАСТ ♦ За председател избран д-р Боян Давитков * Председател на ИО е Емил Соколов
ва да участва във всички органи 
и комисии на скупщината. Дру
гата причина, поради която от
казваме участието е фактът, че 
всички отборници на Съюза на 
граждани са бивши отборници 
от коалицията СПС, ЮЛ - Сло- 
бодан Милошевич. Ние ще бъ
дем опозиция и ще работим в ин
терес на гражданите.”

На 21 декември т.г. в Димит
ровград се проведе учредителна 
сесия на Общинската скупщина

В Босилеградска община 2001 година ще бъде 
година на борба за власт, както в местните общности, така 
общинската. А годината започна с двувластие, коет°С™Р“” МН“И 

безвластие. То започна още на 22 ноември 
отборниците на СПС и ЮЛ 

власт. Общин-

запомнена като 
и за

след проведените в три кръга 
местни избори.

Както е известно, в Димит- НИ^Н| 
ровград спечели, сформираният МИЯ 
преди изборите, Съюз на граж-

"Цариброд". В новоизбра- !' 
той има 18 от- 

места. След като 
точки

и на беше същинско 
2000-та, когато под натиск на граждани

ОС и не избраха общинска
която тогава бяха общинските отбори 

на ГСС, фор-
не проведоха сесия на
°К ДСДСБЮ СПО ° т^ку-що сформираният съвет

ДС, ДСБЮ,СЛ^ нелегален общински съвет. Власт формира и
гпг ЮЛ Първата беше в помещенията на ОС, а 

коалицията СПС- • ДОС настояваше републи-;:гг
"" “ “»'«»■>”> .сто.........

годината в "Автотранспорт

беше избран временен директор и нови. ^“°^еРха™в'"Изградия” 
телни органи, работниците по-голяма част бяха на при-

"Бор" Милаимшшвннап=стан|(ия и ще за„ОЧНе изграж-

(На 4 стр.)

дани
на ната скупщина
мира, тогава борнически

минаха процедуралните 
от дневния ред, като верифика
ция на мандатите и пр., преди из- 
бора на председател на Общин
ската скупщина, председателят 
на отборническата група ^ на 

заяви: "От

От името на ДСС председа- 
телят на отборническата група 
Зоран Христов заяви, че те ”ще 
спазват волята на гражданите в 
новоизбраната скупщина и ще 
се опитат да помогнат. Онова, 
което преценим, че ще е <}т пол
за на гражданите ще поддържа
ме, а което не е, ще предлагаме 
наши решения и ще се стараем 
те да получат подкрепа от мноз
инството”.

ната, а
Д-р Боян Давитков е роден 

през 1957 година в 
Димитровград. Основно и 

средно образование е 
завършил в Димитровград, 
медицина в Ниш. Женен е, 
има двама синове. Работи 
като специалист по обща 

медицина в Здравния дом в 
Димитровград. Живее в с.

Желюша.

В началото на
все пак по-малкиголеми, но

ДОС Зоран Петров 
Съюза на граждани "Цариброд 
на ДОС бе предложено да уча- 

"лодялбата на властта , 
абсолютно не е точно. На 

само под-.

ства в
което
ДОС бе предложено 
председателско място на скуп- 

и Изпълнителния
далеч от подялба

((На 3 стр.)от-щината

на властта. Затова ДОС отказ-
на
изграждането 
дането на сушилня за Д ьрво.
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НА БЪДНИ ДЕН С Д-Р ЦЕНКА ИВАНОВА

АЗ НЕ СЪМ НОВ ЧОВЕК В НИШ
глави, които са знаели, чс най-важ- 

общото, което сближава, а 
различията могат да бъдат преодо
лени.

ии тт тт
РшгкиЛ

I "Българо-Сръбски книжов- 
ноезикови връзки през Възраж
дането”. т.с. аспекта на създава
нето на нашите съвременни кни
жовни езици в техния начален пе
риод. Доволна съм. Научната ко
мисия оцени усилията ми, че оста
вих един труд, който е запълнил 
празнота в историята и на българ
ския книжовен език, и в пробле
мите па взаимните контакти сред 
южните славяни.

!|: Д-р Джоруже Игнатович е 
сучи ош малкото сръбски, учат, 
конто са сс .итчмааалч с тези ко- 

Цепка Иванова е доктор па фи- ишакши. Колко ач Помогнаха не- 
лологнческнте науки н от тази гоните шрууовеУ 
есен преподавател по български . Първото научно съчинение, 
език във Философския факултет в КОето ми помогна да се ориенти* 
Ниш. Родена е в Североннзточна рПМ беше публикацията на Джор- 
Б ьлгарпя, в гр. Разград, къдетоза- дЖе Игнатович за Никола Парва- 
вз.ршиа гимназия и след това но- ,юв като следовник на Вук Ка- 
стьпва в Софийския университет - рпджич. Познавам всички трудове 
славянска <|)нлолоп!я. ^ ма Игнатович, както п от българ-

*^Ъащо избрахте сърбохърва- ска страна на проф. Илия Копев, 
тнешнка? който също така много подробно

- Въпреки че беше чиста слу- е изучавал литературните и общо- 
чайност определянето на специал- културните контакти. Има и други 
иостта ми - сърбохърватски език и представители и от Сърбия и от 
литература, приех я с желание и България, които спорадично са 
любопитство, защото почти нищо

тема но е

* Какин са аПечашланпнна Ви 
от Ниш?

- Аз съм изключително довол
на, когато работя със студентите, 
защото виждаш резултатите от 
своя труд.Впечатленията 
Ниш не датират от днес или от 
вчера, тъй като моят университет, 

гордея, че работя във Ве
ликотърновския университет по
вече от 10 години, независимо от 
всички промени в двете страни, 
осъществява и поддържа добри 
контакти с Нишкия университет.

Ние сс познаваме с колегите 
отдавна и благодарение на тях спе
циалността сръбски език и литера
тура във Великотърновския уни- 

пя да застане на кра- 
пн помогнаха при из

работването на учебни програми, с 
литература, с гостуващи препода
ватели, както и обратно: и ние сме 
участвали тук, включително и аз, 
на различни научни конференции. 
Конкретно аз работя в Ниш от на
чалото на октомври, в резултат на 
договора да се открие и втор 
торат по български език. П 
ят, който е с десетлетна традиция в 
Белград и сега - този в Ниш. Коле
гите ме приеха изключително ра
душно, защото аз не съм нов човек 
за тях. Контактите ми с колегите 
от Югославия датират от 1994 г. 
когато участвах с доклад за бълга
ро-сръбските книжовни връзки 
през XIX в. Изключителен мотив 
за по-нататъшната ми работа ми 
даде високата оценка за труда ми 
на академик Павле Ивич. След то
ва съм участвала и на редица ме
ждународни конференции на ме
ждународния славистичен център 
на Белградския филологически 
факултет заедно с колегите от Ин
ститута за сръбски език на САНУ, 
Балканолошкия институт и с коле
гите от философския факултет в 
Ниш. Трябва да отбележа доброто 
ми сътрудничество с одсека за юж
нославянски езици на Философ
ския факултет в Белград, Между
народния славистичен цънтър и с 
катедрата за български език и лит
ература към Белградския универ
ситет. Читателите на "Братство” 
също знаят, че с колежката си Ма- 
ряна Алексич направихме един по- 
скоро учебен сръбско-български 
речник. Едната част е тематична, а 
втората е на всички омоними и по- 
лисеми на базата на първата. Този 
речник изключително много ни 
помага в обучението на българите 
на сръбски и на сърбите на българ
ски език.

* Върху какин нови съвместни 
Проекти работитеУ

- Ние сега работим върху 
няколко съвместни проекта. Еди
ният, който вече продължава ня
колко години, е Сръбско-българ
ски академичен речник, съгласно 
договора между Института за 
сръбски език в Белград и Инсти-

ми от

а аз се

верситет ус 
ката си. Те

* Чешеше ли "Брашсшво”?
- Да, отдавна чета "Братство". 

Трябва да кажа, че моите връзки с 
Ниш не са само по линия на уни- 

сътрудничество.

тута за български език в София. 
Аз съм един от четирите съавтори. 
Това е изключително трудна ра
бота и след издаването на българо- 
сръбския речник на професор Ма
рин Младенов, нуждата от съвре
менен Академичен сръбско-бъ
лгарски речник е още по-голяма. 
Освен това много ме стимулират и 
оживените икономически кон
такти между двете страни, тъй 
като все повече се налагат специа
лизирани преводи 
икономически и др., а не само в 
областта на художествената лит
ература.

Други проекти свързани със 
съвместните ни контакти е една 
учебна Христоматия за студен
тите, които изучават южнославян
ски езици, без български - за нуж
дите на българските университети 
и съответно - Христоматия за сту
дентите, които изучават българ
ски в Югославия.

Солун има един проект за Ан
тология на всички балкански лит
ератури. Ние също сме включени 
с преводи на сръбската литература 
на български език. Опасявам се да 
пропусна много неща и мисля, че 
през последно време контактите 
са оживени. Единственото нещо, 
което зная и съм уверена е, че не
зависимо от предразсъдъците на 
историята трябва да дадем шанс на 
младите да се опознават и да кон
тактуват помежду си, защото вся
ка история и всеки исторически пе
риод има своите акценти. Нека да 
позволим на съвременните млади 
поколения сами да открият кое е 
общото, кое е различното и къде 
са онези места и полета за кон
такти, където наистина би могло 
да се постигне едно много модерно 
равнище на междусъседските от
ношения.

изучавали отделни страни от тази 
обща проблематика.

* Колко н Бълга/нш 
сръбския Периоу ош животи и 
творчеството на Любен Карав- 
еловУ

и лек-не знаех за езика, литературата и 
културата на съседния народ.

* Слеу уиПломиранешо си запи
сваше асПтрапшура У

- Да. по история на новобъл
гарския книжовен език с научен . Известен е основно сред спе- 
ръководител проф. Христо Пър- циалистите. Всички филолози - 
вев. Когато уточнявахме с него те

на бъдещата ми дисертация, риод. Имало е и няколко симпози- 
той предложи да разработим срав- уМа организирани от двете акаде- 
нително слабо известната област: мии за сръбския период на Карав- 
българо-сръбските книжовное^ елов и новосадския период на Рак- 
зиковн контакти през XIX век. Той ©веки. В моята дисертация аз объ- 
смяташе, че българо-руските ез- рНа\ внимание на много книжов- 
нковн, литературни и други кон- Нцци и просветители от двете ст- 
такти, по редица причини, бяха до- рани, които не са оставили траен 
ста добре изучени, но в историята исторически отпечатък. Повече 
и на българската, и на сръбската от тези автори или техните произ- 
култура изобщо, остава сравните- ведения. техните преводи са имали 
лно слабо проучено поле - отно- значение за времето, защото са 
шенията в края на XVIII и през XIX служили дори като учебни пома

гала, тогава, когато е липсвала 
учебникарска литература. Но в 

интерес към историята и на общия поток на историята те са 
сръбския и па българския език и на позабравени - 
тези контакти. През 1987 г. се пре
местих да работя като асистент 
във Великотърновския универси-

ърви-се знае за
верситетското 
защото още първия път, когато 
дойдох тук през 1989 година аз 
тувах и в "Братство”. Тогава ва
шите колеги ме снабдиха с всички 
издания, както от издателската 
дейност, така и с екземпляри от 
списание "Мост” и вестник "Брат
ство” и мисля, че съм единственият 
филолог, който още преди 5-6 
години направи един анализ на ез
иковата практика на българската 
народност в Югославия. Тогава се 
опитах да анализирам специфич
ните отклонения от нормите на 
българския език, които са поро
дени от особеностите на средата, в 
която се живее и тези, които не би 
трябвало да съществуват. Трябва 
да кажа, че и във Велико Търново

гос-

слависти са запознати с този пе-
мата

технически,

зек.
Така започна по-задълбочения

ми периодически получавах вашите 
издания,така че имам наблюдения 
върху съдържанието на вестника. 
В последно време вестникът стана 

мене много по-...
Ако се съгласеше 

тази тема за уруг Път:
- Съгласна съм. Нека да е чес

тита Нова година на всички ваши

останали са на пе
риферията на историята. Оказа се, 
че за времето си те са били зна
чими личности и аз всъщност ус- според

* Атет. където преподавах сра вийте л- оешавимпях да открия изключително ин- 
на граматика на славянските езици тересни факти за едно действител- 
н продължих да изследвам взаим-

уа
г>

но добро сътрудничество. Трябва 
ните контакти, научни, лични с да се има предвид, че до Освобо- 
Югославия и конкретно със Съ- ждението от турско робство и сър- 
Рбия- би, и българи, са били с еднакъв

читатели и мои сънародници в 
Сърбия и Югославия.

* Благоуаря, а ейореу българ
ския калеиуар унес е Бъуни уен, 
така че ми Позволеше и аз уа Ви 
Пожелая Весела Колеуа и щаст
лива Нова гоуини с още еуин нъ- 
Прос: Ако не е тайна, клиуе ще 
Посрещнеше Новата 2002 гоуипаУ

- Във Велико Търново, раз
бира се!

Благодаря за разговора.

Освен това два мандата бях 
заместник-директор на Междуна
родния семинар по български език 
н литература на Великотърновс
кия университет, така че благода
рение на тази си работа познавам 
почти всички студенти, които учат 
български език и литература в Бе
лград, тъй като те всяка година са

статут на неравноправно христия
нско население в рамките на ос
манската империя и тогава те 
действително са имали общи цели 
и задачи по пътя за постигане на 
своята самостоятелност и култу
рните контакти действително са 
били много тесни.

* Проуължават ли те и с ка- 
кън иншензишешУ

- Независимо от прилива и от
лива в политическите отношения, 
дейците на културата и на словото 
са контактували помежду си. Ви
наги в двете страни е имало умни

идвали на нашия семинар да до- 
усъвершенстват знанията си.

* И уокшорирахше През у ек ем
ири тази гоуина.

- След дълги години усилена 
работа защитих дисертация на

Интервюто взе: 
Ванче Богоев

ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СР ЮГОСЛАВИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО,
НАУКАТА И КУЛТУРАТА ОТ 2001 ДО 2003 ГОДИНА

КЪМ ИНТЕНЗИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО- КУЛТУРЕН ОБМЕН
(От миналия брой) фестивал на изкуствата "Варненско лято”, 

Фестивала на малките театрални форми 
във Враца, Международния куклено-теа
трален фестивал "Златният делфин” (през 
2002 г.) и Летния театрален университет - 
София. СРЮ ще направи това всяка година 
за Белградския международен фестивал 
БИТЕФ , Белградския летен фестивал 
БЕЛЕФ, Международния фестивал 
ските театри в Суботица и за Междуна
родния фестивал "Град-театър” в Будва.

Двете страни подкрепят сътрудни
чеството в областта на музиката и балета и 
стази цел редовно ще обменят информации 
за музикалните фестивали, конкурси, семи
нари, детски ансамбли в международни дет
ски

движими паметници на културата. Чрез 
свои компетентни институции ще подкре
пят и сътрудничеството в областта на- 
защитата на недвижимите паметници на 
културата. Всяка страна осигурява възмож
ност на другата за поддържане на нейни 
военни гробища, намиращи се на терито
рията на другата страна. Според Програма
та няма да изостане и сътрудничеството 
между библиотеки и библиографски инсти
тути, в областта на книгоиздаването, прево- 
дачеството и киното. Ще насърчават 
сътрудничеството в областта на фолклор
ното изкуство и участието на професион
ални и самодейни ансамбли в международни 
фестивали и конкурси в двете страни. 
Подкрепя се обменът на информации и 
сътрудничеството между националните об
ществени и частни информационни аген
ции, радио и телевизия, излъчването на 
предавания на български език в СРЮ и на 
сръбски в България.

В чл.36 от Програмата се казва: "До
говарящите

сътрудничеството между 
обмена в областта на обг 
лтурата между градове и селища, по-спе
циално в крайграничните области, въз ос
нова на техни договори за пряко сътруд
ничество. В този смисъл подкрепят побра
тимяването 
Съдействат за участието на художествено
творчески ансамбли в традиционни събори 
и срещи от двете страни на югославско-бъл
гарската граница, укрепващи по-непосред- 
ственото общуване на населението от двете 
страни на границата".

В Програмата са определени и финан- 
условия

междудържавните прояви. Към края се каз
ва, че двете страни подкрепят и други ини
циативи, чието осъществяване допринася за 
развитието на сътрудничеството в областта 
на образованието,науката и културата.

институциите и 
разованието и ку-КУЛТУРА

В тази област се подкрепят и насърчават 
всички форми на културно сътрудничество 
между културни институции и неп
равителствени организации. В член 15 се 
казва, че двете страни ще подкрепят 
дейността на Културно-информационния 
център на българското национално мал
цинство в СР Югославия, спазвайки прин
ципите и придържайки се към нормите на 
международните конвенции и спо
разумения, подписани от двете страни и тре
тиращи правата на малцинствата и запазва
нето на тяхната самобитност.

Взаимно се подкрепя реципрочното 
сътрудничество в областта на театралното 
изкуство, което се осъществява чрез преки 
контакти между заинтересовани драматич
ни и куклени театри. България всяка година 
ще покани заинтересирани югославски теа
три на следните театрални прояви: Театрал
ния фестивал в рамките на Международния

отделни градове.между
на дет-

наза изпълняванесовите

и младежки фестивали и за други 
прояви, които се провеждат в тях, като на 
тях участват представители и на другата 
страна.

Ще се оказва подкрепа на прякото сът
рудничество между музеите, художест
вените галерии и институциите, занимава
щи се с проучване, защита и консервация на В.Б.се страни подкрепят
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ПРОГРАМА ЗА 

ОСУЕТЯВАНЕ НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 

И КОРУПЦИЯТА

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИ НОВИ СЪВЕТИ 

И ДИРЕКТОРИ
Членовете на Изпълнителния отбор на Общин- 

скупщина в Босилеград приеха проектореше
ние за общинските- такси през идната година, които, 
както каза

щи и да се формира нова, която да е самостоятелно 
явно предприятие. Взеха и решение за формиране на 
управителни органи, като предложиха и състави на 
Управителния и Надзирателен съвет, първия от се
дем, а втория от три души.

В продължение на заседанието, което беше зак
рито за медиите, е предложено да се сменят упра
вителните и надзирателни съвети и досегашните вре
менни директори в комуналното предприятие "Ус
луга” и в Центъра за култура, като са предложени 
нови временни директори. За временен директор в 
"Услуга” е предложен ПредрагТрайков, дипломиран 
строителен инжинер във фирмата, вместо Владимир 
Жижов, също дипломиран строителен инжинер и 
председател на ОО на ГСС. Вместо Пене Димитров, 
филолог, за временен директор на Центъра за кул
тура, в рамките на което е и Радио Босилеград, е 
преддложена Валентина Петкова, иконом със средно 
училище в детската градина и член на ОО на ДСС. 
Председателят на ИО Горан Стоянов след заседа
нието съобщи предложението, но не уточни причи
ните за смените. Остава един от двата възможни 
отговора - или не са си гледали работата или пък 
затова, че са членове на общинската коалиция ДОС.

Всички тези предложения ще бъдат обсъдени 
на сесия на ОС.

ската

(От 1 стр.) докладчикът Васил Йованчов, средно са 
увеличени с 42 на сто. Според приетото пък проек
торешение за данъка върху бруто заработките от 3,5 
на сто

- Дейността на всички министерства и всички финансови тран- 
сакции на Правителството ще могат да се контролират чрез Ин
тернет. За да повишим отговорността, ще публикуваме биографи
ите на всички

ще се съберат около 9 милиона динара. Ло
шото е в това, че повече от тях ще се подсигурят от 
бюджетните организации, а мо-малко от стопанст
вото, което е в тежко положение. Членовете на съ
вета предложиха 75 на сто от тези пари да се насочват 
към Дирекцията за строителни площи и пътища,15

кандидати за функцията директори на училищата 
или болниците. И местните органи на властта ще трябва да пред
ставят дейността си посредством Интернет, подчерта сръбският 
премиер.

Запланувано е от републиканско, през окръжно до общинско 
да бъдат сформирани тимове за борба срещу корупцията, в които ще 
влезнат

процента за солидарно жилищно строителство, а ос
таналите в общинския бюджет. Ще се увеличат и 
командировъчните на отборниците и на служителите 
в ОС, но предлагащите водили сметка за тънкия 
бюджет. Еднодневна командировъчна за отборни
ците, които от Босилеград са отдалечени над 5 ки
лометра,е 150 динара, тази на територията в Пчински 
окръг 200, до Ниш 250, а за Белград 400 динара. 
Според предложението на ИО след Нова година ще 
започне писмено изясняване на гражданите за въ
веждане на ново петгодишно парично самооблагане 
в общината. Доколкото те се съгласят, самообла
гането ще е в сила от 1 март.

Членовете на ИО предложиха да престане да съ
ществува досегашната Дирекция за строителни пло-

ниво

представители 
полиция и на държавната сигурност.

Премиерът оповести, че се готвят много строги интерни критерии 
за избирането на хора на отговорни функции 
няма да се толерира, да кажем, един инспектор за борба срещу нарк
отици да има две-три къщи, златен часовник "ролекс”, да е кръстник 
на местния престъпник, в луксозно заведение да седи заедно с хора от 
организираната престъпност.

Премиерът Джинджич оповести установяване на тясно междудър- 
сътрудничество в борбата против трафика на наркотици и 

Цигари. Такова сътрудничество вече е установено с Великобритания, а 
се очаква наскоро да бъде установено и с Италия и Гърция. ”Нас- 

да превърнем Балканите в най-сигурна зона в това 
отношение”, каза премиерът.

През 2002 година Правителството на Сърбия ще се ангажира за 
реализацията на програмата "Училищата без дрога”. В повечето от 
основните и средни училища в Републиката поне два пъти годишно ще 
се правят внезапни проверки, с които ще се констатира дали и кои 
ученици ползват опойни средства.

Присъствието на международния представител в преговорите с 
Черна гора, според Джинджич, ще бъде ключово за изхода на прего
ворите на експертните групи за преустройство на отношенията в 
съюзната държава. Няма да е все едно когато представителят на ЕС си 
каже мнението, каза той и прецени, че резултатът от тези преговори 
”ще бъде 2:1”, което ще повлияе и върху общественото мнение в Черна 
гора. Поради това, смята премиерът Джинджич, преговорите на ек
спертните тимове не са губене на време, а важна част от политическия 
процес, по време на който гражданите би трябвалода разберат предим-

на прокуратурата, криминалистическата

полицията. Занапредв

жавно

В.Б.тояваме

ДИМИТРОВГРАД По повод събитията около "Комуналац" 
със съобщение се огласи и Общинският 
отбор на Демократичната партия в 
Димитровград, в което се казва, че ДС 
"не подкрепя предложените от 
"Комуналац" мерки за гражданско 
неподчинение, а разрешаването на 
проблема да се търси в по-нататъшни 
разговори, тъй като това е в интерес не 
само на заетите в "Комуналац", но и на 
гражданите и общината като цяло".

”КОМУНАЛАЦ” 

ВСЕ ОЩЕ НЕ 

ПОЛЗВА БАЗАТА 

НА ГРАНИЦАТА
Управителният съвет на "Комуналац” във вто

рник проведе заседание, на което обсъди положе
нието и новите моменти във връзка с (не)ползването 
на базата на граничния преход "Градина”. А нови 
моменти са , че е избрано ново общинско ръковод
ство, с което, по-точно с председателя на ОС д-р 
Боян Давитков и председателя на ИО Емил Соколов 
е разговарял председателят на Управителния съвет 
на "Комуналац” Небойша Иванов и ги е запознал със 
становищата на УС Челните хора на общината 
поискали да не се предприемат радикални мерки,тъй 
като на 25 декември е трябвало да намерят решение 
за проблема в Съюзната митница и съответните ин
ституции в Белград. Управителният съвет на кому
налното предприятие се съгласи да изчака два дни, 
като
Изпълнителния отбор на общината, на което да се 
обсъди положението.

Както е известно, Управителният съвет прие 
решение, че ако проблемът не се реши с договор, да 
се предприемат мерки на гражданско неподчинение

(за което "Братство” вече писа”). УС остава при 
своите заключения, но ще изчака резултатите от сре
щата на челните хора на общината и компетентните 
в Белград. Доколкото на тази среща не се вземе 
очакваното решение за проблема, УС ще предложи 
на новото общинско ръководство да се приеме съв
местно становище по предложените мерки за граж
данско неподчинение, насрочени за 27 декември в 10 
часа.

ствата на съвместната държава.
Спирайки се върху автономията на Войводина, Джинджич под

черта, че омнибусът закони за връщане на компетенциите на Вой
водина е оправдана потребност.

- Следващата година би трябвало да бъде година, през която ще се 
правят първите значими крачки напред към 

Войводина и децентрализацията на властта в Сърбия, каза сръбският
автономията нана

премиер.
По повод кризата в ДОС Джинджич каза, че е възможно да продъл

жи сегашната тенденция - 17 партии да са на едната, а една партия да е 
от другата страна. "Извънредните избори ще застрашат възможността 
да се промени Конституцията на Сърбия, за което е неоходимо абсолю- 

75%. Според мен би било скандал да се разпусне 
сегашната Скупщина на Сърбия и да не се гласуват промени в републи- 

Конституция”, каза Зоран Джинджич в последното си ин- 
2001 година. Той каза, че през 2002 година всички ще живеем

на основните

В края на събщението на Управителния съвет на 
"Комуналац” се казва , че "ако не се проведе съв
местно заседание с Изпълнителния отбор на ОС, УС 
ще проведе свое заседание на 26 декември, на което 
ще разгледа положението и ще приеме съответни 
заключения , с които ще запознае обществеността. 
За да знаят гражданите какви позиции отстоява и 
другата страна, т.е. Изпълнителният отбор, от "Ко
муналац” предлагат и ИО да даде свое съобщение по 
проблема.”

тно мнозинство от
се застъпи за съвместно заседание сканската 

тервю за
с една четвърт по-добре в сравнение с2001, защото цените 
продукти ще бъдат намалени с20 процента, а заплатите ще се увеличат 
с 5 на сто. А.Т.

ИЗБРАНО НОВО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО
(От 1 стр.) Сергей Иванов, Слободан Алек- 

сич, Любомир Голубович, Гор- 
дана Димитрова, Радмила Сте
фанова, Васил Милев и Иван 
Любенов - за членове на ИО.

След като благодари за избо
ра, Емил Соколов каза:”Това е 
голяма чест, но преди всичко от
говорност и голямо задължение. 
Обещавам, че тази власт ще ра
боти честно и почтено.”

Изхождайки от факта, че до 
Нова година остават броени 
дни, веднага бе насрочено ново

Ш4.От отборническата група на 
Съюза на граждани "Цариброд 
за председател бе предложен д- 
р Боян Давитков (който в пре- 

скупщина бе отборпик 
СПС, ЮЛ). Стай-

,и
Щ Iдишната 

от листата на т
ЧЕ' .Х- ’гласуване за него се опреде- 

21 отборници, невалидни
но I

ж&ШЯШ
:!лиха

бяха 10 листчета, а двама отбор
ници не гласуваха. Като благо- 

доверието след избора, 
Боян

дари за
новият председател д-р 
Давитков заяви: "Ние , 33 -мата 
отборници, поемаме тежката и 
отговорна работа и това ни за

вей чките си потенциа-

заседанис за понеделник, за да 
бъдат учредени определени ко
мисии и други тела, необходими 
за нормална работа на скупщи
ната. До Новата година вероят
но ще бъде проведена още една 
сесия, на която да се приеме ре- 

временно финансира-

За секретар на скупщината 
беше назначена Светлана 

Маринкович-Димитрова, юрист 
от ГИД. За нея се определиха 

23 отборници, седем се 
въздържаха и трима не 

гласуваха.

За подпредседател на ОС бе 
избран Петър Йованович, 

фармацефт от Димитровград.кЛ
дължа ва 
ли да дадсм на разположение на 

и на техните нужди.

Емил Соколов е роден през 
1955 г. в Димитровград. По 

професия строителен инженер, 
' Скопие. Работил егражданите 

Единствено с предано и домак- 
можем да отк-

гласа и един отборник не гла
сува (един отсъства). За членове 
на Изпълнителни отбор бяха 
предложени и избрани с 23 гласа 
"ЗА”, 8 въздържани и един не

в^Традня", а от 1993 до 2000 г.
е бил директор на 

"Комуналац". В предишната 
скупщина отборник от листата 

на СПС-ЮЛ и кандидат за 
председател на ОС.

След избора на председател и 
подпредседател, по процедура с 

гласуване, за председател 
Изпълнителния отбор бе из

бран Емил Соколов. За 
определиха 21, Ю

шепне за 
не на скупщината през първите 
три месеца от 2002 г.

инско поведение 
ликнем на задълженията и очак- 

От цаканията на гражданите. явно
се откажем наигата готовност да гласувал следните лица: Ивица 

Величков
1 него се 

невалидни
А.Т.тсснопартийни имот личните и 

гсреси зависи нашето бъдеще и 
бъдещето на нашите деца .

- за подпредседател,
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ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА спс

МАРЯНОВИЧ ЗАМЕСТВА 
МИЛОШЕВИЧ

ВМЕСТО БОРБА ЗА 

РАЗВИТИЕ - БОРБА ЗА ВЛАСТ
(От 1 стр.)

В края на февруари между СРЮ и Македония 
(зеше подписано споразумение за официална меж
дудържавна граница. Преди това представители 
нелегалния Общински съвет и на Крива паланка се 
срещнаха в Босилеград и се договориха 
теитиите държавни органи да поискат край с. Голеш 
да се открие местен граничен преход. Последвалите 
събития в Македония повлияха изцяло да спре "неле
галното минаване през нелегалния граничен преход’ 
и тази наредба на македонските власти все още е в 
сила.

Председателят на Социалистическата партия на Сърбия Сло-
Главния отбор на пар-

управление.
В стопанството нямаше по-забележителни изме

нения, поне ме явно. Единствена забележителна кра
чка направи "Напредък”, 
дружество "Феррум" от тт 
ха необработваеми площи в Горна Ръжана за 753 000 
динара. На общинско ниво се създаде известно недо- 
волствие, понеже един членове на ОС сега разбраха, 
че на това място I 
защита на,

бодан Милошевич упълномощил члена 
тията Мирко Марянович да го замества, докато той отсъства, 
съобщено беше от СПС.

Досегашният подпредседател Живадин Йовановичдал 
функция, но както се посочва, той и занапред 

член на Главния отбор.
Службата за информиране на тази партия съобщи, че на засе

дание в неделя Секретариатът на Изпълнителния отбор към Глав- 
НИЯ отбор на СПС "единодушно подкрепил решението на пар
тийния си Председател.

Делегация на СПС, в чийто състав беше и Живадин Иованович 
посети Милошевич на 21 декември в затвора на Хагския трибунал.

на

, който на акционерното 
от Нови Сад продаде около 10на оставка 

си останална тазиот компе-

имало хубава вода, която била под 
държавата” и "общинско богатство”, кое- 

може да се отчуждава. Мнозина обаче смятахато не
обратно, че тъкмо това ще е сполучливо капита
ловложение, което има бъдеще и от което ще има 
полза п общината. Тази фирма сетне се заинтересира 

други води в общината н е готова да развиеВРЕМЕННА ОБЩИНСКА ВЛАСТ и за 
дейност.

През август се увеличи изкупвателната цена на 
добитъка и на месото. Килограм живо тегло телешко 
и юнешко стана 90 динара, т.е. 3 ДМ, а в месните 
магазини килограм месо без кости 280 динара. Тези 

все още останаха неизменени. В "Бор’ престана 
да тече "мед и мляко" и работниците започнаха да 
стачкуват. Тешкото положение във фирмата, загу
бата от 1 200 000 динара на полугодието и изисква
нията на работниците принудиха Мицов да подаде 
оставка на директорския си пост. В края на тоя месец 

Босилеград пребивава просветният министър Гашо 
Кнежевич, който води разговор с членовете на Об
щинския съвет, а сетне и с учители и граждани. То
гава той заяви, че обучението в училищата на бъл
гарското малцинство пак ще е на майчин, български 
език. Трябва, каза той тогава, да се направят подго
товки, преди всичко за учебници и за преподаватели. 
Все още не е известно как и дали ще се решава тоя

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНАТА 
СКУПЩИНА

СФОРМИРАНИ 7 КОМИСИИ

На 1 март започна да действа временният Общин
ски съвет от 13 души, който бе назначен от прави
телството на Сърбия. Всички бяха от общинската 
коалиция ДОС. Председател му беше Миле Миле
нов, който заявяваше, че от социалистическата об
щинска власт са наследили хаос и около 4 милиона 
динара дългове. Членовете на съвета през март ос
вободиха от длъжност управителните съвети и ди
ректорите на организациите, които се финансират от 
общинския бюджет. Назначиха нови управителни 
съвети и временни директори, и всички бяха от ДОС. 
Освен в детската градина, където работещите и ро
дителите явно се обявиха против смяната на дото
гавашния директор Александър Александров, други 
явни съпротиви нямаше. В началото на тоя месец 
Митко Рангелов беше избран за нов директор на 
"Изградня”, а Никола Крумов стана председател на 
Общинския отбор на СПС, от която общинска ор
ганизация значителен брой членове и "видни” ръко
водители се самоотлъчпха.

На политическата сцена се формираха нови об
щински отбори. В началото на април бе формиран 
Общински отбор на ДСС от 13 души, начело с Вла
димир Захариев. В стопанството почти нямаше из
менения, освен в "Автотранспорт", където Стефан 
Рангелов беше избран за нов директор. Представи
тели на Общинския съвет водиха разговори с ръко
водители на медния институт към РТБ Бор за екс
плоатиране на фосфати в Лисина. Сетне подписаха и 
споразумение, но от това не стана нищо. В края на тоя 
месец представители на ОС от ОО на СПС взеха на 
услуга кола "Голф”, но не я върнаха. Последваха 
съдебни спорове, но колата остана на Общинската 
скупщина, която я беше дала на тази партия, понеже 
даването-взимането не било законно.

цени
На първото спешно заседание на Общинската скупщина в 

Димитровград в понеделник бяха сформирани седем комисии. 
Председател на Комисията за развитие на стопанството и фи- 

Нака Соколов, Комисията за урбанизъм и жилищно-к-
ог Таса Бошков,

нансии е
омунални дейности ще бъде ръководена 
Комисията за явни служби се оглавява от Александър Златанов, а 
Томислав Гаков е ръководител на Комисията за предписания. 

Начело на Комисията за заявки и оплаквания е Драган Тодоров,

□

Комисията за крайгранично сътрудничество ще се ръководи от 
д-р Боян Давитков, а Административната комисия - от Йован
Ружич.

По време на гласуването представителите на ДОС се въздържаха, 
а частично и отборниците от ДСС. АТ.въпрос.

Докато в останалите области, преди 
всичко в стопанството и 
инфраструктурата беше твърде зле, в 
политиката беше доста богато. На 
политическата сцена сега има 13 
общински партийни отбора. На местните 
избори на 4 ноември победи ДСС, която 
формира власт. Дали тя ще успее да 
компенсира пропуснатото развитие на 
общината през тази година и дали ще 
може да понесе тежкото бреме е въпрос, 
който с оправдание си поставят хората в 
общината.
Още по-зле от развойните проблеми на 
общината се отразява "бялата чума". 
Сватбарски песни все по-рядко се чуват, 
а от началото на годината до преди 
няколко седмици бяха родени само 64 
деца. Завеждащите местните канцеларии 
все още не са съобщили официалните 
данни, но предполагат, че броят на 
починалите е по-голям с около два пъти 
и половина!

ДИМИТРОВГРАД

УЧРЕДЕН ОТБОР НА ДА
* Председател на деветчленния отбор е Драгица Ангелова

В края на миналата седмица в Димитровград се проведе учредител
но събрание на Общинския отбор на Демократическата алтернатива. 
По този повод в Димитровград пребивава подпредседателят на ДА 
Радислав Недич, председателят и подпредседателят на нишкия отбор 
на тази партия Драган Виденович и Душан Петкович, лидерът на ОО 
на ДА в Пирот Миролюб Живкович със сътрудниците си и други гости.

Сформирането на ОО на ДА в Димитровград Радислав Недич оцени 
като важно събитие за неговата партия, за града и за целия регион. ТазиПОСЕЩЕНИЕ В КОЗЛОДУЙ

По случай 100 години от преселването на 105 
семейства от Босилеградскло в Козлодуй, в края на 
май 23-членна делегация на Общинакия съвет и на 
КИЦ посети градчето на десния бряг на Дунава. 
Очакваше се Босилеград и Козлодуй да се побра
тимят. но не стана.

В политиката не вървеше. През юни ДОС се обя
ви срещу ДОС. Беше проведен протестен митинг, на 
който дотогавашни членове на ДОС поискаха Об
щинският съвет да даде отчет и неотложно да се 
проведат нови местни избори. Хора, които тогава 
изнесоха речи, се обявиха против политиката на об
щинския ДОС в трудоустрояването и против назна
чаването на свои хора в органите на общинското

партия, според неговите думи, е израстнала в могъща политическа 
сила, която през последните години много е способствала за демокра
тизирането на обществото ни.

От името на местния клон на народното движение ОТПОР сфор
мирането на отбора на ДА в Димитровград поздрави Никола Иванов.

За председател на Общинския отбор на ДА бе избрана Драгица 
Ангелова, а за членове: Зоран Андонов, Весна Ставрова, Иван Ник
олов, Георги Ставров, Весна Димова, Илия Апостолов, Миролюб Геор
гиев и Биляна Колева. Б. Д.

В СТОПАНСТВОТО - ОСТРА 
КРИЗА И СТАЧКИ ЗОРАН СПАСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА 

ОС В БАБУШНИЦА

БЕЗСМИСЛЕНО 
ПОЛИТИЧЕСКО ОПОНИРАНЕ

За пръв път общинската власт не чества Осми 
септември - все още официален Ден на освобож
дението на общината. Общинският съвет взима ре
шения, които предоставя на компетентни държавни 
органи за сменяване на някои ръководители, но не 
успя да помърдне от местата началника на ОВР, ше
фа на данъчното, службата за трудоустрояване, ше
фа на прокуратурата в Сурдулица. В началото на 
месеца бе сменен директорът на "Автотранспорт”, а 
за временно изпълняващ тоя пост бе избран Драган 
Крумов, който все още е начело на фирмата. Тоя 
период от годината селяните в общината ще помнят 
по щетите от дивите свине, по регистрираната болест 
"син език” и забранената търговия и транспорт на 
животни, а политиците и работещите в Общинския 
съд по предложението в проектозакона за реоргани
зация на съдебната система, в който беше планирано 
съдилището в Босилеград да се закрие. Предложе
нието сетне беше оттеглено.

Обстановката в стопанството

През годината нямаше по-значнтелни капи
таловложения в общината. С пари иа просвет
ното министерство продължи доизграждането 
па сградата иа гимназията, а преди известно 
време същото министерство отпусна 180 000 ди
нара за ремонтиране иа покрива на училището 
в Долна Лисина. С пари от чуждестранни 
донори бе набавена и монтирана сглобяема 
къщичка от 45 метра квадратни за потребите на 
ОО на Червения кръст, но няма пари за 
приключване на токовата и водопроводна 
мрежа, а с помощта на хуманитарни органи
зации и собствени средства продължава ремон
тирането на Здравния дом. Общинската власт 
насочи изграждането на ТВ-ретлансатор над 
Бистър, който все още

В Бабушнишка община в момента тече плебисцит, на който жи
телите на общината се определят за това дали да се въведе местно 
самооблагане или не. Самооблагането би било с важност 10 години (от 
1 януари 2002 до 31 декември 2011 година), а средствата, събрани от него 
биха се използвали за изграждане и поддържане на обектите в селата 
на общината и самата Бабушница.

Както ни информира Зоран Спасич, председател на ИО на ОС в 
Бабушница, партиите от коалицията ДОС в Бабушница агитират срещу 
местното самооблагане.

’ Те публично се обявиха срещу самооблагането. Нашата цел е в 
общината колкото е възможно повече да се гради, хората да се нас
таняват на работа и да се спрат миграционните процеси. Актуалното 
общинско ръководство е уважило изискванията на гражданите и раз- 

местно самооблагане. Който и да е на власт, от него ще се 
изисква да допринася за развитието на тази община”, Зоран Спасич 
коментира пред нашия вестник становището на ДОС, като добави, че 
през новата 2002 година лично би обичал политическите страсти между 
левите политически сили (които в момента са на власт) и десницата да 
стихнат, тъй като, според неговите думи, Бабушнишка община е прека- 
лено малка среда и е безсмислено хората толкова много да харчат 
енергията си, опонирайки си в политическо отношение.

Според информациите на Спасич, в Бабушнишка община през тази 
година са вложени 23-24 милиона динара в комуналната област. Част 
от средствата са от общинската хазна, а част са получени от Правител
ството на Сърбия, международните донорски организации и т.н.

Тазгодишният бюджет на ОС в Бабушница, заплануван на стойност 
от 26 милиона динара, според информациите на председателя на ба- 
бушнишкото правителство, се реализира сравнително добре - с около 
80 на сто. До края на годината се очаква бюджетът да се реализира с 
около 90 процента.

се усложняваше. 
Поради нередовни заплати през октомври зачестиха 
стачки в КОБОС, който действа в състава на ЮМКО. 
Там положението е трудно, всички работещи имат по 
2000 динара заплата, но те и сега не са редовни. Теж
кото положение

писало
не е завършен, 

изграждането иа пътя от Рнбарци към Бранк- 
овци, което спря, а МОБТЕЛ започна да
прокарва линии за мобилна телефония, 
работите все още не са завършени. Натру
палите се проблеми в инфраструктурата 
решаваха поради липса на пари. Общинският

продължава в "Автотранспорт”, 
"Бор” и "Напредък”, а все още не всички работници 
работят в цеха на ЕИ. Изключително тежко е в "Ква
рц”, който изобщо не работи. Оповестеното прек
ратяваме на фалитната процедура в "Слога”, която 
започна през май 1988 година, не приключи. Без ог
лед, че през това време бяха продадени някои обекти 
и машини, с които пари пропадналата фирма се из
дължаваше на някогашните си работници, сега пред
приятието дължи повече на поверителите си.отколк- 
ото преди три години и половина.

но

не се

съвсг раздвижи акция за ново петгодишно па
рично самооблагане, но не я завърши.

Евроиснскта агенция за реконструкция под
сигури 98 хиляди германски марки, с които бяха 
подменени разпадналите се азбестови тръби 
част от главния водопровод.

на

В.Б. Б. Д.
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ЗА ДЕЛОТО НА ЕДИН НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ЕСТЕСТВОВЕДИ У
НАС

ПРОФ. СПАС СОТИРОВ -
ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА

ДЕЛОТО НА ПАНЧИЧ
С постиженията си като преподава- нието на черквите и манастирите, щедро

тел, научен деец и педагог проф. д-р 
Спас Сотиров изписа най-хубавите стра
ници в историята на биологията и уни
верситетските институции в Сърбия. 
Той стана истински образец 
високи морални качества, ненадминат 
педаТог, надарен с талант упорит научен 
деец, добър организатор и творец.

Д-р Сотиров е роден 1929 г. в Димит
ровград. След дипломирането си по би
ология започна да работи като асистент 
в Природоматематическия факултет в 
Нови Сад. Търсаческата му натура 
задоволява със скучната работа и той

раздава съвети за усъвършенстване на
просветата и икономиката. И наистина е
чудесно, когато като седемдесетгоди
шен Сотиров днес е духовно свеж и бо

на човек с дър, като че ли е в началото на повече от
успешната си кариера. Насочвайки мла
дежта и сътрудниците си към широкото

Усилията на проф. д-р Спас Сотиров за афирмация на науката не останаха
незабелязани и от нашата къща. Именно по случай 40-годишния юбилей докторне се
Сотиров беше удостоен с награда за научно-популярни творби на страниците на

изданията на "Братство".скоро постъпва като съветник в Нишкия 
отдел на Просветния съвет на Сърбия. 
Тогава именно започва най-плодовития 
период в професионалната и научна 
дейност, коронясана в последствие с 
избирането му за редовен професор в 
Технологическия факултет в гр. Леск- 
овац.

- *
Д-р Спас Сотиров е бил член още на първата редакция на "Братство" 1959 г.

От ляво на дясно: Сотиров, Буда от Пирот, Славински и Младенов

Попе и а хоПгоуг един прастар сухоземен рак - ТпсНот-ко онова, което засяга хората и страната,
която ви е отгледала, толкова по-добре хкт хоИго\ч, намерен в пещерите на Си-
ще можете да приложите всичко онова, 
което сте научили в училищата или от 
книгите, толкова ио-зряло ще можете да 
разсъждавате... А най-важното за сами
те вас е това, че колкото повече опоз
наете миналото и настоящето, прекрас- поредица статии от другите научни дне- 
ните и богати извори в своето отечество, циплини. Той е автор на учебник по би- 
толкова повече ще го обичате, а обичта ология за основното училище, както и на 
към отечеството е онази благодатна си- монографиите ”По долината на Ерма” и 
ла, която най-много ще ви помогне да се ”Погановският манастир”. Д-р Спас Со- 
преборите с трудностите и да понесете тиров е обработил и множество оире- 
жертвите, които ви очакват в бъдещата деления и понятия в "Енциклопедията 
ви практическа дейност”.

Огромните си знания в различните 
области на биологическата и другите науки Сотиров е награждаван с редица 
науки проф. Спас Сотиров щедро спо- признания, дипломи и грамоти, 
деля с колегите, преди всичко с биолоз- Със самоотвержения си огромен тр
ите от Белградския и Нишки универси- уд, благородния си дух, светъл ум, топло 
тет. Той е участвал в цяла редица научни сърце и непоколебимите идеали, силна 
биоспеологически изследвания на Пони- воля и твърд характер, със скромността

чевашка клисура.
Професор Сотиров е ав тор на някол

ко стотици научни, професионални и 
научно-нопулярни статии, предимно с 
тематика от ботаниката, както и на цяла

Колко д-р Сотиров обича природните 
прелести свидетелства факта, че на ед
инствената си той дава името на една от 
най-красивите реки не само на Балкан
ите - Ерма.

Като последовател и приемственик 
на делото на д-р Йосиф Панчич и пря- 

великия учен, проф.ките ученици на 
Спас Сотиров повече от 50 години неу
моримо проучава флората ( и фауната) 

Балканския полуостров, и то преди- 
в Северна, Източна и Южна Сърбия, 

съседните райони в България.

на
на град Ниш”. За постиженията си в 
популаризирането на биологическите

мно
както и в
В цяла поредица научни трудове д-р Со
тиров предлага извънредно богат 
риал за растителния сват в планинските 
и хълмисти предели на юг и на север от 
река Нишава. Неговото творчество мо- 

само с много малкото

мате-

же да се сравни 
всестранни изследвчи на езика, етногра
фията, зоологията и историческата нау
ка в Сърбия и България.

Освен към просветата и науката 
проф. Сотиров проявява жив интерес и 

всички други проблеми, които дъл-

шавието и по-широката му околност, и непоклатимия си, като скалите в род- 
които се ръководеха от академик Милу- ния му край патриотизъм, Сотиров про- 

Радованович и професор Павле Ра- дължава и задълбочава делото на нашия
великан - академик Йоснп Панчич. По
ради това името на професор доктор

тин
доман, Милика Плякич и Божидар Чу- 
рчич. При това в района на Югоизточна 
Сърбия бяха открити много нови за иау- Спас Сотиров свети с голяма сила в мле
ката видове и родове пещерни животни, ядата наши известни естествоведи. 
Името на професор Спас Сотиров носи 
научното название на един нов вид псе- 
вдоскорпиоп - Напет хоНго\'1, открит в 
пещерата Джеверица в село Власи и на

към
боко засягат потребностите и живота на 
нашите хора- В почти всеки свой научен 
труд той отново се възхищава от прелес
тите на родния си край, интересува се за 

и легенди, състоя-

Проф. д-р Божидар Чурчич 
чуждестранен член на БАНТпскоп1вкиа войпт

народните предания
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Д-Р ИВАН ВИДЕНОВ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ЛЕКАР В ЗВОНСКИЯ КРАЙ

ДОШЪЛ ЗА НЯКОЛКО СЕДМИЦИ, 

ОСТАНАЛ ПОЧТИ 20 ГОДИНИ

(НЕ)ОБИКНОВЕНИ НАШЕНЦИ

И МИТНИЧАР, И 

ЗЕМЕДЕЛЕЦ Когато един димитровградчанин отиде в Звонци, 
възрастните жители иа селото в някой разговор 
шанс да не му напомнят за Момчило Андреевич - 
Моня. Той е известен димитровградски библиотекар, 
който, когато е бил млад, няколко години е живеел в 
Звонци и е работил като преподавател по френски 
език в местното основно училище. Популярният 
Моня очевидно е оставил много добро впечатление

няма
Поводът да сс отзовем при Иван Николов - Ваня на имението му в 
Градиньс изобщо не е фактът, че той е избран за общински от- 
борннк на листата на ДОС, а просто затова, че в разговорите в една 
компания, когато стана дума за трудолюбиви и (не)обикновени 
хора, неговото име изпъкна на преден план.

Ваня е сравнително млад чо
век - роден е през 1961 г. Баща 

известният
учител по български език Сло- 
бодан Николов, имал голямо 
желание синът му да стане ве
теринарен лекар. Но когато не
що не става, то не става и Ваня 
от ветеринарство се прехвърля 
на български език, където е аб
солвент вече дълги години. Съ
дбата все пак се намесва и той 
става митничар. На пръв поглед 
това, е професия, която в наши
те условия дава възможности за, 
така да се каже, малко по-ши
рок живот. Затова, когато вле
зете в двора на Ваня в Градинье

о
Xсмлято между тези камъни! Ви

жте, ето тук, където сс съед
иняват мертеците и гредите: тук 
няма нито един пирон, всичко е 
свързано с дървени клинове. А 
под керемидите ( преди бяха ка
менни плочи) е плет. Очевидно 
е, че е още от турско време. 
Дори и легендата разказва, че е 
направена за един турчин, който 
имал много деца и крадел, за да 
ги прехрани. И да не прави 
повече такива работи, направи
ли му воденица, за да служи на 
населението п да си изкарва пре
храната.

—Защо не потегнеш малко 
воденицата?

аназвончанците.
Днес в селото живее друг димитровградачанин, за 

когото вече едва ли може да се каже, че е димит
ровградачанин, тъй като почти 20 години живее в 
Звонци.

Знатен човек е той в Звонци и гравитиращите 
по-малки села, главно с българско насе

елгимназиаленму, §
о.

към него
ление. А как да не бъде знатен, когато става дума за 
единствения лекар в този край Иван Виденов.

Завършил е Медицински факултет в Пловдив. 
Специализирал обща медицина. Живял е и работил 
във войводинския град Оджаци, където се и оженил. 
След това използвал шанс да постъпи на работа в 
място по-близо до своя роден край - в Бабушница, 
откъдето са го изпратили временно да работи в ам
булаторията в Звонци. И това временно се 
превърнало в почти 20 години.

Всичко това ни разказва д-р Виденов, а на нашия 
въпрос как е да бъдеш доктор в село той почти няма 
отговор. Да се оплакваш не върви, да се хвалиш - пак 
не върви. Да кажеш, че повечето липсва, отколкото, 
го има, питай Бога как ще те разберат. Все пак от 
съдбата не може да се избяга. Ако село Звонци е било

Преди години местната общност му е надстроила 
селската амбулатория. Жената мужилище върху 

работи в местната канцелария. - Ами, помогнаха ми 
и я настаниха на работа там, благодарен е д-р Виде
нов на съселяните си.

- И какво друго да кажа? Не се оплаквам, не се 
хваля. Какво е, такова е! Ако вече пускаш нещо за 
мен във вестника, напиши, ето така, просто да има 
нещо, внушава ми докторът.

И май наистина така го написах. Все пак останах 
с впечатление, че е интересно да бъдеш доктор в 
село.писано, тогава нека да е, сякаш се чете от леко усми- 

хнатото лице на единствения лекар в Звонския край. Б. Димитров

ЕДИНСТВЕНАТА БАНАТСКА 

БЪЛГАРКА В ДИМИТРОВГРАД
Ана Костова? Какво с нея? Тя е готвачка в ГИД, 

горе в "Сателита” живее. Ма, каква банатска бъл
гарка, бе! Тя е унгарка, перфектно говори унгарски...

Изследвания, изследвания... Накрая някой ми да
ва нейния телефон и с колегата ми Алекса я викаме:

- Ало, Ана Костова ни трябва!
От другата страна на "жичката” се обажда сна

хата й:Пред прадядовата воденица
- Тук е, сега ще я извикам.
- Моля, обажда се Ана.
-Добър ден, Ана, ние сме тия и тия и имаме един 

проблем, който единствено ти можеш да решиш, го
вори по телефона колегата ми.

- Ами, какъв е проблемът?
- Абе, малко е неучтиво, но ти унгарка ли си от 

Банат или си българка от Банат.
- Българка от Банат.

бивате изненадани от обстанов
ката там. Най-напред виждате, 
че тук ги има всички селскос
топански машини, необходими 
на един добър селски домакин - 
от трактора и нататък. Освен 
хубавата нова къща виждате и 
много помощни сгради, необхо
дими на едно примерно селскос
топанско домакинство: навеси 
за механизацията и сеното, ко
шара с три породисти крави и 
две телета, свинарник с няколко 
свине..., а малко по-нататък в 
двора и малка овощна градина и 
разсадник за овошки, които не 
се продават на пазара - селски 
стари круши, ябълки петровки...

— Къщата на баща ми и дядо 
ми се намира на края на селото и 
те са го използвали това обстоя
телство да съберат почти целия 
имот около къщата. Така в едно 
"парче” са събрани почти 60 де
кара имот, показва ни Ваня, до- 
като стоим на малкото мостче в 
двора, под което весело шумоли 
вадата за намиращата се набли
зо воденица.

Тя, воденицата, има особено 
значение за Ваня и заема отде
лно място в сърцето му като се
мейна знаменитост, ценност, до
ри и гордост на семейството.

—Не се знае кога е постро
ена, но е много стара, може би и 
повече от двеста години, разказ
ва той докато събира в шепа 
брашното, което излиза от тра
кащите камъни на старата во
деница. А те са пет. Дядо ми 
Иван много я обичаше и аз съ
що. Няма по-хубав качамак от 
този, направен от брашното,

—Запланувал съм, но няма да 
ми вярвате, ако ви кажа, че това 
не ми позволява нашият извес
тен художник Слободан Соти
ров. Иска да я нарисува в този 
почти първобитен изглед. Раз
бира се, при поправката аз ще се 
старая максимално да запазя 
стария изглед на воденицата.

— Извинявай, но не мога да 
не те попитам нещо: имаш до
бра държавна работа. Защо 
толкова набляга 
то стопанство \

—Не си пръв, който ми задава 
този въпрос. Основното е, че 
всичко това обичам и че желая да 
продължа 
семейството. Дядо ми Иван е бил 
зает в мелницата в Димитровград, 
а поддържал е и своята воденица. 
Татко ми, макар и гимназиален 
учител, с нова къща в града, 
повече си живееше в Градинье и си 
поддържаше имота. И аз, ето , 
просто не искам да изневеря 
семейната традиция. В края на 
краищата има и сметка в това. Има 
и още нещо - за всичко това имам 

подкрепа от семейството. 
Съпругата и двете дъщери ми по
магат много. Видяхте, че малката 
дъщеря Слободанка, макар и на 
девет години, кара трактор. Тук е 
и майка ми. Баща ми, за съжа
ление, отдавна почина. Когато има 
повечко работа помагат ми и 
приятели и другари...

Приятели помагат, но и той по
мага на всички. Машините в двора 
или под навесите винаги са на 
разположение на всеки, комуто 
притрябват.

След кафето и домашната ра
кия напускаме имението на Иван 
Николов - Ваня с една мисъл: 
какво щастие би било да имаше 
повече такива като него!

Българите в това място, според думите на домак
инята ни, са се доселили преди около 350 години. 
Дошли са от тъй наречената област Джерам Пав- 
ликен. По вероизповедание са католици.

- Моята прабаба е била рускиня и е имала роднин
ски връзки с руското кралско семейство Романови, 
съобщава ни Ана интересното сведение.

ПРЕСКАЧА БУКВАТА Ъ
И така се озовахме у дома на Ана Костова, бъл

гарка от Банат или, ако пък искате, българка-пал- 
ченка от Банат, дошла в Димитровград на 16-годиш
на възраст (през 1969 година), където се омъжила за 
тукашния българин Джордже Костов, който навре- 
мето я запознал в нейното родно село Бяло блато, 
където работил като професор по немски език и 
литература.

Навънка студ (минус 10), а ние в топлия дом на 
семейство Костови разговаряме с Ана. Придружават 
ни по-малкият й син Деян, снахата Ивана и внукът 
Оливер.

- Ами, така ми викат - унгарката. Аз всъщност 
много добре зная унгарски език, понеже съм учила в 
унгарско училище... Пиша на унгарски, превеждам... 
Зная и словашки, и палченски, и български..., раз
казва ни Ана.

БЪЛГАРИТ- ПАЛЧЕНИ 
СОЛИДАРНИ ПОМЕЖДУ СИ

гш към селско-

Питаме я и за разликата между банатските бъл- 
гари-палчени и димитровградските българи:

— Ами, мисля че... Ма, да не ми се разсърдят 
съгражданите, ако сега кажа, че...че...

- Ма, кажи, бе, Ана! Ние знаем 
насърчаваме събеседничаката ни.

- Ами, продължава предпазливо тя, струва ми се, 
че българите-палчени някак са по-солидарни 
жду си и някак са по-дружелюбиви, по-отворени и 
по-усърдни.

Макар че мисли така, Ана казва и това, че никога 
не се е разкаяла, че е дошла в Димитровград. Никога. 
Има, разбира се, носталгия към своя роден край, но 
това е нормално за всеки човек, който отнякъде си е 
дошъл тук. От време на време тя посещава родното 
си село, двамата си братя и сестрите. А и те от време 
на време идват при нея в Димитровград.

Ана Костова има още малко до пенсия. Съпругът 
й Джорже от неотдавна е пенсионер. Имат два сина, 
две снахи и засега едно внуче.

И накрая... какъв само гаф направихме, когато 
попитахме Ана:

- Притесняват ли се банатските българи да каз
ват, че са българи?

А тя учудено ни попита:
- Защо да се срамуват!?!
Ле-ле-е-е.„, как се опекохме! А ние имахме пред

вид това, че някои димитровградски българи се сра
муват да кажат, че са българи.

Това бе приказката за съгражданката ни Ана, по 
баща Тошкова, по майка Патришкова, а сега Кос
това, единствената банатска българка (а не унгарка). 
която поностоящем живее в Димитровград.

Бобан Димитров

традицията на

какви сме си,

поме-

- А каква е разликата между палченския и бъл
гарския език?, любопитни сме.

- Ами, в палченския се ползва латиницата, а в 
българския - кирилицата. Друго, ние палчените нап
ример нямаме буквата ъ, така че аз например, когато 
чета "Братство” тази буква просто я прескачам.

силна

ПРАБАБА Й - РОДНИНА НА 
РОМАНОВИ

Редуват се нашите въпроси. Разказва ни Ана за 
Бяло блато: - Там живеят не само българи-палчени, 
но и словаци, унгарци... По-рано при наебеше обичай 
палчените да сключват бракове само помежду си, а 
сега вече не е така... Селото е на 25 километра от 
Зренянин... Богато място, не много голямо... Някога 
се казвало Лизенхайм, на името на германската кра
лица Елизабета... Не, родителите ми починаха, а аз 
имам двама братя и четири сестри... В Бяло блато 
сега имам само един брат, докато другият ми брат, 
както и сестрите ми живеят в други места... В Бяло 

хората главно препитават, занимавайки се със 
селскостопанската дейност. Ние, палчените сме поз
нати предимно стова, че сме добри градинари.

блато

А.Т.



шл о28 декември 2001 г.
пътя, тука, в зелената ръж, зарит в земята като червей. 
Сигурен съм, брат ми Миле, който е. източвал огромна 
привързаност към мене. и като дете, и като зрях мъж, е 
усетил нещо, някаква тревога, някаква остра болка. Ио 
си е помислил, че го боли сърцето, че е претрепан от 
умора по тия строежи из Ниш и затова му се подкосяват 
краката. Но никога не би могъл да допсуне, че тая болка 
идва от ръжта, в която лежи брат му, ои$е повече че аз, 
Вата, отдавна съм изгнил и станал на шума, на трева.

Ааже и мама не усети къде съм, а отиде да ме търси 
на гробищата...

Прегръщах това същество, единствено от всичките 
живи, което, без да ме вижда, знаеше къде съм.

Отдалече се чу гласът на брат. ми. Викаше сърдито 
кучето. То трепна и вдигна глава.

- Иди си. Куче, пак ще дойда...
- Ами нали ще дойдеш...
- Ще дойда, Куче, и ще те чакам в ръжта...
- И ще си останеш жив...
- Имах хубава коса, Куче, пазите ли ми я още?
- Пазиме я. Никой не кош с нея...
- Браво, Куче! Да ми я пазиш! Някоя нощ, като 

минавам оттука, ще окосим с тебе всичките ливади и 
хората ще се чудят кой е направил тая добрина...

Брат ми отново викна и кучето заситни по пътя. 
Тичаше, обръщаше се назад и скимтеше. Бях сигурен, че 
плаче.

. шшлвяви ; КОСТААИН ЗЛАТКОВ
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Взех. с тройка някакъв изпит, и веднага седнах, в джипа, 
та на границата.

Избрахме място за преминаване и когато се стъмни, 
бяхме оттатък.

Ходихме, къде ходихме, петия ден, на разсъмване, 
бяхме отново над нашата махала. Наложи се да дену- 
ваме на Градището. Това място е като наблюдателница. 
Много е удобно да държиш под око всичките посоки. И е 
до самата граница. Видиш ли на зор, удряш през нея, па 
каквото излезе.

Двамата ми другари спаха непробудно целия ден. Аз 
дежурих, без смяна. И да исках, не можех, да задремя. Под 
мене лежеше нашата къща, кошарите, оградите, град
ините и ливадите, а под тях. - реката. От комина 
кротко се. виеше пушек: мал<а печеше хляб. Зърнах я 
няколко пъти - малка, слаба. Струваше ми с$, че се 
смалява пред очите ми и ще изчезне каюпо я гледам.

Към обяд отиде на гробищата. И те. се виждаха 
хубаво. Сигурно за мене изнася. Може би пак е получила 
известие за смъртта ми. Обаче, когото убиват много 
пъти, трудно го убиват. Двете, кучета лежаха пред 
вратата. Петли пееха, кокошки съобищваха, че. са 
оставали яйца из буренаците. Забравени женски гласове, 
се караха. Мъже дялкаха край дръвниците. Мал<а започна 
да нарежда на гробищата... По нашия край оплакването 
прилича на песен и плач едновременно и това го прави 
непоносимо тежко за слушане. Отвътре ме караше на

плач. Ио си нямах съХзи. Нямах, и слюнка да преглътна...
Когато се. стъмни, слязохме до пътя, където минават 

хора и добитък. Асгнахме в ръжта близо до пътя. Най- 
напред минаха шумни тумби, жени и деца. Бяха издоили 
овцете, и кравите, и носеха котли с мляко. След това, в 
обратна посока, тръгнаха мъжете, за да нощуват на 
егреците. Почти всички ги познах, по походката и по 
кашлицата.

Последен се зададе, брат. ми Миле., Подир него вървеше 
куче. Когато брат ми се изравни с нас, кучето го изпре
вари, застана срещу него и започна да го тегли към 
житото. Той му се скара и кучето го пусна. След лтлко 
пак го изпревари - върви заднишката и скимти. Брат. ми 
напсува и го ритна. Кучето застана на пътеката, за
въртя се няколко пъти около себе си, като издаваше 
жални звуци, и тръгна към нас. Влезе внимателно в 
ръжта и. застана до мене.

Бях. забравил кое от двете кучета е. Едното се 
казваше Гаро, а другото си нямаше, име. Казвахме му 
Кучето. Май че това беше Кучето.

Протегнах, ръце към него и то се хвърли в обятията 
ми. Душеше ме и ме ближеше. Аз го милвах, и. притисках 
до себе ас

Предполагам, че никое живо същество, независимо 
каква е връзката му с мене - дали аз съм произлязъл от 
него, или то от мене, дали ме обича, или мрази, не би 
могло да. усети по никакъв начин, че съм на крачка от

Като сенки приближавахме, браздата. Ръцете ми, 
кракта ми, гърдите, ми бяха натъпкани с олово. Едвам се 
движех. Ненужни и тежки ми бяха оръжията, които 
висяха по мене. Силата и жаждата ми бяха останали в 
зелената ръж. Беше ми пусто и празно. Ако смъртта 
изскочеше сега зад някоя скала или бука, не бих. й се 
противил много.

Лошото е, че съм небръснат, косата ми сплъстена от 
пот. и кал, дрехите, ми изпокъсани, обувките изкривени 
от тежките пътища. А винаги съм си се представял 
красиво убит: на зелена ливада или в зелена ръж, в 
зеленото английско яке, купено от гръцки партизани, с 
късото автоматче, легнало по гърб и загледан в голяма, 
голяма и зелена, зелена бука.

Такъв, какъвто съм сега, не е хубаво да ме убият..

ТАЛАНТЛИВ РАЗКАЗВАЧОЧЕРК

въздействат катоСЛУЧАЯТ с писателя Костадин Злат- 
ков е един от множеството неразумни 
примери за суровата житейска одисея на 
нашенеца. Вече дълго време той е афирми- 
ран и ценен писател в България, а в Босиле- 
градско, в родния му край, малцина са 
запознати с това и нито една негова книга 
не е внесена в някоя от библиотеките - 
дори и в родното му село Божица. Не се 
касае за невнимание към писателя, нито за 
непочитане на Костадин Златков като 
човек от страна на земляците му, а за един 
своеобразен куриозитет в живота на 
нашите краища: - до неотдавна името на 
писателя Златков не смееше да се 
споменава, защото бе провъзгласен за 
изменник, предател и враг на държавата. 
Причината за тези тежки квалификации и 
обвинения е, че след фамозната 1948 г. 
емигрирал в България и се намерил между 
онези комунисти, които не тръгнали пок
орно след партийния връх, 
обяснения какво става с Югославската 
компартия и защо е така.

Костадин Златков е роден 1931 г. в село 
Божица, Дедичина 
училище завръшва в родното си село, а 
гимназия учи в Босилеград. Именно тук, в 
гимназията имах удоволствието да го 
запозная - бяхме не само в един клас, но и 
в една и съща паралелка. Ученето му 
вървеше без проблеми всички предмети, 
но най-голямо влечение проявяваше към 
литературата.

След прословутата 1948 г., отчужден от 
родители и близки, усамотен Костадин 
продължава школуването си в България. 
Завръшва гимназия в Тетевен, а сетне жур
налистика в Софийския университет. След 
дипломирането си работи като журналист

в Радио София - кореспондент, редактор, 
наблюдател и главен редактор.

плътност
сьвършенно зрели литературни творби.

те силноерно отразяват деликатностите на едно 
взривно, сурово и бездушно време. В този 
смисъл потресаващ е неозаглавения увод в 
книгата му "Това нещо животецът", в 
което авторът изобразява как и едните и 
другите граничари малтретират хората, 
живущи край границата: българските 
граничари им псуват "сръбска майка", а 
сръбските "българска майка". "Това е съдба 
на всички родени между Старата и Новата 
граница", записва Златков. Това не е плод 
на творческо въображение, а преживяна 
горчива и сурова истина. Още по-потре- 
саващи са спомените на изгнаника, далече 
от родния дом, за огромната бука, под 
която извира гласовита вода, от която 
всяка сутрин пийва по глътка от бутилката, 
донесена през границата и тя му служи 
като причест и "лекува раните, които не се 
виджат, ио болят най-тежко".

Костадин Златков се отличава с подчер
тана самобитност, която виждам в две не
гови основни прояви. Едната е опре
делянето му за краткия разказ, дори най- 
краткия. В трите му сборника почти няма 
по-дълъг разказ от три странички, а прео
доляват тези от по две. Има и такива раз
казчета, които заемат по половин стра- 
ничка в книгата (напр. в "Илюзийо моя"). 
Между тях има и такива, които едва ли 
могат да се включат в схемите на литера
турната теория. Като че ли дългогодишната 
му журналистическа практика на радиото 
го нагонила да се пристрасти към кратките 
и сгъстени форми и в литературата.

Другата негова проява на самобитност 
виждам в сполучливото сливане на реал
истичното и фантастичното в една част от 
разказите му, създавайки нови качества на 
изобразеното, което притежава най-цен
ното и на едното, и на другото.

Общо взето трите сборника от разкази 
на Костадин Златков оставят силно '.пе- 
чатление, че в ръцете ви се намират книги 
на талантлив и литературно сьвършенно 
подготвен писател, което му позволява сво
бодно да борави с изобилието от жизнени 
съзерцания, да ги облича в примамливи 
художествени одежди и да създава зрели 
литературни творби. Затова препоръчваме 
на нашите малцинствени библиотеки да се 
постараят да обезпечат книгите на 
еателя Костадин Златков и да помогнат на 
своите читатели да с<2 запознаят с твор
чеството му.

Костадин Златков пише предимно 
разкази, но не изоставя и поезията. Особен 
успех осъществява в поезията за деца. 
Любим жанр му е и есето, където постига 
завидни резултати. Досега е печатал три 
книги сборници от разкази: "Това нещо 
животецът" 1995 г., "Илюзийо моя" 1997 
г. и "Мезе мухоморка" 2000 г. (Може би е 
излязла още някоя книга, защото през 
последно време той системно твори). 
Обаче и тези три сборника го представят 
като талантлив разказвач.

В тематично отношение особено
изпъкват мотивите за родния край. Все 
едно дали разказва за дядото Златко (авто
биографичните елементи са присъщи за 
по-голяма част от разказите му) и внука му 
като косачи, или за кучето Вълкодав, за 
преживелиците в Градището и 
ръж, или за драматичните приключения 
при преминаването на границата - тук 
писателят

на КостадинТематично разказите 
Златков се характезират с особено разноо
бразие. Освен цялостно обработените мо
тиви за родния край съществуват и тези за 
дюлгерите, които строят палати по София, 
по Скопие и по Белград и оставят костите

зелената
а поискали

сигурен,подчертаное
разпорежда се като истински господар, 
който владее с обстановката и лови най- 
същественото, чрез което отразява и 
външните прояви на дадена случка, 
същевременно и нейната душа. Разказите 
му за родния край - "В зелената ръж , 
"Тъга" (по-късно печатан в литературна 

Благой Димитров "Покрай
нините на сърцето") - под заглавие Дядо 
ми яздил караконджули", "Птица-куку
вица", "Отмъщение", "Господар на нощта , 
"Възглавница от папрат, шума и зелени 
мъхове" и "Дърво-трепетлика"

анггологични стойности. Някои от 
стойност, имат и 

- доетов-

махаля. Основно си на тези строежи, както е станало с дядо 
му Златко. И мотивът за границата се 
провлича като някаква червена нишка, по- 

като съдбовно зло, което витае над 
го с

НО

точно
литературния му герой, дебнейки 
невидимите си примки, но той успява да 
се измъкне и да й се подсмее.антология на

на Златков са наМного от разказите 
други мотиви - за риболова, ученически и 
студентски приключения, за 
Обаче на мен най-силно впечатление ми

пи-

виното...
се отли-

правят разказите му с мотиви за родния 
край, защото с реалистичната си правди
вост и убедителност, и с художествената си

чават с
тях, освен литературна 
една друга съществена димензия

N Миле Николов - Присойски
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СЛАВА ВЪВ ВИСИНИТЕ БОГУ, НА 

ШИЯТА МИР, МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ 

БЛАГОВОЛЕНИЕ... ”
жиятя майка и да е видело на мъртвите предци, дошли 

празничната трапеза. Според поверието бъдникът 
има магическа и лечебна сила.

Трапезата на Бъдни вечер

Обредните хлябове
наОще от ранни зори жените се подготвят за празника, 

юбеио внимание се отделя на приготвянето на обрсд- 
те хлябове - безкръвното жертвоприношение за све

ден. Облечени в празнична премяна, те замесват 
шбовс. Те се приготвят от най-чисто браш- 

Брапшото се пресява през зри сита "копринени ,
?сва се с "мълчала”, "цветна” й "неначената” вода, рано, за да узреят рано жи « <

от нея, за да не стават кокошките от полозите, ако това
се наложи, людете ходят приведени, за да се приведат и

е ся-Иай-вълнуващияг момент в празничната вечер 
дансто около трапезата. Вечерята трябва да се започне 

, никой не бива да става

есепа в бяло котле и затоплена на жив огън. Докато 
ят хлябовете, момите и невестите пеят обредни пес- 
Коледиите хлябове са три вида. Един е наречен на 
ия празник и носи наименованието "боговица”, ”бо- 
I пита”, "светец”. Характерната за него украса е

натежат житата. Трапезата задължително се подрежда 
около огнището, така че всички да са с лице към него, 
защото се вярва, че огнището е святото място в дома. 
Трапезата се подрежда върху слама, в която се поставят 
различни зърна за плодородие, отгоре се слага чувал и 
се постиля месал. Трапезата на Бъдни вечер е постна.

г и неговите разновидности - свастика, розета, 
торият вид хляб е посветен на къщата и стопаи- 
На него обикновено се изобразява гумното, ко

рата, добитъка, бъчвата и т.и. Третият тип хлябове Стопанките приготвят сърми с лозови листа, сухи чуш- 
"витите, превити краваи” с дупка в средата, които се *и, боб> °РИЗ» меД> баница с тиква, варено жито, вино,

даряват на коледарите. Тях ги замесват и украсяват ои,ап “ всичко, което е родила земята, с надеждата да 
момите и ги подаряват на своите избраници в коледната Р°ДИ отново идната година. Най-възрастният мъж в

дома кани Бога на вечеря и прекадява с палешника от 
ралото трапезата. Сетне стопанката кади всички стаи и 
постройки в двора, където е стоката. След молитвата се 
разчупва питата със сребърната пара, като се вдига 
високо, за да растат високи житата. Първото парче от 
питата се отделя на Богородица и се оставя пред до
машната икона, където се пази до следващата Коледа.

Коледа е един от най-обичаннте и почитани хрис
тиянски празници. В тихата свята нощ на Рождество 
Христово хората отварят сърцата си за Бога и са из
пълнени със светли чувства, обич и доброга. В светлия 
ден на Христовото Рождество оживяват вярвания и пре
дстави, идващи от дълбоката древност. Макар и доста 
видоизменени, коледните празнични обреди са се запаз
или до днес. Те изпълват домовете ни и непременно ни 
напомнят за нашите корени, за нашите предци и оби
чаите, останали след тях.

По традиция Коледа се чества три дена. Църквата е 
отредила дълъг и строг пост, започващ от 14 ноември 
(по новия календар от 27 ноември), за да могат вяр-

нощ.

Бъдникът
Важен момент в подготовката на Бъдни вечер е от

сичането и донасянето на бъдника. Най-младият мъж в
семейството, облечен празнично, отива в гората. Той 
избира за бъдник здраво и плодовито дърво - дъб, бря
ст, круша и т. н. Преди да го отсече, моли за прошка. Късметлия ще е онзи, комуто се падне парата от питата.

Трапезата не се вдига цялата нощ, защото се вярва, чеДървото не бива да докосва земята и до дома се носи на 
дясното рамо. Всички в дома го очакват с нетърпение.
Момъкът пита: "Славите ли Млада Бога?”, на което му 
отговарят: "Славим, славим, добре си ни дошъл!”. Дър
вото се внася до огнището, където се миросва - из- Около полунощ по домовете тръгват коледарските 
дълбават дупка в единия край, в която поставят вино, Дружини. Коледарите са млади момци или наскоро же- 
зехтин_и тамян, запушват я и увиват с бяло ленено нени мъже. Според народната традиция момък, който 
платно. Момите и невестите през това време пеят ста- не е коледувал, не може да се задоми. Коледарите са 
ринни песни край огнището и трапезата: облечени с празнична премяна, окичени с китки от бръ

шлян, чемшир и сухи цветя, с нанизи от сухи сливи. Те 
обикалят през празничната нощ и пеят своите обредни 
песни. Вярва се, че дом, споходен от коледари, ще е 
щастлив през следващата година. Стопаните даряват 
коледарите с вино, орехи, краваи и друго. В Босште- 
градското краище има подобен обичай - сурвакари, кой
то е

на нея идва светецът-покровител на дома.

Коледарите
&ащите да подготвят тялото и душата си за големия 
празник. Денят преди Рождеството се чества като Мал- 

Коледа. Според народното вярване Божата майка се 
е замъчила на Игнажден. и е родила Младенеца 
Малка Коледа, но съобщава на следния ден (тради
цията повелява родилките да съобщят на другия ден 
след раждането), т.е на 25 ноември (7 януари). Рано "я сам> моме, златно дръвце, 
сутринта на празника по домовете тръгват малки мом- Златко дръвце, плодовито,

Ще порасна дор до небо 
Клон ще пусна дор до земля,

ка
на

чета- коледарче га. Те са облечени празнично, в ръката 
носят дрянова пръчка - ”коледашка”, и шарена торба 
през рамо. Коледарчетата обикалят домовете, влизат в ^исш и1е листна, дребен бисер,

Цвет ще цъфна, чисто сребро 
Род ще родя сухо злато,
Слезе по мене блага бога,
Ще дарува добра дара."

къщите и разравят огнището, благославяйки: ”Да се 
роди, дето рало ходи, дето рало ходи и не ходи!” Стопан
ите ги даряват с малки кравайчета, сухи плодове, дре
бни пари и ги посипват с жито от сито или решето за 
плодородие.

свързан с православна Нова година - Васульица. 
На следващия ден всички вярващи отиват в Божия

храм на тържествена света литургия. Те се причестяват 
Вечерта на Бъдни вечер бъдникът ще гори през ця- и игРаят хоро на мегдана или в черковния двор. 

нощ. Според народната вяра да е светло на Бо-Л.1Т;1 Красимира Велинова

ДИМИТРОВГРАД НА МИНУС 15 ^турите ДокторА А НИЕ смо

Резил/Да . , ТТАДА4ЩАНБ 
СМО ААИДол&И ( 6у ПОЛ НАС 

V V ДРЯСАвугу V

• Богдан НИКОЛОВ
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ПОСЛОВНА единица НИШ
Ул. Наде ТомиЬ 8а 

18 000 Ниш

Явно предприятие 

Димитровград : 2002 г. и Коледа
:
: НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- : 
“ СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ’ 
: КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ■
: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ и успехи :

ЧЕСТИТИ

2002 г. и КоледаЧЕСТИТИ

2002 г. и Коледа НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И : ■ 
НА ГРАЖДАНИТЕ ■ ’

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия 
период, радост и успехи в 

живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

Домът за 
стари хора и 1 
пенсионери

МПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТ

вЧЕСТИТИ

Димитровград2002 г. и Коледа
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД

честити
НА ГРАЖДАНИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДСКА И 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

на своите клиенти и на граждан
ите в общината

2002 г. и Коледа
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА

ттт г~~—^
к I ■, УАААА’:' ■ *

Ш,
1 • . } Ш ваякант :ШУ Щ I2002 г. и 

Коледа
!УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕТ.Е СА П.О. 

Ул. Балканска бр. 41 Димитровград IОЕЕТА БАНКА А.П. ВЕООКАО Толофони: Централа 010/63-180, 
Директор: 010/63-574, Факс: 010/ 
Р.Щ Градина: 61-410, С 
Хотол: 010/63-188, 63-370 
Рест. Тацино": 62-284

I 63-574,
193, 61-411, Факс: 61-137, 
,61-988, Факс:63-370,ш 63-4!

ПОСЛОВНА ЗЕДИНИЦА ПИРОТ 
Ул.Бранка РадичевиЬа 18 

18 300 Пирот
НА ВСИЧКИ 

СЕГАШНИ И БЪДЕЩИ 
КОМИТЬНТИ 
ПОЖЕЛАВА

1МЛ Мо)}у народна и унутраолъа шлодици|а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-37

63-179.Магацин - |авна царимска складишта -Ж\
Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП ДимитровградОбщин

ската
скупщина в 

. Сурдулица
ЧЕСТИТИ 

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

Iна гражданите,щ деловите
-партньори

■

и клиентите •си I@
ЩЛ честити

Iщастлива 
Нова година 

и весела 
Коледа

2002 г. и

2002 г. и Коледа

Народната библиотека 
Босилеград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

В
Тв1 ех: 16/61 УЦ А1ГА 
Гв1 С:угап\: А1РА Угаще 
Те№гах: 24-808 
Рой-зпвк! 1а*. 05

21-121, 122

аКо р!ат)

0Р МЕТА1МА 1М0и5ТК1]А УКАИ]Е 5а Р.о.
честити

2002 г. и Коледа 2002 г. и Коледа
на деловите си партньори и 

на всички граждани в Пчински 
окръг

с пожелания за успех в живота и 
духовното им издигане



Народната библиотека в 
Босилеград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

; ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВО.ТРГОВИЗА И УСЛУГИ

ИНТЕРТРЕЩ
а И Н Ж Е Н ЕРИ Н Г
еяистле
99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652
Борис Стоичков - директор

.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОШЕ
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ 13 ОБЩИНАТА 2002 г. и Коледа2002 г. и Коледа
на деловите си партньори и 

читатели на "Братство" 
пожелава успех в

с пожелания за успех в живота и 
духовното им издиганеС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР 

ЖИВОТ, ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ 
УСПЕХИ И ЩАСТИЕ

ВСИЧКИ

№

2002 I и 
весела Коледа

ЗДРАВНИЯТ ДОМ В 

- ДИМИТРОВГРАД
Ветеринарната станция - 

Пирот
Ветеринарна амбулатория - 

Димитровград
на всички граждани в 

общината пожелава много 
здраве през

честити

Но ваша 2002 
година

и весела Коледа

на живот
новъдите и 

гражданите

2002 г. и 
Коледа

1

ГВААСИНСКИТЕ
ВОДОЦЕНТРАЛИ

;

ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД
ЦЕНТЪРЪТ 

ЗА КУЛТУРА В 
ДИМИТРОВГРАД

обещават стабилно захранване с 
ток и пожелават

ЧЕСТИТИЧНГ и Коледа
честити2002 г. и Коледа

2002 г. и КоледаНА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

КОМПАНША ДУНАВ на всички граждани в 
Димитровградска община, с 

пожелание за успехи в 
развитието на общината 

и лично щастиеГлавна филфла Ниш
1

на своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска и Бабушнишка 
община из', гд &глмрдадк ГКЛЖА1 гш;ц: п:ш1лкслшти& влп&ш

Обществено 
предприятие 

"КОЖАРА" - Желюша
:ЧЕСТИТИ

-• ::
на всички граждани ичестити IШ®. ТРУД°ВИ хора от Бабушнишка 

община ! честити
: 2002 г. и Коледа;2002 г. и

на всички граждани в 
Димитровградска община



Д. Г. II.Директор: Телефон
-Факс: 010/361-566
Жпро рамун:

42802-685-1-6436 
Тсслниа БК 

18320 Дн митр о и | )>1тд

8ПРА\ЖНЬА\
Димитровград. Балкански 86

Жмро рачун: 42802-601-7-34» кол СПП Димитровград 
Телефони: цец.грпла (010) 62-201. 61-486. 63-166. 62-695 

т*.\ничка база 63-369 Телефакс5. И. Р. Р. ИепаТех 61-488

честитиЧЕСТИТИ

на работниците и гражданитена деловите си партньори и на 
всички граждани

2002 г. и Коледа
2002 г. и Коледа пожелавайки им щастие и нови 

трудови победис пожелания за щастие и нови 
трудови успехи

ИК БЕОГРАДСКА БА11КА

"НИШКА БАНКА” а.д. НИШ
ПС плшнц» п.

ЛТ Е локтроп ри в реда Србн|в* 
стри6уци)у слоктричне енорги|о 

"Елсктродистрмйуци)а' - Ниш 
и Елохтродисгрибуци|а

Л1 за ди

На нашите 
клиенти от 

Димитровград 
честитим• лЬ'ГД -

Тякооска 3,10300 Пирот

Делова единица Димитровград

Димитровград
ЧЕСТИТИ

2002 г. и 
КоледаШ~: :аочнхи одтеопимилу

------------ь^--“
-П-М-ОЛТ- — .-6»-вгМ>м.

2002 г. и КоледаЧЕСТИТИ

2002 г. и Коледа на всички консуматори на 
електроенергия в общината

на своите работници и потре
бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота

ЗАМ05ТЛША НАОЩА 2А 
ЙЙАОЕУМЗКЕ I 2ЛМАТ8КЕ ЯАООУЕ

■ : / .'7 : ■

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ВУГАРСКЕ МАН.ПИЕ 
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 

"ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 
уя. "Маршал Тшо" „У* 15

* ' ■ : ■ '} ' ' Д ‘~Л ’’

'^3. 5.' ЬМ 1. ' I, ■ <• 1•ЛУ/Хг.-У""-
аай,ю предузеЬе - Димитровград

I **
Гаа. ач-ч-: V. 61а№4м. /^ул'.г,:С'-ре

<>.«* о. «ч> Гчвлотгаини-ч-. »ит п- ор)-Ууу.ьг-г-луле-ьг.-.-т-ъпа

честити!

2002 г. и Коледана работниците и 
гражданитеш на всички граждани в страната, с 

пожелания за крепко здраве, 
щастие и успехи

ама
честитиГ<

17530 ЗиГОШ-ЮА; Йке $1а)к0'л6а 7 
ЛХ. Та1. 017/ 815 956; МоЬ. 063'201 5802002 г. и 

Коледа
А

.у;
На всички свои работници, де
лови партньори и съграждани

ь- -

2002 г. и Коледа
............г

"СЪРБИЯ 

ШУМЕ"
ГОРСКО 

СТОПАНСТВО - ВРАНЯ

"ИЗГРАДНЯ" - 
БОСИЛЕГРАД

Тс1.1)ог<Ч71 7КШ; и!. 0171 Ш
Ям Г1И%н: М130-ЛИ5-0 37Ш 5ТГ УгонИ

честити честити

на всички граждани на своите потребители и 
гражданите

2002 г. и Коледа на всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ честити

2002 г. и Коледа
2002 г. и Коледа



УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД

О^США
ВАЙКА томсоУКА1М1Е

Холдинг компания Вранячестити

П.Ц. "КОБОС" 
БОСИЛЕГРАД

2002 г. и Коледачестити

2002 г. и Коледа на учениците и 
техните родители 

и на всички 
граждани в 

Босилеградска 
община

честити
като пожелава на деловите си 

партньори и гражданите ус
корено развитие в предстоящия 

период, радост и успехи в живота 
и плодотворно сътрудничество с 

банката

на своите работници и 
гражданите

2002 г. и Коледа
I

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ В 

БАБУШНИЦА
ЧЕСТИТИ

Е.

Детската градина 
"Детска радост" 

в Босилеград
НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 

ГРАЖДАНИ НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕчестити
на децата, родителите и гражданите

2002 г. и Коледа2002 2. и Коледа2002 2. и Коледа
пожелавайки им успехи на 
работните места и лично и 

семейно щастие
и им пожелава радост, здраве и 

успехи

Предприятие за 
производство, услуги и 

оборот "ИБЕР" - 
БосилеградОсновното 

училище в 
Босилеград ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

В ДИМИТРОВГРАД
честити

2002 г. и Коледачестити
честити

2002 г. и 

Коледа
на деловите си партньори и на 

всички потребители в общинатана децата, родителите и 
гражданите

на учениците, учителите, ро
дителите и всички граждани в 

общината
2002 г. и Коледа
и им пожелава много 

радост и щастие

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

■I

"УСЛУГА" - БОСИЛЕ
ГРАД

ЧЕСТИТИ

Шг тШш ЩШГД Ж А 1
ЙЬ! М !ТК0УС илоЩюштш т НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

ТЕ17РАХ: 010/62-577 
01КЕКТ0К: 63-169

Щ 2002 г. и 
Коледа 2002 г. и 

Коледа
ЧЕСТИТИ на своите кли

енти и всички 
граждани в 
общината

2002 2. и Коледа
на работниците си и гражданите в 

общината, пожелавайки им 
здраве и успехи
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАС

ТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И 
ЛЮБОВ (20)

ГОРСКА ФЕЯ 

НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА 1 ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА 
БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (6)

- '• ■ •

ДОКТОРИ НА НАУКИТЕ 

СА ПРЕПОДАВАЛИ В 

ГИМНАЗИЯТА!

Съзаклятие ли, що ли?
Християнската религия, по-точно християнските 

проповеди обилстват с голям брой метафори, 
гории, символи, атрибути... Между тях представата за 
"Небесните стълби”

але-

по промисъл е една от най- 
съдържателните. Тя олицетворява протичането 
човешкия живот като трудно катерене от земния под 
към небесното пребивалище, като тежнение в края 

временното земно Битие да се пристигне 
вечния Едем. Изкачването не е шега, изисква силна 
воля, спазване на Вйеруюто, надяване, че при опре
делени обстоятелства ще се успее, изисква доблестно 
поведение и съпротива срещу всевъзможни изкуше
ния

на
*Сред осемте новоназначени преподаватели през учебната 1946/47 
г. са били и проф. д-р Петър Бамбуков и проф. д-р Николай Кондев 
*Броят на гимназистите се увеличавал всяка година *С изклю
чителния си ентусиазъм учениците преодолявали всички труд
ности в тежкото следвоенно време

От запазената Главна книга 
на IV’1 клас за учебната 1945/46 
година узнаваме, че обучението 
в тази паралелка са провеждали 
3. Павлов, конто преподавал 
български език, Митрофан Ва- 
сецки, преподавател по руски 
език, Васил Чавдаров - българ
ска и обща история, А. Кирилов 
- алгебра и геометрия, Харалам- 
пи Иванов - естествена история,

Взривовете разкъртиха Мавзолея със 
закъснение - Панчич бе в Рая

чето билки и дървета, с мъка събирани и пренасяни 
от разни предели на страита и от чужбина. Наскоро 
последва страхотен порой и от горното плато на гра
да и засипа оцелелите. Градината, последното зна
менито дело на Панчич, бе безвъзвратно опустоше
на. Наследниците на професора бяха принудени да 
засадят нова Ботаническа градина на по-високо мя
сто, наричано Йевремовац, наблизо до центъра, къ- 
дето се намира и днес.

- Най-неприемлива и тъжна е играта с тленните 
останки на Панчич. Рядко кой покойник три пъти е 
преселван от едно на друго лобно място... Просто е 
за невярване, че и третата негова почивна станция на 
Копаоник, скътана далеч от човешките селища, об
кръжена с дива природа, не смогна да обезпечи 
спокойствие на прахта му. И там се вмесиха преи- 
зподнн сили...

на във

и злини. Ангелите всесърдно поддържат канди
датите да овладеят стъпалата, борейки се без
пощадно с дяволите. А те злурадо дебнат и осуетяват 
изкачването. Никому предварително не е гарантиран 
благополучен изход.

За жизнения път на Панчич са изказвани раз
лични мнения.

- Панчич величествено избегна капаните на Са
таната и сполучливо овладя самия връх на Небесните 
стълби. Доказателство са неговите постижения, и 
признания 
Панчич.

коментираха привържениците на

- Едностранчива преценка! - твърдеха други. - 
Орисията бе много по-придирчива към Панчич, от-
КОЛКОТО КЪМ ДРУГИ СМЪрТНИЦИ. В ж

°д"сея се 1Ш1111!отчитат и езотерични примеси.
Съдбата на този великан, особено 
на постморталния период, значи
телно отстъпва от обичайните

И никъде повече в 
света

През средата на XIX столетие 
Панчич бе в пълна снага. Бе се ам
бицирал да служи на музата на нау
ките. По негово време Европа ми
наваше за най-цивилизован конти
нент на земното кълбо. Каква иро
ния, върху този, уж върховно обла
городен континент, в самото негово 
средище, Балканския полуостров, 

Я не една област на географските 
(3 карти се означаваше с бели петна! 
>5 Като че ли се намират в далечна 

Африка, а не в Европа. Белите 
петна символизираха царството на 
дивотията, на Хаоса... Заинтригу
ван от парадокса, Панчич се обрече 
да извоюва победа над Балканския 
Хаос. Четирдесетгодишпите му 
усилия окончаха триумфално. Той 
доказа, че природата на Балкансия 
полуостров се отличава с пъстра, 
богата и разнообразна растително
ст и че в това отношение превъз
хожда остатъка на Европа!

- Между другото - изтъкваха 
познавачите на неговото дело Н. Диклич и В. Ник- 
олич - той описа 178 билки с различна таксономична 
стойност, от които 121 вида, 50 вариетети и 7 форми. 
Последвалите в съвременно доба грижливи ревизии 
и корекции оставиха незасегнати в първобитна вер
сия 51 названия! Число, с което се горедее малък 
брой ботаници. Корона на неговите открития, 
разбира се, е омориката, която, освен край Дрина, 
се среща в естествено състояние никъде повече па 
света!

неговата жизнена

т Живко Йорданов от Радичевци, 
директор на гимназията в 

следвоенния периодр
№

IV ■"

шсхеми.
провеждано на български, а гим
назията е работила и преди, и след 
обед.

- Сякаш някоя невидима враж
дебна сила го бе урочасала, та и 
през земния, и през отвъдния век не 
бе мирен. Горестите продължиха да 
го настигат и в гроба, подчертаваха 
трети.

шт През учебната 1946/47 г. за
почнали да работят новоназна-ш

т
чените преподаватели, сред които 
имало и доктори на науките: Иван 
Керезов, суплент, В. Кацарова, су- 
плент, Евтим Митов, професор, 
проф. д-р Петър Бамбулов, проф. 
д-р Николай Кондев, суплент, 
Никола Йорданов, професор, Ир
ина Кирова, суплент и Димитър 
Пенев, наставник. Директорската 
длъжност е изпълнявал Евтим 
Митов.

Не е празнословие
От рана възраст до късно доба 

всяко придвижване напред на Пан- гага» 
чич бе съпровождано от велзеву- 
леки контра-блъсъци. С време опи
тът го научи как да им парира - 
всеодайност на науката. Болести, 
немотия, недоверие, подценяване, 
духовни обири, неправди, семейни 
недоразумения що ли не се овчеса 
от него.

Първото прогонство се сбъдна 
на Ташмайдан. Близките му някол
ко години поред засаждаха млади 
оморики край гробната могила, 
дръвчетата или увехваха или безследно изчезваха...

Велзевулът не изчака да измине поне месец от 
погребението, а две разорителни наводнения завчас 
съсипаха целокупния му труд, вложен в уреждане на 
първата балканска Ботаническа градина. Най-на
пред надойде Дунав и с ледени вълни задуши пове-

ШИШшяС И.У -
Проф. д-р Дойчин Дойчинов от 

Босилеград, гимназист от 
първите генерации, е 

най-авторитетният патолог в 
страната. Живее в Белград

Посмъртен портрет на Панчич, 
маслени бои, 1928. г., автор М. 

Маринкович, намира се в 
Тържествената зала на 

Ректората"на Белградския 
Университет

Броят на гимназистите се е 
увеличавал всяка година, така че 
през шестата учебна година в IV 
клас е имало 124, в V - 77. в VI -122, 
в VII - 44 и в VIII клас 12 ученика. 
Гимназистите от града и сголните 
села учили преди обед, за да могат 
след занятията да си отидат 
вкъщи, докато учениците от по- 
далечните села живеели в частни 
квартири в Босилеград и най- 
близките села и затова учили след 
обед. И за едните, и за другите е 
общо това, че се школували в 
много лоши условия, защото след
военният период се харакеризирал 
с обща бедност и големи оскъди
ци, както и с твърде сложна по
литическа ситуация. С изключи
телния си ентусиазъм учениците 
обаче успявали да преодолеят 
всички трудности, успешно за
вършвали гимназията, мнозина от 
тях след това завършвали полу
висши или висши училища и се 
настанявали на работа във вът
решността на страната, разна
сяйки славата на своя роден край и 
на своята гимназия.

- Следва -
Александър МЛАДЕНОВ

анатомия и хигиена, Димитър 
Цеков - сръбски език, Й. Стой
нева - латински език, В. Павлова 
- история и география, Д. Мла
денов
Олга Тошева - пеене и музика. 
Не е записано името на класния

Напразно,
телесно възпитание и

В края на учебната 
1946/47 година 10 ученика 
положили зрелостния 
изпит пред комисия в 
състав: Евтим Митов, 
председател, Никола 
Йорданов, 
подпредседател, Т. 
Велева, секретар и Ирина 
Нацева и Иван Керезов, 
членове.

ИС

Бомбардировките закъсняха
Дали заради туй, чс дерзна да разобличи господ

ството на Хаоса в последните негови упорища в 
Европа или поради други причини, току разумът се 
вцепенява от случилото се на Суво Рудище 1999 г., 

100 години от смъртта на Панчич!
Панчичевият връх е отдавна познат на местните 

жители и на учените по свойството да привлича 
мълниите. Причина са големите тамошни залежи на 
метални руди. От 1951 година, когато бе повдигнат 
Мавзолеят, до 1999 година, когато Суво Рудище бе 
бомбардирано, кой знае колко гърмотевици са целу
нали котата 2018 м, но нито една не удари в гробни
цата. Взривовете, причинени от Човека, разтресоха 
мощите на Панчич и разкъртиха Мавзолея - съоб
щават в един доклад сътрудниците на Републикан
ския завод за защита на природата в Белград.

Все пак, бомбите и ракетите закъсняха. Целия си 
жизнен век, в унисон с растежа на посестримата си 
Оморика, Панчич се устремяваше нагоре, към небес
ните височини. Инерцията на този устрем прижиз- 
нено възнесе Панчич между херувимите, серафим- 
ите, светците, преподобните и други праведници в 
обкръжението на Всемогащия! На душата илика на 
Панчич никой вече не може да сложи петно!

- Свърша к-
Протоко(ко)лирал:

точно

наставник, а фамилното име на 
преподавателя по химия не се 
чете докрай (С. Таи...). В спо
менатата паралелка са записани 
44 ученика -19 момчета и 25 мо
мичета.

Знаят се и няколко данни за VII 
клас: 53 ученика (46 момчета и 7 
момичета), класен наставник 3. 
Павлов.

През посочената учебна го
дина директор на гимназията е бил 
Живко Йорданов. Български език 
е бил застъпен с 5 часа седмично, 
а сръбски с 3, както и руски език, 
география, аритметика и др. пред
мети. Разбира се, обучението е

ПОПРАВКА 
В предишното продължение 

ца сериала за юбилейната годи
шнина на гимназията е допусна
та грешка във втория абзац на 
втората колонка. Отпечатано е 
”... директорът Евтим Ми
тов” ...» а трябва ”... директорът 
Живко Йорданов...” Молим 
татслите за извинение.

ми

ло Небесните стълби п. К.С.Трудно е изкачването
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ПРИКАЗКА ЗА НОВОГОДИШНО НАС
ТРОЕНИЕ И УГОДА

СА8ЕВСЖО
Как Дукатинка бе 

вмъкната в проекта
"СаееЬопок"

допира
човекът немейте 
ми. Примижвайки 
видях, че закрепва 
хартия на гръдта 
ми. Едвам се

Звонският питос-отливкаГоспожа Дукатинка бе млада, беспрек- 
орно стройна и разумна женичка, със заг
ладена прическа, но не бе доволна от жи
вота. Разполагаше с великолепна модерно 
обзаведена къща, имаше специална тоалет
на, разкошен гардероб, спортна кола, ко
мпютър за развлечение... Нямаше каквото 
да няма, обаче в живота й преовладаваха 
горчивини... Съпругът й вееден гонеше би
знес, прибираше се след полунощ с дрехи, 
вонещи на цигари, скара, кромид и бира. 
Трускаше се обут в креслото срещу телеви
зора и докато да избъбриш "Скопче!” , за- 
хъркваше кралимарковски.

Брачният кораб на Дукатинка плуваше 
прекалено еднолично. Тя започна некон
тролирано да намигва, да се втриса и упо
рито да преброява плочките в кухнята. Мъ
чеха я и коремни колики, просташко по- 
дригване, пелтечене и тягостно нощно по- 
пикване. Най-страшното - тя стана да наде
белява!

Иероглифната плочка

въздържах да не 
шизна! съмване останахме будни.

”Чукни во дрво три пати!” Неврасте- 
конвулсии, що беше това, мари? В 

навечерието на най-критичната нощ, Ново
годишната, СазеЬопо ми повдигна самочу
вствието!

\У\У\У. Уе1ка. Ж.Уи.(б)
"Здравей Ветке, сладурче Дукино! 

Държа клепачите отворени колкото да ти 
празника и да те запозная барем с 

пикантериите

ското божество СазеЬопо! Очистихме и из
михме находката и я подложихме на задъл
бочен анализ. Трептя от вълнение да чуя 
що за плочката мислят Д-р Гошко и асис
тентите.

\У\У\У. Уе1ка. №.Уи.(3)
"Притисната плочка е космическо пре

дизвикателство! Всеки от четирите архео
лози застъпва собствено, нееднакво с дру
гите, тълкуване. Попитах Минко.

- Сигурни ли сте, че знаците наистина се 
отнасят към СазеЬопо?

- Ще ли думата! - отвърна той - Ком
бинирайки откъслеците, успях да конструи- 
рам следния символен лик на идола:

- И какво е основното поръчение на 
Вашия чертеж?

- Госпожа Дукатинка - снебивайки се,
промълви Минко - Обяснението е деликат- изтърсих: "Ох, Д-р Келчо - Гошето е пле-
но и неудобно ми е пред гостите на сто- шлив - Вие сте бравурозен майстор на пло- 
ловата да излагам аргументите. Я да се оте- ншовете и ритъма!” Вместо да се обиди, той 
глим в моята стая и на тена да разискваме... се засмя и извика: ”Машала!”.

Гошкото го бива и за вицове, обаче в 
разговорката се наложи Казебончо. Опла
ках му се, че асистентите всеки различно 

ните, тиковете и коремните спазми се раз- тълкува пълномощията на езическото бо- 
пиляха. Лека-полека преобразявам се в дру- жество. 
га особа.

- На "три” повдигнете клепачите! - из
вика победоносно. Зяпнах! Тутакси пред 
очите ми блясна ясно и разбираемо огле
далното отражение на надписа от "Св. Ар
хангел”.

ничните

честитя
наотчастичка

звонскобанската новогодишна нощувка. 
Ние дваминката, Д-р Гошко и аз, се усамо-

Ветке, бях слисана! Ах, тези психиатри 
и археолози, какви умни и досетливи люде!- 
А знаеш ли в превод що означава "Сазе- 
Ьопо”? "Домашен доброчинител"! "Све
щен, къщен доброчинител”! Е, 
лозите се питат: "В какъв смисъл СазеЬопо 
е доброчинител? Защо е компетентен? 
Плодородието, покъщнината, добитъка, 
здравето, домочадието или всичко скупом? 
В тая точка е фокусирана дерекулската 
енигма. Натъртвам "дерекулската”, че 
прозвището "СазеЬопо”, освен при Трън, се 
среща и всред римските развалини къде 
Погановски Рибни дол е, между останките 
от базилика в махала Шумйе и на други 
пунктове...

\У\У\У. Уе1ка. Из.Уи. (2)
"Ветке, накъсо да ти разкажа как пре

карах предишния ден с колегите археолози. 
Най-напред да се похваля, осезаемо ми се 
намалиха неконтролираните намигвания и 
заекването. Благоприятства ми тяхната 
компания. По всичко личи, че до края на 
почивката ще претърпя коренно преобра-

тихме в сепарето на ресторанта, а асистен
тите заеха места край общата трапеза.

Гошко е виртоузен танцьор. Изпълни
хме две-три танга, които ме опияниха по
вече от шампанското. В един миг неволно

сега архео-

- Вие. Мадаме Дука, сте заглибили в 
типична неврастения предпазливо й съоб
щи Д-р Яначко, когато Дукатинка отиде 
при него на консултация. - Симпатична е 
реакцията Ви на палпиране. При пипване се 
дърпате като че ли ви бъцкам с гъберка, а 
при почукване лудеете! Се пак положени
ето не е непредотвратимо. Сюжестирам ви 
неотложна радикална промяна на амбиента 
и на привичките, и на занимавките. Трябва 
да се заловите за по-взискателни програми, 
които ще Ви облекчат нервното изпраз
ване. Защо, например, предстоящата Нова 
година не дочакате в Звонска баня?

- Защо там, докторе? И дали с венчи-

- Ветке, не преувеличавам, Минко на
гледно ми доказа, че СазеЬопо е действи
телно доброчинител. Подир сеанса мигре-

- Не! - опонира Келчо. - Различия в из
гледа на фигурите съществуват, ала функ
цията на СазеЬопо при тримата е една и съ
ща. Той е ревностен пазител на домашното

\У\У\У. Уе1ка. Г43.Уи.(4)
"Ветке, два дена преди Нова година на 

моите врата почука Поци.
- Прощавайте, госпожа! - втурна се за- спрежение! 

пъхтял - Колегата Минко е мошеник! - Ами, Вие, имате ли и вие лично ста
новище?

- Аз обединих и формата, и функциите 
на СазеЬопиз в единствен динамичен символ 
- "Гръцката количка”!

- Никога не съм чувала за "Гръцка ко
личка”!

- ?!лото?
- Минко Ви е зашеметявал със сурогат- С венчилото никак! А защо там? За- 

щото Вашата почивка ще съвпадне с пре
биваването на моя приятел в Банята, ар
хеолога Д-р Гошко и неговите асистенти 
Минко, Поцко и Горун. Целта им е да про
учат току-що изровения в коритото на Бла- 
тъшница античен питос. Д-р Гошко пред
полага, че звонският питос ще му спомогне 
да разреши тайната на СазеЬопиз, относно 
кого и какво олицетворява този езически

- Няма дълго да Ви държа в неизвест
ност, под едно условие! Остатъка от пра- 
зненствто да седенкуваме било при мен, би
ло във Вашия апартамент.

- Огромна е, Ветке, разликата в при- 
на опитния професор Келчо и кек-

ерезите Минко, Поцко и Горун. Едвам след 
Келчовата лекция - встъплението, 
нието и резюмето - разбрах вселенското 
значение на СазеЬопо и стана ми ясно защо 
неговия

идол, в древността много почитан е Дере- 
кула. Впрочем, подробностите ще узнаете 
непсоредствено от Д-р Гошко, че аз ще го 
помоля

Са ре ъоьго Г]^>и,уср. стъпа

- изложе-да Ви приеме за помощник в нау
чния проект "СезеЬопиз!"... Мадаме Дука, 
искрено Ви пожелавам оздравление! Оба
дете се с картичка! - оконча прегледа Д-р 
Яначко и целуна ръката на пациентката.

/-) Ч €Ъоь/<2 Споге&г Г&РУЧЛ
култ старите дерекулчани поддър

жали до заден дъх!
\У\У\У. Уе1ка. Из.Уи. (допълнение на

№6)Какво Дука доложи на 
приятелакта си Ветка 

първия ден

'Ветке, Ветке, какъв страхотен обрат! 
разгара на катарзата Келчо клекна на 

колене: "Госпожа Дукатинка, - захълца по
къртително - прощавайте! Д-р Яначко и аз 
Ви измамихме! Ние

/аь. кС/,*
Гяг.цК А (^сУ/1 И ^ 1<А еп&ре. А В

>У\У\У. Уе1ка. Из.Уи. (1)
Ах, Ветке, премила сестричке, съби

тията се нижат като на сън. Пред Д-р Гош
ко и асистентите настъпих в бебикопф 
фризура, къса пола кройка "Заповядайте!” 
и дълбоко деколтирана еритроцитна 
ржетна блузка. Смаях археолозите!

Д-р Гошко ме осведоми обстойно по 
проекта "СазеЬопиз”.

- Преди 120 години - каза историкът 
Иречек забелязал странен, несъвместим 
православната вяра, надпис, вдълбан

подготовихме сценари- 
ото как да прекарате почивката. На мен бе 
необходимо емпирично потвърждение 
хипотезата, че СазеЬопиз е божество, задъл
жено за уреждане на успешни брачни съо
тношения. Яначко пък бе

Плочки с фосилизирани граптолити
на

жение. и с плагият! Той открадна моята 
префигурацията на СазеЬопиз

идея заД-р Гошко е бъзгав ранобудник. От са- 
балента захвана да дърдори:

- Хайде, наострете човките набързо да 
изкълват закуската и на работа! Зимните 
денувки са кратки и не бива да ги прахос
ваме!

жо- заинтересовани ви я пред
стави за собствена и то в извратена форма. какъв медицински ефект дава СазеЬопо-те- 
Автентичният атрибут на СазеЬопиз е след- Рапията при неврастения.” "От теб, Келчо, 
ният: проговаря бутилката уиски, която смаза за

Нова година. Я се изправяй и не хленчи. АзПоцето се бе страхотно настървил, за
щитавайки своята кауза. Едвам взори успях Се гоРдея> че бях жертва на експеримент в 
да го смиря. Ветке, не съм в състояние да полза на занемарените жени!... Келчо, бре, 
пресъдя кой от Д-р Гошковите асистенти е лекУва ли СазеЬопо и зазъбица? Да! Отли- 
по-прав, обаче мога да те зарадвам с вестта, чно! Тогава за Старата Нова година, значи 
че след посещението на Поцето се чувствам подиР две седмици, ти и Яначко да обе- 
още по-самоуверено. Не се сепвам на допир зпечите Други два питоса! Един за мен -

настоявам с мен да повторите СазеЬопо-те
рапията - другия за моята приятелка Ветка, 
тя хванала зазъбица от рапортите, които й 
пращам... Ако в Блатъшница 
питоси, направете поръчка при майстор 
Мана, грънчар от Пиротска Търняна, да 
направи големи кюпове. Постара йте*се и за 

ми личеше на вкиснат, ОЩе един екипаж школувани археолози, 
недоделян сом. Директният контакт разкри спедиадисти за Епохата на Казебончо!” 
напълно противоположна личност. Според Ветке, стягай куфърите! Пред питос- 
Горун, ако правилно се преустрои иерогли- НИЯ КУР°РТ се откроява блестяща перспек- 
фната мозайка, получава се следната ка- ТИВа! Д° година в 3вонди ще доведем и 
ртина: приятелките на нашите приятелки! Обича

Импресивно, нали! Здравата се увлеко- Те ДУка- 
хме в играта с иреоглифните петна и до

От хотела направо се спуснахме в 
проскомидиалния жертвеник на трънския дножието на Асеново кале, където лежеше 
манастир Св. Архангел : питосът. Импресивна творба! Попътно ка-

валерите се

в по-

надпреварваха да ме крепят, та 
хлъзна: "Опрете се върху ми!”, 

"Подайте си лапичката!”, "Не се бойте, по
дпирам Ви отзад!” Пъхнаха ми фотоапарат, 
инструираха как от вси страни, от близо и 
далеч, в права стойка, наведена и клекнала 
да ракурсирам питоса, докато го измерват 
и секцират. Неусетно и аз се внесох 
хеологията.

$0 ШЩ не се
и заспивам като пеленче.

\\АУ\У. Уе1ка. Из.Уи.(5)
- "Да бъда откровена, предусещах, 

Горун няма да пропусне да ме информира с 
личното разбиране на СазеЬопо. Не 
лъгах, и той дойде при мен. Излъгах се 
обаче в неговата 
Първоначално той

че и
няма повече

- Как Ви изглежда записът, уважаема, 
шантаво? - обърна се към мен Д-р

се из-нали
Гошко.

в ар-
личност и капацитети.- На Вашето усърдие и професионалис

тите могат да завиждат - похвали ме Д-р 
Гошко.

- Да отвърнах, а той представи си, из
търси:

- Хайде, почитаема, завчас двамката да 
скокнем до клозета!

Ужасих се, но любопитството
В придънния^напречен разрез на питос-

ния пълнеж, моторният тривон ( с тривон 
отделяхме пласт по пласт) попадна на клю
човото доказателство - каменна плочка с 
иероглифни фигури, укри?”7

надви.
Отидохме там и докторът заповяда: "За
крийте очите и имайте търпение!” Усетих,

Протоко(ко)лирал: Спасчо Крумчинча митиче-I



28 декември 2001 г.

Пред» столетия, особено през турското владичество над Балканите, бягайки от 
турските зулуми, хора от различни краища на България, Сърбия и Македония са 
идвали в Босилеградското краище, където намирали разкошни девствени 
настанявали тук. Потвърждение за това са планинските села

гори и се
. разположени по

склоновете, чукарите и баирите на Бесна кобила, Дукатска и Милевска планина -далеч от главните пътища.
Първите заселници избирали поляна близо до извор, където строили колиби за 

себе си и малкото добитък, докаран от родния край. С течение на времето те
изсичали гората и я превръщали в обработваема площ.

Наскоро обаче природата започнала да си отмъщава, за нарушеното вековно 
равновесие и спокойствие. Ветрове брулили новите голи площи, дъждове и порои
отвличали плодната почва и се създавали ровини, които оголвали скритите скали. 
Най-напред ерозията захващала обърнатите на юг, площи и ги унищожавала. За да 

загубената плодородна почва, хората продължавалинаваксат да унищожават го
рата.

Ровинска ерозия: с Ресен, местността Ровини -1959 г.
против водната стихия, която смивала плодородните почви и предизвиквала други 
големи щети.

Втората такава акция е станала през 1911 година в село Ресен , където отново 
били засадени борови фиданки. Отново, защото не са малко веществените 
доказателства, които свидетелстват за това, че Босилеградското краище е било 
прекрито с иглолистни гори. Не рядко се случва надошлите порои да открият 
обгорели огромни борови трупи, които някога хората са използвали не толкова за 
дограма и други потребности, колкото за ”луч”, който им служил нощем за ос
ветление.

Родоначалници на залесителните акции в Босилеградския край са били ле
совъдните инженери Кюрчиев и Топалов. Благодарение на тях до края на II св. война 
във водосбора на река Драговищица са били залесени около 100 ха голини.

Залесяването на голите и ерозивни терени в Босилеградско получава огромен 
тласък след II св. война. Първата масова залесителна акция се провежда на 15,16 и 
17 март 1945 година от просветните работници и учениците. Впоследствие тези 
акции стават традиция, в която се включват и обикновените селяни. Жителите на с. 
Груинци провеждат масова акция по залесяване и борба срещу ерозията през 1957 
година. Чрез доброволен труд жените залесиха големи площи с бор и акация, а 
мъжете иззидаха редица прегради от камък и бетон в главното дере в местността 
Брезйе.

През първата половина на XX век селата Груинци, Извор, Белут и Ресен бяха 
най-сиромашните села с гори в Босилеградска околия. Благодарение на 
всеотдайната помощ на теренската лесничейска служба в Босилеград, която 
обезпечи посадъчния материал - бор и акация, а в по-ново време - канадска топола 
и елха - в началото на новото хилядолетие тези села са може би най-богатите с 
млади изкуствени гори, които стигат не само за задоволяване на собствените нужди 
на селяните, но и за изнасяне на дървесина на пазара.

Освен че създадените по такъв начин гори, запазват почвата от ерозията, 
защитават пътищата и предпазват от наводнения, те са и източник на допълнително 
попълване на семейния бюджет на селяните и една ненадмината естествена фабрика 
на чист въздух. А това е ресурс, който рано или късно, ще донесе голяма полза на 
целия край.

Зимзелените насаждения - украса на някогашните голини

През цялото си съществуване човекът видоизменя околната среда и я подчинява 
на собствените си нужди. Така както в началото изсичали някогашните непипнати 
гори, след време хората започват обратния процес - да залесяват голите и ерозивни 
терени.

Първото такова начинание в Босилеградското краище е забелязано преди повече 
от един век. Именно първите изкуствени борови гори са засадени през далечната 
1895 година в село Радичевци. С гова хората в Босилеградски край започнали борба

Зидане на 
прегради в 

дерето Брезйе 
-1957г.

:Ц АБОНИРАЙТЕ 
: СЕ ЗА 2002 Г.ШДНИ НА ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ В СЪРБИЯ ::
; УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
: ИЗДЪЛЖЕТЕ СЕ ЗА ОТМИ- 
I ИДВАЩАТА И СЕ
■ АБОНИРАЙТЕ ЗА НО-
■ ВАТА ГОДИНА ПО 
: СЕГАШНИТЕ ЦЕНИ!

♦Пленарни заседания, конференции, кръгли маси, семи
нари ще се проведат в Белград, Нови Сад, Ниш, на Тара 
Херцсг Нови

и в

Януарските дни на просветните работници в Сърбия под 
"По-добро обучение и учене за по-добро училище”девиза

ще продължат от 9 до 26 януари. Според организаторите от 
Министерството на просветата и спорта, манифестациите 
ще бъдат много по-различни от досегашните и ще се 
проведат в Белград, Нови Сад, Ниш, на Тара и в Херцег 
Нови.

- В края на всеки от 30-те семинара Министерството ще 
предостави на преподавателите анкети, въз основа на 
които ще се направи извод за успеха на проведения семинар

: ТАКА ЩЕ СПЕСТИТЕ 
: ДВОЙНО!! - ПАРИ,
: ЗАЩОТО ЦЕНИТЕ НЯМА 
: ДА ОСТАНАТ СЪЩИТЕ - 
: 240 ДИНАРА ЗА 
| СТРАНАТА И 60 БМ ЗА 
: ЧУЖБИНА И 
: НЕПРИЯТНОСТИТЕ - ДА
■ СПРЕМ ДОСТАВКАТА!
■ СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ
■ ИЗЛИЗА НА 18 АНУАРИ 
: 2002 ГОДИНА!
• Ч Н Г И ВЕСЕЛА КОЛЕДА

преподавателите за по-които имати нуждите,
нататъшното си усъвършенстване - заяви специалистката 

психология Снежана Клашня, която е ипо училищна
началник на отдела за професионално усъвършенстване в
Министерството на просветата.

Семинарите ще се провеждат през целия януари, а не 
време на зимната ваканция. По-малко ще са док

ладите и класическите лекции, така че и пленарните засе- 
бъдат по-кратки. След всяка лекция ще бъде

само по

дания ще 
организирана и дискусия. !................ .

РЕДАКЦИЯТА
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роботи в Босилеград, а той със съпругата си Павлина и сина
си Виико е сред по-добрите животновъди. Сега в оборите 

пет крави, толкова телци и около 30 овце.
- Е, не че е трудно, даже много, но нямаме как. Добитъка 

и сега караме почти километър, а за пиене имаме кладенчс. 
Близко е, а пък и други домакинства няма, така че сме 

по-изгодно положение от останалите, казва Боян 
изпиваме по чашка люта ракия, Може, подчертава

МЪКИТЕ И 

ТЕГЛИЛАТА 

НА РЕШАЯНИ

има

малко в 
докато
той, да се живее. Разбира се, с голяма работа. Би било 
по-добре ако пътят от Радичевци редовно се прочиства.

Запишете, казва Боян, че в селото има ергени, а няма 
девойки. Как те да се оженят и да поддържат домовете!? 
Има само едно момиче, а десет ергени!

ВОДА 

ВОДА 

ДАЙТЕ!
БРАНИСЛАВ Е НАЙ- МЛАДИЯТ 

ЖИТЕЛ
В много къщи, в които някога имало младост и щастие, 

живее никой. В тях сега квартирува времето. Днес 
махали има около четирдесет домакинства.

сега не
едва ли в тези
В такива обстоятелства е трудно да се говори за младост. В 

чува детски плач и глъч. Дете се родило преди 
на Мая и на Бобан,

селото не се
две години, па сега. Бранислав, първаче 
е най-малкият жител на селото. Още не е напълнил ни

- Бате, какво искат тия журналисти?
- Вода, вода искат.

- Па бъш ли у Ресен, не знаят ли дека немаме!? - Ма само 
да ливнат, дай една туба...

В село Ресен от векове нямало достатъчно вода. Няма 
ни поточе, а камо ли река. Долината, която подсказва, че 
някога текла вода, наричат Сушичка. Било единственото 
село в целия край, в което млела само една воденица дохаждали неврокопски златари и промивали пясък. Може 
пролетно време, когато се топили снегове. Навремето цару- би не са се обогатили, по всс пак намирали злато.

Славчо Пейчев и съпругата му Виолета от Шаинова 
пороища. Голи камъни и пясъци пълнили пространството, махала казват, че особено им е трудно с вода за добитъка. - 
Днес в селото няма голини. Хората залесили голем+1 площи Имаме три крави и двадесетина овце и ги караме в Ястребов 
и укротили природата. На повече места тя самата се дол, а до там има към два километра. Представете си колко 
погрижила, така че са покрити с борови гори големи прос- ни е тежък тоя проблем като се има предвид, че обезателно 
транства. Много неща не са както преди. Само вода пак 
няма. През последните две-три години повече от кладен-

и изворчетата пресъхнали. Хората изминават изворче, което е отдалечено на около 800 метра. А пък то 
километри до първия извор, който за повечето домакинства и да е изворче, а само цъцри. А вода трябва не само за пиене 
е и единственият.

месец.
остана на село. С това 

и Мая от Гложие, и се оженихме,
- Знам, че е трудно, но реших да 

мое намерение се съгласиТам, където варовикът не е "изпил" и последната 
капка, малкото кладенче е голямо богатство

и сухи баири и склонове, изподрани отвали оголени

ги поим два пъти на ден. пояснява мъжът. - Тежко е и с вода
за пиене и готвене, допълнява съпругата му. Донасяме я от

ците

и готвене, но за всичко. Особено е трудно за пране на дрехи,
тогава да му знае рамото...ПОБЕГНАЛИ ОТ ВОДАТА

С ВОДА Е ДАЛЕЧ ПО- ЛЕКО-Не знаеме откъде са дошли предците ни, нито кой и
защо така кръстил селото ни. Известно ни е, че хората Големи пространства са обраснали с търнаци и гори. 
живеяли ето тук, в местността Селище, около тоя извор. Има ливади, наистина не както в други села, но когато през 
Някаква болест обаче накарала преживелите да се 
разбягат, разказва ни 75 годишният Иван Спасов от махала 
Бара, докато пълни с вода тубите и ги слага в дисагите на 
коня си.

пролетта и лятото има дъждове, има и трева. През послед
ните години хората винаги имат проблеми със сено.
Решават ги с листници.

- Останахме без работа и със съпруга си Пене се
завърнахме на село. Трудно е без вода, но в Босилеград без
работа е още по-тежко, казва Райка Миланова от Стойми-
рова махала. - Някои хора, продължава тя, си направили
водоеми и в тях събират дъждовна вода, или пък ги пълнят

| като докарат вода с трактори или джипки. Е, градини
нямаме. Как, когато трябва вода! То наистина разсаждаме
на малки площи, но тогава се молиме на Бога да има дъжд.
Когато не ни забрави, има картофи, но други култури не 
виреят без вода.

С журналиста Божко от Радио Босилеград решихме да 
се отбием до Боян Илчев, както му викат Горуната от 
Влаинска махала. За него казват, че всичко знае, а ние
новинарите, които сме "вечни незналици”, винаги търсиме
тези, които имат и знаят какво да кажат. Докато газиме по
дълбокия
"Джево”, която от няколко години е закрита, вероятно 
поради все по-добрите отношения с България, някъде от-

сняг към някогашната гранична застава

. ]?аноРама на махала Стоймирови: далече е водата среща през мъглата се чува кучешки лай. Някъде и вълк
изрева. Такова станало всекидневието. Вълци и диви свине

В Селище, където било селото, сега има черква, която 
се отваря от време на време. Понеже махалите са 
разпръснати, в селото има четири гробища. Едно заедно с 
Джонева махала останало в България. Има и училище, 
по-точно училищна сграда. Откриват го и го закриват. Вра
тите му са отворени когато има да се учи поне едно дете. 
Сега пак е закрито. Старост натиснала селото. Много

Степанова, Кръстанова, Стоймирова, 
Младжина, Влаинска, Шаинова и Барбулова са затворени.

Беше по-друго време, продължава дядо Иван. - Имаше 
дъждове, снегове, разбира се, и вода. Почти във всички 
махали

колкото искаш, казват хората.
Илчеви са почти край самата югославско-българска 

граница Боян е на 60 години, но не се предава. Даже и
сушата и на проблема с водоснабдяването. Дъщерята

къщи
в махалите

Боян и Павлина Илчови: □
Стадото ни за миг не може да е само

хората си бяха направили кладенци. Сега 
пресъхнаха. Само чешмата в Селище остана. Кога и откъде 
е доведена тази вода никой не знае. А хубава е и я ползват 
почти всички махали... В Селище хората се виждат всекид
невно, някога има върволица от хора и домашни животни. 
Докато хората пълнят тубите или варелите, кравите пият 
на коритото...

Днес в селото едно домакинство 
няма туби, варели, каци — 
съхранява водата. На онези, които имат

казва Бобан.
Колко е тежко без вода най-добре го знаят родителите 

с малки деца, които трябва да поддържат хигиената. Затова 
Бобан е често край извора в Селище. Няма 
бавно вървят и често се

кон, кравите
свива под големите и тежки туби. -

Имаме изкопани и направени два кладенца, но пресъхнаха. 
Дано има дъждове и пак се понапълнят. Ако не стане така 
вода ще нося още дълго.

не може да живее ако
или други съдове, в които да

Да знаете, че имаме проблеми с радиостанцията, 
ядосва се Славка Стойнева, в чиято къща тя е инсталирана. 
За друго не ни трябва, освен да потърсиме лекарска 
за хората и добитъка или пък да осведомим роднини 
някой почине. Но в Босилеград следобед често ги няма, 
нощем, както и в събота и неделя изобщо не работят, така 
че малка полза

коне или крави 
някак им е по-лесно. Впрягат кравите и след час - два вкъщи 

вода. Много по-трудно е на онези, които нямат до
битък и които са
имат

помощпринудени да я носят. На едни дотегнало 
така да я карат или носят и дори от Босилеград я докарват 
на тракторски ремаркета или джипки. Тогава им стига 
за една седмица.

Трудно е да се пълнят варели на извора в Селище, 
трябва много време. Затова вода често докарвам с трактор 
от Босилеград, казва Кирил Тошев от Стоймирова махала 
работещ в кланицата на босилеградски "Напредък” В 
къщата на 53-годишния Кирил се вижда чешма. Някога от 
нея текла вода, сега е суха. - Бяхме хванали една водица и я 
доведохме, но преди една година изцяло пресъхна. Имам и 
малък водоем, както и мнозина в селото, но и той е празен. 
Няма откъде да се пълни. Затова сега добитъка поим на 
коритото в Селище, от което сме отдалечени 
километър, пояснява той.

В селото някога имало вода. Стари

когато

поне
И тя, както и водата, ниимаме от нея.

създава главоболия.
На хората в селото не е известно как проблемът с 

водоснабдяването може да се реши. Емил Пейчев, от- 
борник в Общинската скупщина, търси помощ за селяните. 
Председателят на ОС Владимир Захариев 
през зимата тоя проблем ще решават като искат помощ от 
войската да зарежда цистерни и да кара вода.

Едва ли ще помогнат и цистерни. На нас, казват 
решляни, само Господ може да ни помогне. Дано започнат 
дъждове като някога. Да има толкова да се напие варови
тата земя и да остане за изворчетата и кладенците.

казва, че поне

Конят е благосовия -
Дядо Иван Спасов и Бобан на чешмата в Селище

над един

хорм казват, че Васко Божилов
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случка от преди повече от 84 години. Именно на гърба им е записана :точната дата - 23 септември 1917 година.
Подготвил Б.П.

Още една
дяволия...

Още една снимка на цялата компания преди разотиваме...
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Симеон Костов

ОГЛЕДАЛОТО НА АДАМ
Адам и Ева не взеха нищо от Рая. Ако 

взимаха по нещо, Раят отдавнано мъжко сърце. Може би затова Адам които 
постоянно усеща голяма привлекател
ност и страст към своето откъснато

нямаше.Бог създаде първия човек и го нарече 
Адам. Тъй като от всичко в космоса 
най-много обичаше себе си, Бог дари 
собствения си лик на първия човек.

Значи, Адам прилича на Бога. А ако 
някой знае, че личи на Бог, той може да 
си въобрази, че е Бог и да се държи като 
Бог. Но за два бога няма място дори и 
в безкрайната вселена. Затова Бог съз
даде Ева, първата жена на тоя свят. 
Жената е единствената възможност чо
векът да се държи в покорност.

Ева е първата жена пред очите на 
Бога, на Адам и на змията. Ева беше 
толкова красива, та и самият Господ Бог 
забрави положението си и веднага й 
обеща Рая, Адам разбра положението, 
че не е Бог и нямаше какво да обещава, 
змията си знаеше положението и обе
ща отровата си.

Бог създаде Адам от калта и така 
завинаги го свърза със земята (от земя 
е създаден, от земята се храни, на земя 
става).

Бог създаде Ева от Адамово ребро. 
Кой инак щеше да бъде по-близък на 
Адамовото сърце от собственото му ре
бро. Това живо и красиво ребро, на
речено Ева, най-лесно може да защити 
и същевременно най-лесно да рани ед-

всичкиРаят е пълен с красоти и вкусни пло- 
доне. На Ад;1М и Ева е позволено да се щеше да банкрутира, 
наслаждават от живота и от хубавите По един лист от смоква беше до- 
овощия, само плодовете от една ябълка статъчен на Адам и Ева да покрият

голота. Тия листа бяха скроени

ребро и затова се стреми винаги да го 
държи по-близо до сърцето си.

Ева живееха в Рая и бяха не смеят да докосват. Забраната не се своятаАдам и
щастливи. В Рая живееше и змията. Тя отнасяше за змията, но змия и не яде 
не беше щастлива, но това не го по- ябълки, 
казваше. Всичките бяха голи, но това не

по последната световна мода.
Когато излезнаха от Рая, Адам и Ева 

, но тогава беше 
от Рая Ева се

Лукавата змия изкушава Ева. Ако Бог видяха грешката си
обича толкова много, може късно. При излизането

на Бога и поиска да й дадепречеше: за Ева това беше възмож на истина я 
ли да й забрани нещо? Ако Адам я

им
помоли
възможност поне един път да види Бог- 

(Богиня). Нали Бог е милостив и 
на своите обо-

ност целият свят да се възхищава от
красотата й, Адам и не забелязваше, че обича толкова много, ще почита ли

божата заповед?
Ева изкушава Бога. Какъв е този Рай, изпълнява желанията 

ако е ограничена свободата и сладос
трастието? И това на единствената на

женае гол, понеже очите му постоянно гле
даха Ева, а змията никой и не забел
язваше, че е гола, понеже нямаше жатели.

И така Бог създае огледалото. Когато 
Ева видя жена в огледалото, не знаейки, 

Адам искушава Бога и себе си. Бог че това е нейният лик, помисли, че това
е Богинята.

крака.
Бог обичаше Адам, защото му беше света?!

първата рожба и защото приличаше на 
него, обичаше Ева, защото беше най- може би ще му прости, а единствената 
хубавата и единствената на света, оби- никак, 
чаше и змията, защото пазеше Рая от

Един ден Ева каза на Адам, че няма 
Адам и Ева хапват от забранената Бог. Това, което Адам е видял в Рая не

е Бог, а самият Адам в огледало. Тя гоябълка. Забранените плодове са много
по-сладки от свободните. убеди, че вече не трябва да вярва в Бог, 

Бог е сърдит и изпъжда Адам и Ева от който не съществува, а в нея, която е
край него.

От тогава насам, когато вземе огле- 
Адам и Ева тъкмо сега, вън от Рая, далото, Ева вижда в него не себе си, но

които богиня, а пък Адам и не се гледа в 
живеят в изобилие са слепи за своята огледалото, неговото огледало е Ева.

неканени гости.
Адам обичаше Бога, Ева и змията.
Ева обичаше Бога, Адам и най-много 

себе си. Змията дори и не забелязваше. Рая.
Змията мразеше Бога, защото създаде 

Ева с крака, мразеше Адам, защото не 
й обръщаше внимание, а най-много забелязват, че са голи. Тия, 
мразеше Ева. Но своята омраза и зав-

по-вкусни и

Змията ликува.

ист змията криеше като краста си, голота
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МЛАДЕН АЛЕКСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШК "ЦАРИБРОД"-

СПОРТ СПО РТ НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ 
”Котарак” иска”риба” ...

но ималиЯсеновделчанин заобичал една жена, обичала 
проблем как и 
строг иНЕ СЪМ ПЕСИМИСТ, НО го и тя,

къде да се срещат, защото нейният съпруг бил много 
предпазлив. Но нали любовта е по-силна от всичко, двамата 

нашли колаи и за този проблем. Любовникът 
време под прозореца па любимата 
на масата, започвал да мяука. "Жалното” мя 
мъжа и той изпращал жена си да подгони 
мамката му мързелива, мишки ще

• ••
дидат-маЙст>р. За да 
бие с
трябваше да спечели 6 точки, 
а събра 6, 5 точки от 11 пар
тии. От игрите на останалите 
шахматисти, включително и 
от своите игри съм доволен.

По въпроса за бъдещето 
на отбора Алексов сподели:

-Тази година за нашия от
бор бе юбилеЙш: ШК ”Цари- 
брод” съществува вече 10 
години. На членовете на нас
тоящото ръководство изти
чат мандатите и сега пред
стоят нови избори. Поме
щение за работа и по-ната
тък нямаме. Това вече е хро
ничен проблем. Ако Спорт
ният съюз не увеличи сред
ствата за ШК "Цариброд”... 
не зная, не съм песимист, но...

дохаждал вечерно 
когато тя слагала вечерята 

укане много дразнило 
"проклетия котарак, 

му пзядат ушите, а той жми под 
прозореца и чака да му хвърлим риба”. Разбира сс, жената радушно 

изпълнявала заповедта му.
Няколко пъти любовниците

з
' . -/-ЧС

ШК "Цариброд” и тази го
дина оцеля в Сръбската шах
матна дивизия - група юг, в

си исе сдо- 
тази категория, тойШ IIХ-^Е1която се състезава за втора 

поредна година. Този клуб * 
със сигурност е един от най- 
сериозните кандидати за спе
челване на ласкавия епитет - 
наЙ-успешендимитровградс- 
ки спортен колектив през 
2001 година.

Председателят и един от 
състезателите на ШК ”Цари- 
борд” Младен Алексов пред 
”Братство” анализира пости
гнатите резултати през този 
сезон:

, си направили кеф с помощта на
фалшивото мяукаме, обаче мъжът се "освестил”. Една вечер, ко
гато котаракът” пак започнал да мяука, жената станала да го 

подгони , по съпругът я заставил и излезнал навън. Сигурен в 
добрия план, любовникът пс подозирал нищо в тъмнината.

Ти искаш ,риба", ама тоя път ще добиеш тояга - 
ядосаният мъж и почнал да го кастри с една сопа.

Любовникът все пак

V-

И/
ревнал

успял да избяга, но това бил и краят на/ голямата любов.
Йордан Миланов

ЛОВДЖИЙСКИ УСПЕХ

УБИЛИ 5 ДИВИ СВИНЕ
Младен Алексов

по-силна категория. От 
общо 66 шахматисти, срещу 
които играхме, трима бяха 
майстори на ФИДА, 35 бяха 
кандидат-майстори, 14 бяха 
първокатегорници, б - вто- 
рокатегорници и 8 - третока- 
тегорници.

В 47 партии димитровгра
дските шахматисти играха с 
колеги, които имаха по-си
лна шахматна категория. В 
тези партии спечелиха 42 на 
сто от възможните точки, 
което е истински подвиг. Ми
сля, че всичките състезатели 
от нашия отбор дадоха вси
чко от себе си и допринесоха 
за осъществяването на осно
вната задача, която си бяхме 
поставили в началото на 
първенството, а това е оце
ляване в дивизията. Младите 
Иван Стоименов и Владан 
Игич, и двамата първокате
горници, постигнаха извън
редни резултати. През този 
сезон Стоименов стана кан-

- СпечелваЙкй27,5 точки, 
заехме десето място в край 
ното подреждане в конкурен
ция на 12 отбори. Осигурихме 
си правото и следващата го
дина да се състезаваме в Сръ
бската дивизия - група юг.

През този сезон имахме 
доста проблеми, свързани 
предимно с липса на помеще
ние за работа и липса на до
статъчно финансови средст
ва. Нашите редици напуснаха 
най-качествените шахмати
сти - Георги Петров и Дра
ган Илич, и двамата канди
дат—маЙсториВместо тях ан
гажирахме пиротчанеца Дра- 
гиша Йонич, коЙтое първо- 
категорник, и Анита Алексо- 
ва, която е женски кандидат— 
маЙстор.Тя бе единствената 
шахматистка в Сръбската 
дивизия - група юг.

А ето как Алексов коме
нтира играта на състезате
лите от ШК "Цариброд” през 
този сезон:

- По принцип нашите про
тивници бяха шахматисти с

Ловджии от село Ясенов дел, 12 души били, неотдавна тръгнали на 
диви свине. Благодарение на снежната покривка те открили 

дирите на едно доста голямо стадо, които ги отвели до дъбовата гора в 
местността Ливада. Най-старият ловец Станой Славов и Ацко Антонов 
подгонили дивите свине от леглата им, те се пръснали из гората, но се 
натъкнали на добре организираната засада. Посрещнал ги ураганен 
огън от ловджийските пушки и на "бойното поле” паднали две свине от 
по 120 кг и две прасета от по 20 - 30 кг.

Макар и ранена в задните крака, едена от дивите свине изминала 5 
- 6 км, но не успяла да се спаси, понеже в местността Дел в с. Искровци 
я "дотепали” драговитски ловци. й. М.

лов на

През изминалата вече го
дина Младен Алексов е 
изпуснал един шанс:

- Републикански шахма
тен съдия съм от години. 
Този факт ни помага да пес
тим пари, понеже, когато в 
Димитровград играем срещи 
от първенството или пък ор
ганизираме турнири не ви
каме съдии отстрани. СъдиЙ 
ската функция изпълнявам 
безплатно. Тази година имах 
възможности да стана и 
съюзен шахматен съдия, но 
липсата на финансови сред
ства ми попречи да посеща
вам съответните семинари.

На 22 декември т. г. се навършиха ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на непрежалимия ни съпруг, баща и зет

ИВАН ПЕТРОВИЧ 
- от баща Нацко от Гуленовци - 

(1953-2001)
Поклон пред светлата му памет!

Вечно скърбящи: съпруга Цветанка - Цеца, дъщеря Ирина, син 
Стефан, дядо Петър и тъща Дука - Дукче

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Седем години сме без непрежали

мия си съпруг, татко, свекър и дядо
СИМЕОН Б. ХРИСТОВ 

от с. Дукат, Босилеградско 
(06.06.1926 - 06. 01.1995Г.)

Калето всички бури във живота 
Ти прав посрещна и смъртта!

Д. с.

На 21 януари 2002 г. се навършват 4 ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила майка, а на 9 януари 2002 г. се навършват 20 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил татко 
КОСТАДИНКА 
(1928- 1998)

ВЕНЕ

Ще те обичаме до веки!
Олга, Ванче, Кралица и Лиляна със семействата си

На 28 декември т.г. (пе
тък) се навършват 40 ТЪЖ
НИ ДНИ от смъртта на на
шия мил и непрежалим.

(1925- 1982) 
АНГЕЛОВИ 
от с. Долна 

Лисина

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 януари 2002 г. се навършват 

ДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила съпруга, майка, баба и 
тъща

ГРОЗДАНКА ИЛИЕВА 
от село Изатовци, 
Димитровградско

Драги родители, много ни липсвате. Вечно ще скърбим за 
Поклон пред светлата ви памет!
Опечалени: син Славко и дъщеря Миряна със семействата си и

внучки Сузана и Сандра

вас.

Ти си отиде тихо и скромно - така, 
живя, много повече за нас отколкото за себе си. Вкакто

нашите сърца оставаш завинаги. 
Поклон пред паметта ти!

Съпруг Марин Илиев с децата и внуците
ВАСИЛ ГЪРГОВ - 

ВАЧКО
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила и 

непрежалима съпруга, майка и баба
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ТЪЖЕН ПОМЕНПленяваше ни с усър

дието си, човещината и 
благонравието. Вечно ще 
те пазим в сърцата си.

На този ден ще посетим 
неговия вечен дом в дими
тровградското гробище и 
ще положим цветя. Каним 
близки и познати да ни 
придружат.

Опечелеии: съпруга Нада, 
щеря Лилия, син Ивица, 

зет Георги, снаха Милена, 
внуци Никола, Надица, 

Мая и Ивана

от Горна Лисина
На 30 декември (неделя) в 9 часа ще 

нейния вечен дом на горно-

На 29 декември се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата непре
жалима съпруга и майка

ОЛГА ПЕТРОВА 
от с. БраЙковци

На този ден в 12 часа ще посетим 
й къща на нишките гробища и 

ще я залеем със сълзи.
Поклон пред светлата й памет!

От най-милите: съпруг Костадин, син Петър, дъщеря Цветана със 
семействата си и останали роднини

посетим
лисинските гробища, за да го залеем 
със сълзи на безмерна обич и призна
телност. Каним роднини, съседи и при
ятели да ни придружат.

вечната
й памет!Поклон пред светлата

пруг Владимир, синова Иван и Любен дъщор» 
-нахи Ковилька и Жаклииа, з-аВа^звт

ДТ» Опечалени: сънр/1 
, брат Драган,^нАнка врам, внуки, внуци



невестата ме тражи по жичката.неколко дъна и 
Я почна да стружем с уши да не е нещо лошо, 
а оно зоро бил за пари. Зема од газдата и вой 
прати. Мина некое време и она ме па тражи. Не 
ме прашуе за здравйе, а ме прашуе ка че си 
дойдем. Стана ми нещо сумньиво, ем ву зинал

че си дойдем...

ПЕЧАЛБАРСКЬИ
ЯДОВЕ

Едно време я бе млого закасал окол женьид- 
бата. Годините се трупат, косата ми сурее, а я кагазо за парата, ем ме прашуе 

А-а невесто, не подай ми се скоро, имам млого 
работа, ега се приберем за Ранджеловден. А

реко дека требе ведиък да си идем дома,
ПРАЗНИЦИси абър немам... Кара се, вара се, накарал ме да 

оженьи за една багатела. на
се турим у вера, та се 
Аеле, па ка узбучаа и неприятелье и приятелье, 
и роднини и тия що не са ми ни род ни природ, 
и комшии и другоселци како съм могьл да 
доведем толко грозна невеста, ора из рука да вой

пипнеш... Тека

гьеако "Манчо, имашЮчера ме срете Орета пощарат и ми рече; 
писмо, а и пензията ти йе дошла!

- Писмото ми дай, а пензиюту че ми дадеш по Нову годин.
цел град да ти дадем пензиюту, а

жената че ми се породи.
Идем и цел пут се слободим - грозна 

жената, мирна ти главата. Ама некакъв гявол ми 
не дава мир. Пристигна по голема вечера и поче 

около колибаро. Прим-

ти

- Друг пут ме юриш по 
са гьу нечеш!? - чуди се пощарат.

- Спроводим стабилизацию!
- Е ква ти йе тая стабилизация без пензию?
- Знайеш ли ти Срето, колко празника има покре Нову

не земеш, с длъга тояга да я не 
си беше, ама мене ме беше опел голем зор и се слагам како мачка

до вратата, полееека притисна ручката...
Заключено. Муна 

Не бива.

немаше накъде. По-арно теквая от никаква - ъкна се
помисли си я и ич 
ми го не беше пре- 
ко оная работа що 
си млати дунята.

Оно това женьд- 
бата била интерес
на работа, та млого 
бърже почна да се 
чудим защо ли се не 
женят дъртите ер- 
генье у нашио край.
Че речете ка стана 
каладжия ка му ду- 
пе поцърне, ама ме
не ми беше саглам 
заблагнало и пръва- 
та пролет не идо на 
печалба. Арно ама 
готовинката се св- 
ръши. Невесто, ре
ко, опери ми пар- 
цальете, а я чу поз- 
берем чукалата, да 
идем да ишчукам 
некоя пара... Идо я 
две-три уводи у пе
чалба, ама жената 
поче с голема радос 
да ме испрача, а ка 
дойдем из работа 
она се намуси како да б уров яла и веднъга се 
вата за паренико. Ма жено кой ти е компир, 
малко ли съм пари донел, та си помодрела како 
измръзнал кьешир? "Ти ли мислиш млого са?" 
Тай донел "повече, онай донел повече, трети, 
пети... Е тия пусти пари! Скараме се, она си ойде 
у другата одея, превръти ключо... После ми 
пройде мерако и си останем сув... Язък за 
големото "остренье".

Една есен па отидо у работа Испрати у писмо 
адресо и теливоно, да знаят къде да ме тражат 
и за арно, а недай Боже и за лошо. Пройдова

ключо...
Тамън поче да мис
лим какъв коляй да 
найдем, пустио ту- 
туиьииа ка ме иапе, 
па ка се закашля, па

годин?
- Па сал Нова годин!

вечимка нейе йедна Нова годин,- Е нейе! Първо и първо 
а три! Първата йе по некикъв нов календар, окаю гьу 
католичка, ама она нейе католичка, оти че навърну госйе от 
Българию, а они колко знам су православни. Затова я поче 

българската Нова годин! Па после йе оная 
1 януари. Тъгай че ме поплаве роднине и 

приятелье и от град и от село. Е най-после йе оная старата 
Нова годин или сърпската кико гьу окаю. На ню че ми дойду 

черкье с унуците от Ниш и Белград. Епа съга Срето,

кашля, па кашля... 
Замалко да се 
затаем. Посвърна се 
некако и текьи чу-

да гьу окам 
светската на

ем нещо тупна пр
ед земнико и некой 

И-и све
синове и
пресметни колко прасетия ми требу...

- Па с кво че посретнеш толко госйе ако не узнеш 
пензиюту?!

простеня. 
му насвет... Потръча
я та пред земник. 
Нищо се не види, 
нищо се не чуе. 
Щракна запалката 
и що да видим... 
Един стар ергьенин 
из другата маала се 
набил под моите 
сани, тресе се како 
заец и чека од Бога 
здравйе! Бе решил у 
ядовете да манем с 
нещо да утепам 
това мръсно куче, 
ама си помисли де

ка после требе да лежим како за човек и го 
зареза...

Тегай ми дойде дзвездата защо се не женят 
дъртите ергьенье. Па си мислим малко ли са ни 
тия триста мукьи там по абаната, та сега и тая 
прътка да ни стигне - от стари ергьенье да не 
можеш да си оставиш жената и да ойдеш на 
печалба? Ба ти наща оправия!

- Ония петък съм узел три големе зелкье и купи малко 
сува ребърца, та бабата да праи подварци. Колшире дал Бог, 
туя годин се родише, че пълнимо вурнюту. Еве тамън стидза 
и кьиселото зелье, че има мезе уз греянуту-

- Значи за госйете кьисело зелье и коллпире, а пензиюту 
че си чуваш за тебе и за бабуту...

- Че гьу чувам, ама не за мене и за бабуту, а за токат, 
теливонат и водуту. ОратИ се дека по Нову годин водата че 
рипне два-три пути, за токат никига не знам колко че буде, 
а и на теливонат час по-час му ударе двойну тариву. А праиш 
ли сметку дека и тия из даначното може да дойду. Я съм 
платил данакат за туя годин, ама тешко ли им йе да кажу: 
"А, това йе била само аконтация, съга йе коначният 
обрачун!?" На по Нову годин пак че дойду да расчистуйемо 
ланскьете сметкье. А я колко знам са йе нова влас - паре 
сигурно че вой требу. Нали гуляите за победуту све требе 
некой да плати...

- Е Манчо, ако чекаю твоюту пензию нелла да има ни за 
чъчкалицете!

Я се напраи да га не съм чул, па реко:
- Па еве иду Божич и Свети Стевън, па...
- Колко знам ти не си ни Богдан, ни Стевън...
- Не съм, ама у комшилъкат гьи има колко очеш. Ушкьим 

ньиньи празници, а текьи се утресу при мене. Нали съм на 
примочището, при Манчу най-лъсно се дооди!

- Е, у дом у кой се не улази нейе...
- Знам, ама при мене цела тарапана. И само моят дом 

йе дом?

Новко Плочкьи

ЛИ

гтсуяа: СДмми гроя
Ще има (ли)?Ш" - Не съм знаял Манчо дека си станул...

- Стипца ли? Не съм стипца, само сакам да се уклопим у 
новуту, ко се окаше...

- Тенденцию ли?
- Баш у ню! Пробише ми уши по телевизиюту кико свак 

требе да седне 
ако сакамо да испливамо...

и да размисли колко че арчи и кво да праи,

- Море, тека нема да испливамо, 
поче Срета

- Знам Срето, знам. Немаше зелкье да купуйем ако лани 
бео оставил спраснуту, ако у кошаруту блею овце и козе, ако 
колата несу заръджавела на дворат и крави це рову... Е, ама 
мене

нити че се измъкнемо... -

године налегоше, а младити... Море, дай ми пензиюту 
па после че видим...
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