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В ПРИЩИНА БЕШЕ ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА 
НИЕТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАМКИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕ- 

В КОСМЕТ
МИНИСТЪРЪТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА СЪРБИЯ ПОСЕТИ НИШ

САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗ 

МАЙОРИЗАЦИЯ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

„БРАТСТВО” 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИЗПЪЛНЯВА 

ЗАДАЧИТЕ СИ
В присъствие на президен

та на Република Сърбия Ми
лан Милутинович в сряда в 
Пртцина се проведоха разго
вори на държавната делегация 
с представителите на национ
алните общности, живеещи в 
Косово и Метохия и на поли
тическите патрии, на които бе
ше подписана Декларация, с 
която се подкрепя Споразуме
нието за политическите рамки 
на самоуправлението в Косово 
и Метохия. И на тези, 18 по ред 
разговори, не присъстваха 
членовете на тима за прегово
ри, назначен от лидера на ДСК 
Ибрахим Ругова.

-В националните общности 
са проведени обстойни консул
тации относно всички решен
ия, предложени в Споразуме
нието за политическите рамки 
на самоуправлението в Косово 
и Метохия, каза президентът 
на Сърбия Милан Милутино
вич след подписването на Дек
ларацията.

-Тук беше подчертано оно
ва, което е най-важното, а това 
е, че ключът за решаването на 
всички проблеми в Косово и 
Метохия е в равноправието на 
всички национални общности.
А това значи, че няма асими
лация, няма майоризация и че 
това е афирмация на всички, че 
всеки е на своето, че няма нито 
господари, нито слуги. Много 
важно е и това, че вие всички 
тук подчертахте, че огромното 
мнозинство от хората в Косово 
и Метохия желаят възможно 
по-скоро да се стигне до спра
ведливо решение, възможно 
по-скоро да бъде прието Спо
разумението и да започне не- чва
говата реализация. па^мение

Всички тук настояхме да се на самоуправле„ието на
създаде самоуправление з ^осово и Метохия афирмира 
всички национални общности, пълното равноправие на вси- 
а не само за една такава об чки иацИонални общности, ка- 
щност. Онова, което смятам за ^ ^ и това> че всички правови 
много важно и което може б еция за установяване на са-
и ние самите, а камо ли една Р ение в Косово и Ме-
част от международната общ бва да са в съзву,,Ие с
пост не схваща е, че присъства- ов^тс систсми „а Репуб-
щите тук представители на на- Сърбия и СР Югославия
ционалните общности сапред- и с между„арод„ите стандарти 
ставители на 600-800 ОТО жи и други документи. Съвместно 
тели на Космст. Това в ника- сс Преценява, че широкото са- 
къв случай не е малък брой. Ц вление> „а базата па ра- 
Въпреки, че наше определен- 'ависто „а националните
ие е бройността абсолютно да обц^осги трябва да бъде най- 
не определя националното ра- важиата основа за политическ- 
вноправие, мисля, че е важно ^ ение и усЛовие за пре
да се подчертае и този факт. махване „а напрежението и ко-

И днес имаше апели да не махмнен^ 1
правим отстъпки относно това I Подписниците на Деклара- 
Споразумение. Ние днес тря- я съЩ[} така под,1ертаВат,
бва всички заедно да сс дого- ^ предложеното Споразуме- 
ворим и всички заедно да бъ- *

дем една единствена страна в 
преговорите, не само дър
жавната делегация, а предста
вителите на всички национал
ни общности. Де късмет да ня
маше държавна делегация, а 
всички национални общности 
в Косово и Метохия сами да се 
договорят и да подпишат това 
споразумение, каза президен
тът Милан Милутинович.

ние уточнява принципите, съз
дава интернационални предпо
ставки и широко демокра
тическо самоуправление за на
ционалните общности в Кос- 
мет и уточнява правата и задъ
лженията и тяхното ефикасно 
осъществяване в условията на 
господството на правото, в по
лза на националните общности 
и всички граждани. Подчерта
ва се също така, че предложе
ното Споразумение открива 
нова атмосфера на толерант
ност, диалог, доверие, живот и 
работа в условията на мир, сво
бода и равноправие.

Подписниците на Деклара
цията решиха да се сформира 
единна Комисия за реализация 
и изготвянето на правните ак
тове и предприемане на съвм
естни действия в процеса по 
осъществяването на съвмест
ния проект на Споразумение
то. В Комисията са членовете 
на държавната делегация, пре
дставители на националните 
общности и на политическите 
партии в Косово и Метохия.

В последния член на Дек
ларацията подписниците апе
лират към всички останали по
литически партии в Косово и 
Метохия да се присъединят 
към Споразумението, т.е. че 
смятат Споразумението за 
открито за всички други пар
тии, и призовават да се допри
несе за неговата реализация, в 
полза на всички хора, които 
живеят в Космет, в полза на 
мира, развитието и благоден
ствието.

• Министърът на информациите в Правителството на Сърбия 
Александар Вучич посети в сряда на 25 ноември Издателство „Бр- 
тство”, Радио Ниш и кореспондетския пунтк на РТС в Ниш • 
Разговори с представители на медиите в седалището на Нишавски 
окръг и пресконференция в РТВ „Бел ами”

Придружаван от началика на Нишавски окръг Йован Златич, 
подпредседателя на Скупщината на Сърбия Драголюб Стаменк- 
ович и сътрудници от министерството, министър Александар Вучич 
посети Издателство “Братство”, където на място се запозна с дей
ността и проблемите на издателството на българската нардоност в 
Югославия.

Запознавайки министър Вучич с досегашната дейност на Изда
телството, директорът Венко Димитров посочи значението на Зак
она за “Братство”, с който окончателно бяха решени всички съ
ществени статутни проблеми на Издателството. Благодарение на
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Милан Милутинович

В Декларацията се преце
нява, че съвместното предло
жение на Споразумението за 
политическите рамки па само
управлението в Косово и Ме
тохия представлява справедли
во и демократическо полити
ческо решение на проблемите 
в Косово и Метохия и подчер
тава, че неговото приемане и 
провеждане ще има съдбовно 
значение за мира, стабилност- 

развитието на тази Пок
райнина. В Декларацията се 

че съвместното Спо- 
за политическите

Министър Вучич с интерес разгледа в-к „Братство“

това и на грижата на Републиката е обезпечено редовно излизане 
на всички периодични издания. След почти деветгодишен застой е 
задвижена и книгонздателската дейност, благодарение преди вси
чко, на сътрудничеството със Завода за учебници от Белград.

-Догодина се навършват четири десетилетия от илизането на 
първия брой на и-к "Братство” и половин век от излизането на "Глас 
на Българите” - първото средство за масова информация на българ
ски език 11 Югославия, което трябва достойно да се отбележи, каза 
Димитров.

-Топа че Министерството на информациите редовно изпълнява 
задълженията си към вашето издателство красноречиво показва 
колко нашето правителство настоява не само на малцинствата да се 
даде право на информиране на майчин език, но и да сс обезпечат 
оптимални условия за реализацията на това право. За нашата стра
на топа е от особено значение, не защото искаме да сс покажем пред 
когото и да било в Европа или в света, а защото става дума за наши 
граждани, които имат еднакви права както и всички други и смя
таме за нормално, българите а Югославия да имат медни на май
чиния си език, така както съществуват и медни на сръбски език. и 
да не беше определено от Закона такова едно задължение, сигурен 
съм, че нашето министерство щеше да помага на "Братство . Наше 
желание с обаче колкото се може повече всички издателства^да 
обезпечават собствени средства, за да могат п°с”"енн°,д“дадаггдаг- —*
средства за материално-техническо оборудване на редакциите^ ^

На сръбски език и на езици
те на националните общности 
Декларацията подписаха пред
ставителите на националните 
общности. От името на Репуб
лика Сърбия Декларацията 
подписа шефът на Държавна
та делегация Ритко Маркопич. 
Освен президента Милутипоп- 
ич, на подписването на Декла
рацията присъстваха републи
канските вицепремиери Мило- 

Бойич и Томислав Никол- 
министър Иван Ссдлак, 

Пладап Кутлсшич, специални
ят пратеник 
президент Слободан Милошс- 
пич, подпредседателят ::г 
Съюзното правителство Ник
ола Шаниоиич, председателят 
на Временния изпълнителен 
съвет на Косово и Метохия Зо
ран Лнджслкович и председа
телят на Покрайнинската ор

на СПС Войислаа

та и

вай
ич,

на югославския
на

на

2%1МСНЕМ
3| 0СТЕЯП?1-МТ1 & К02МСТ1^Лгаиизация

Живкопич.



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИЯ СПЕЦИАЛЕН ПРАТЕНИК ЗА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СПС В КИТАЙ 
СРЮ

КОСМЕТ Е 

СЪСТАВНА ЧАСТ 

НА СЪРБИЯ И 

ЮГОСЛАВИЯ

САМОУПРАВЛЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА 

НА РАВНОПРАВИЕТО НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ
• Президентът Милутинович и посланикът Хил рал овпряха за консултациите, състояли се п Прищипа и 
Белград е представителите на националните общности и политически партии и за споразумението 
политическите рамки на самоуправлението в южната срз>бска покрайнина

Президентът на Република 
Сърбия Милан Мнлутнновнч 
прие в понеделник специалния 
пратеник на САЩ за Югославия 
посланика Крмстофър Хил със 
сътрудниците му.

Разговаряно беше за актунл- 
ната обст ановка в Косово и Ме- 
тохия, актуалния процес за по
литическо решаване на пробле
мите на Косово и Метохня и осо
бено за разговорите и консулта
циите от 18 ноември в Прищнна 
и 19 и 20 ноември в Белград с 
представителите на национал
ните общности, политическите 
партии - представителите на па
рламентарните партии от Косо
во и Метохня, както и на воде-

относно

Съвместна е оценката, че 
широкото самоуправление, баз
иращо се върху равнопраписто 
на националните общности, е 
най-важната основа за превъз
могване на напрежението и кон
фликта.

В разговора беше констпти- 
раио, че решително трябва да 
бъдат осуетени зачестилите на
падения на терористичните бан
ди на албанските сепаратисти 
срещу невинни граждани, поли
цията и войниците. Преценено е, 
че тези терористични действия 
представляват сериозна пречка 
па диалога и затрудняват усили
ята за общо стабилизиране на 
обстановката в Покрайнината. 
Президентът Милутинович из
рази надеждата си международ
ната общност и посланик Хил 
лично да осъдят тези терористи
чни акции и че с практични и 
очевидни мероприятия ще осу
етят по-нататъшната подкрепа 
на терористичните банди на ал
банските сепаратисти от чуж
бина.

щите парламентарни партии в 
Народната Скупщина на Сър
бия. ♦Китай против чужда намеса *Г1риз напие за СПС за това, че в условията 

чуждестранен натиск и огромни трудности успя да запази поли* 
социалната стабилност в страната и да продължи про

веждането на реформите, които са предпоставка за успешно развитие

Резултат от всички тези раз
говори и консултации е Съвме
стното споразумение за полити
ческите рамки на самоуправле
нието на Косово и Метохня, кое
то в пълна степен афирмира рав
ноправието на всички национал
ни общности, както и за топа, че 
всички правови решения за ус
тановяването па самопуправле- 
ние в Косово и Метохня трябва 
да са в съзпучне както с право
вата система на Република Сър
бия и СР Югославия, така и с 
международните стандарти и 
други основни документи.

пи
тнчсскота и

Социалистическата партия на Секретариата на ЦК на ККП 
Сърбия и Китайската кому- Вей Джиансинг подчерта в сър- 

нистическа партия подчертаха в дечния разговор с делегацията 
Пекин готовността си да разши- на СПС, че Китай подкрепя

Югославия в опазването на ней

на

ряват взаимното си сътрудниче
ство като основа за всестранно ната самостоятелност и незав- 
укрспванс на двустранните от- исимост, суверенитета и терито- 
ношения между двете държави и риа лната цялост и в настоявани- 
градиционното приятелство ме- ята й да изгражда собствен път 
жду двата народа.

В разговорите на члена на 
най-висшето партийно ръковод- стремежа й възможно по-скоро 
ство Вей Джиансин и генерал- да започне да ползва всички св- 
ния секретар на СПС Горица Га- ои права в международните ор- 
евич беше преценено, че за това ганизации и институции. В съз- 
успеншо развитие на взаимоот- ву*ше с такива принципни ста- 
ношенията допринася Съвмест- новища, Китай смята, че Космет

е съставна част на Сърбия и

на вътрешното си развитие. 
Китай подкрепя Югославия в

В СКУПЩИНАТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ

СЕСИЯ НА ДВЕТЕ 
КАМАРИ НА 3 ДЕКЕМВРИ

ната декларация за приятелски
те отношения меджу СР Югосла- Югославия и техен вътрешен 
пия и Китайската народна репуб- проблем, който може да се реши 
лика, която през ноември мина- чрез диалог и уважаване на рав
ната година в Пекин подписаха ноправието на всички граждани 
президентите на двете държави и национални общности и при за- 
Слободан Милошевич и Джианг читане на суверенитета и тери- 
Цземин.

Генералният секретар на 
СПС Горица Гаевич оглавява де- меса във вътрешните работи и 
легацията на СПС, която се на- особено против употребата на 
мира на неколкодневно посеще- сила и заканите с употреба на 
ние в Китай по покана на ръко- сила и ги смята за неприемливи, 
водството на ЦК на ККП.

Членът на Постоянния ко- ртиен функционер, 
митет на ЦК на ККП и секретар

* Ще бъдат обсъдени Законопроектът за съюзния бюджет за 1999 
година, Законопоектът за отличията в СР Югославия, Проектозаконът 
за външните работи, Проектозаконът за плащането на задълженията 
въз основа на валутните спестявания ...

В разговора участваха и д-р 
Ратко Маркович, шеф на Дър
жавната делегация и подпредсе
дател на Правителството на 
Сърбия и д-р Владан Кутлешнч, 
личен пратеник на президента 
на СР Югославия Слободан Ми
лошевич в политическия диалог 
в Косово и Метохня и подпредсе
дател на Съюзното правителст-

ториалната цялост.
Китай е против чуждата на-Председателнте на Съвета на Съюзния парламент ще обсъ- 

на гражданите и на Съвета на дят и няколко законопроекта за 
републиките Миломнр Минич и потвърждаването на междуна- 
Сърджа Божович свикаха засе- родни договори и споразумения, 
дание на Втората редовна сесия с които се разширяват междуна- 
на съветите за 3 декември 1998 г. родните политически и иконо-

На тези заседания ще бъдат мически отношения на СР Юго- 
обсъдени Законопроектът за славия с други държави. 
Съюзния бюджет за 1999 годи
на, Законопроектът за югослав
ските отличия, Законопроектът 
за външните работи, Законопр
оектът за плащането на задъл
женията въз основа на валутни
те спестявания, както и няколко 
други закони от областта на сто
панската система, с които се съз
дават условия за по-ефикасно 
функциониране на стопанския и 
икономически живот.

Депутатите в двете камари

подчерта високият китайски па-

во.

IV Л ежду двете среди и двете срещи на президента на Репуб- Д ко бяха нормални икономическите времена, ако не бяха 
IV!лика Сърбия Милан Милутинович с представители на на- /Лсанкциите, като невероятна щеше да прозвучи вестта, че 
ционалните общности в Косово и Метохия обществеността „Застава" от Крагуевац тези дни окончателно е доставила на
имаше възможност да се запознае с проекта на Споразуме- купувачите всички автомобили, които са били платени още 
нието за политическите рамки на самоуправлението в южната през 1991 и 1992 година. Поради санкциите и известните про- 
сръбска покрайнина. Но, въпреки че става дума за твърде блеми доставянето нз автомобилите беше протакано чак до 
сериозен и солиден начален документ, който е изготвен име- края на миналата и началото на тази седмица, когато бяха 
нно въз основа на становищата от разговорите с лидерите на доставени последните 438 от общо 12 849 автомобила, които 
националните общности и който е отворен за доработване, „Застава” дължеше на купувачите си през май на 1992 г. За 
някои политически водачи на косметските албанци побързаха утеха може да послужи фактът, че купувачите все пак по
да се обявят срещу него, използвайки видяния вече сценарий, лучиха стоката, за която бяха дали пари, а освен това бяха 
Факт е, че те не биха могли да направят това без задкулисната удостоени с публично извинение от представители на кра-

гуевската фабрика и получиха безплатно задължител- 
^ ната и каско застраховка от „Дунав”. Де късмет, ма

кар и след няколко години, така приятно да бъдат 
изненадани и ония, които повериха готовите си 
пари на газда-Йезда, газда-Бора и газдарица- 
Дафина!

подкрепа на някои влиятелни международни кръгове, 
които подхранват сецесионистките им илюзии. Ме
ждувременно терористични групи продължиха да 
вършат престъпления срещу полицаи, сръбски 
цивилни лица, както и срещу косметски алба
нци, които са лоялни граждани на страната.
1_|о въпреки всичко, оптимистите вярват в I 
I I мирната развръзка на кризата в Косово и |
Метохия, още повече, че Русия и Китай кате
горично отстояват принципните си становища 
против употребата на диктата и силата в между
народните отношения, застъпвайки се за мирното 
решение в рамките на Сърбия и Югославия, защото 
става дума за неделима част от нашата територия. Това 
становище отново беше подчертано от подпредседателя на 
съюзното правителство Зоран Лилич на тържество в Неготин. 
Той изтъкна, че албанците отново са поканени да седнат около 
масата за преговори, но някои техни лидери проявяват крайно 
безотговорно поведение като не държат сметка за собствения 
си народ. Обаче, както заяви Лилич, ние не можем да пре
дложим Сърбия да извърши самоубийство, за да се създаде 
нова албанска държава на Балканите, понеже никой от нас 
няма това право.
Г~ ългарското правителство, да видиш чудо, се сети да за- 
Обрани полетите и кацването на самолети на ЯТ на българ
ските летища, но това решение ще встъпи в сила „след ди
пломатическото информиране на югославската страна”. Дори 
е изчислена и сумата, която ще бъде загубена поради спомена
тото решение, особено ако СР Югославия предприеме ре
ципрочни мерки срещу българската авиокомпания „Балкан". 
Както бе съобщено, по такъв начин България ще потвърди 
ангажиментите си към Европейския съюз.
/"^чебиещо е, че правителството е държало сметка за вси- 
Ч—/чко, освен за факта, че в най-много случаи е по-добре да 
имаш врабче в ръката, отколкото гълъб на твърде висок клон.

ПРЕМИЕРЪТ
БУЛАТОВИЧ

ПРИЕ ве значителни национални институции от- 
белязаха забележителни годишнини: На- 
ният театър в Белград -130, а Коларчевата 

фондация - 120 години съществуване. На тър
жествата в театъра и популярния „Коларац", ко

ито се отличаваха с достойнство и национална 
гордост, беше подчертан фактът, че и в кризисните 

времена културата не трябва да бъде пренебрегвана. 
Защото именно нейни са най-големите заслуги за това, че 
имаме традиция и многовековна писменост и че с миналото си 
можем да се легитимираме пред бъдещето си.
1/^\ гославският национален отбор по волейбол също така е 
1\_/една от националните ни гордости. Именно така изжи
вяваме най-новите успехи на нашите национали на световното 
първенство в Япония, особено победите им против световните 
волейболни свръхсили Холандия и Италия. Честитим им от все 
сърце, независимо от окончателното им класиране на първен
ството в страната на изгряващото слънце!
I |ървият сняг падна преди календарното начало на зимата, 
I I но този път бялата покривка не изненада пътните служби. 
Те бяха подготвени и интервенираха своевременно. Тук-таме 
имаше проблеми в движението, едни линии бяха съкратени, 
други - временно прекратени, но агрометеоролозите заявиха, 
че снегът е добре дошъл за пшеницата. Когато става дума за 
централното отопление, положението е „ шарено” в различните 
градове. В това отношение може би е най-добре за ония, които 
се отопляват на дърва, въглища или ток, въпреки че този вид 
отопление не е по-евтин.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА СРЕЩАТА 

ЗА 80-ГОДИШНИНАТА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

Председателят на Същзното 
правителство и председтаел на От
бора за отбелязването на 80-годи- 
шнината на Югославия Момир Бу- 
латович прие във вторник предста
вители на Научния и организацио
нния отбор на Международната 
научна среща “Югославската дър
жава 1918-1998”, която ше се със
тои в Белград от 1 до 3 декември 
тази година.

Делегацията се водеше от ака
демик Владо Стругар.

Премиерът Булатович преце
ни, че провеждането на тази меж
дународна среща има изключител
но голямо значение и изрази наде
ждата си, че дискусиите на извест
ните историци и други учени ще 
дадат нов принос за осветляването 
на историческите и други факти за 
организацията и досегашното раз
витие на нашата държава.

Момир Тодоро!

йайШО 27 НОЕМВРИ 1998 г.



ДОКУМЕНТИ
ДепоГ1ТГГмв7НРГп^Гц™ГГ„бГ1Т^"КОСОВ^И Ме™"Я бв™ «бст,-
президента на Република Съпйиа м 19 ‘ »«МВри в БелгРаД в разговори на 
родната партия на Косово и МилУт,,нович с Делегации на На-
вители на Националната обши» ката Демократична инициатива, предста- 
горанцнте, Националната обшнос-г ТуРЦИТе’ Нацн"нал„ата общност на 
ст на египтяните, представители и» мюсюлманите> Националната общно- 
Метохня, както и с^ед”“^ЖПарТ"И Кое°в° и 
По същия повод президентът Мпг.^„ ПС Пр^седатслите «а СРС и ЮЛ. 
тации с председателите на СПо! НД и СВМ."3 ° "0ември проведе ко"сул-

Във всички разговори и консултации беше оказана пълиа подкрепа на 
споразумението на президепта Слободан Милошевич и посланика Ричард 
Холбрук и особено на политическата рамка за решаването на проблемите в 

осово и Метохия, която беше очертана в 11-те точки на правителството на 
Сърбия. Също така са изказани и многобройни и конкретни забележки 
сугеегии във връзка с институционалното и политическото решение на 
проблемите в Косово и Метохия.

и

Резултат от тези разговори и консултации е следният

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА

СПОРАЗУМЕНИЕТО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАМКИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В КОСОВО И МЕТОХИЯ

Белград, 20 ноември 1998 година

Подписалите това споразумение,
- смятайки, че поради сложната национална 

ктура на Косово и Метохия е необходимо 
щити развитието и съществуването на всяка национ
ална общност;

- подкрепяйки категорично становището, 
чки национални общности, независимо от числено
стта им, са равноправни и затова във взаимните 
отношения не може да има дискриминация;

- смятайки, че за гражданите от всички национ
ални общности в Косово и Метохия трябва да се 
създадат възможности за пълноценно опазване на

ват и допълнителни права, за да могат да изразяват 
стру- и опазват своята национална, културна, верска и ез

икова идентичност в съзвучие с международните ста
ндарти и основните международни документи.

Националните общности и техните членове ще 
бъдат равноправни пред закона, ще спазват всички 
държавни закони и няма да използват допълнител
ните си права за застрашаване правата на останалите 
национални общности или други права на граждан
ите и особено на

ните общности в съзвучие с международните стан
дарти и Заключителния документ от Хелзинки.

2. Националните общности са равноправни в пра
вно отношение и не могат да ползват допълнител
ните си права за застрашаване на допълнителните 
права на останалите национални общности или пра
вата на гражданите на Република Сърбия или на 
Съюзна република Югославия.

3. Всяка национална общност ще избере по про
цедура, утвърдена от нея, свой Национален съвет, 
който ще решава въпроси във връзка с допълнител
ните права на националната общност в Косово и 
Метохия. Всеки съвет ще има свои изпълнителни 
органи.

4. Допълнителните права на националните общ
ности са:

да се за-

че вен-

им

териториалната цялост и държав
ния суверенитет на СР Югославия.

9. Надлежностите на органите в Косово и Мето- 
тяхната етническа, културна, езикова и верска иден- хия ще бъдат прецизирани с това споразумение. Ор- 
тичност в съответствие с наи-внешите международ- ганите в Косово и Метохия, които действат в рам- 
ни стандарти и основните документи на Обединените кнте на своите компетенции, са самостоятелни, 
нации, Организацията за сигурност и сътрудннчест- 10. Всеки гражданин на Косово и Метохия ще има 
во в Европа, Съвета на Европа (Хартата на ООН, правото да поиска защита за правата си от между- 
Универсалната декларация за правата на човека, За- народните институции, включително и от Европей- 

^документ от Хелзинки, Парижката ския съд за правата на човека, след като са изчерпани 
харта, Европейската конвенция за правата на чо
века, Рамковата конвенция на Съвета на Европа за 
правата на националните малцинства и др.);

- считайки, че за създаването на климат на толер
антност и диалог е необходимо да бъдат формирани 
съответните демократични институции;

- категорично застъпвайки становището, че ши- нителните и съдебните органи, установени с това 
рокото самоуправление в рамките на националните споразумение. Тези права образуват демократично 
общности и на територията на Косово и Метохия е самоуправление, включващо:

- приемане на статут на Косово и Метохия;

- ползване на своя език и писмо;
- изписване на локалните имане на градове и села, 

площади и улици и на други топографски имена на 
езика и писмото на националната общност заедно с 
надписа на сръбски език;

- даване на информации на езика и писмото на 
националната общност;

- основаване на образователни, културни и верски 
сдружения, които ще получават финансова помощ от 
държавните органи;

- безпрепятствено поддържане на контакти със 
собствените национални общности вън от Съюзна 
република Югославия;

- ползване и изтъкване на националните символи 
заедно със символите на Сърбия и СР Югославия;

- осигуряване на образование, особено на учи
лищно образование по предмети, отнасящи се за соб
ствения език, писмо, национална култура и история. 
Националните общности ще бъдат насърчавани да 
координират с републиканските власти учебните 
планове по отделни предмети (например учениците 
да удовлетворяват стандартите по предметите като 
математика или екзактните науки);

- защита на националните обичан в областта на 
семейното право (ако самата общност реши така) 
чрез утвърждаване на правила в областта на нас
ледяването, семейните и брачните отношения, оси
новяването и настойничеството;

- всяка общност ще може да утвърди процедура 
за решаване на споровете в тези области при съг
ласието на всички страни в спора. Тези правила тря
бва да бъдат в съответствие с междуанродно призна-

ключителният
всички правни средства, предвидени в държавното 
законодателство.
И. ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Правата на гражданите в Косово и Метохия ще
се осъществяват посредством скупщинските, изпъл-

предпоставка за преодоляването на междунационал-
ните напрежения и конфликти; ■ приемане на предписания за организирането и

- имайки предвид положителния опит и най-до- работата на органите в Косово и Метохия;
- приемане на бюджет и заключителен баланс;брите правни решения, създадени по време на дълго-
- утвърждаване и осигуряване на защита за де-годишния съвместен живот, 

се споразумяха за следното: цата;
- основаване и регламентиране на работата на 

здравните институции и болниците, които не са дър-I. ПРИНЦИПИ
1. Политическият подход и мирното решаване на жавна собственост; 

проблемите в Косово и Метохия чрез диалог са ед
инственият приемлив начин за постигането на трай
но, справедливо и хуманно решение за всички отво- частните фирми в съответствие с републиканските и

съюзните закони;
- регламентиране на лова и роболова;
- планиране и провеждане на явни работи от об-

- опазване на жизнената среда;
- регламентиране на търговията и работата на

рени въпроси;
2. Всички решения за Косово и Метохия трябва 

да уважават териториалната цялост, суверенитета и 
международно признатите граници на Съюзна ре- щинско значение и отзначснис за Косово и Метохия; 
публика Югославия в съзвучие с основните прин- -регламентиране на ползването на площи, урбан- 
ципи от Хартата на ООН, Заключителния документ истично планиране, строителство в съответствие с 
от Хелзинки и Парижката харта на ОССЕ; републиканските и съюзните предписания;

3 Решението трябва да се основава на пълноцен- - приемане и реализиране на програма за нконо- 
ното уважаване на равноправието на всички граж- мичсско, научно, технологическо, демографско, рс- 
дани и национални общности в Косово и Метохия. тонално и обществено развитие, както и на про- 
Ше се гарантират пълната афирмация и равнопра- грама за развитие на селското стопанство и селото; 
вното отношение към всички национални, верски и - приемане на програма за развитие па туризма, 
културни ценности, както и към историческото на- гостилничарството и спорта; кул 1урни ц . основаване на панаири и местни пазари;
слсдстващето ^ Косово и Метохия е в мира, равно- - основаване на обществени служби от общинско
поавието интеграцията, икономическия проспери- значение и от значение за Косово и Метохия,

Р свободаиТ и съвместен живот, а не в етии- - финансиране работата на общинските органи и
било на органите на Косово и Метохия.

2. Органите на Косово и Метохия няма да се месят 
в допълнителните нрава на членовете на национал-

титс нрава на човека;
- защита на местата с верско, историческо или 

културно значение за националните общности;
- организиране на обществени здравни и социал

ни служби;
- работа на верските институции в сътрудниче

ство с верските власти;
- утвърждаване на процедура, по която ще рабо

тят предвидените в това споразумение съдове на на
ционалните общности, както и на средства за про
веждане решенията на тези съдове;

- гарантиране на правото на най-малко една радио 
- и телевизионна фрекфенция, с която съответната 
общност ще управлява според неднскриминаторски- 
те технически стандарти;

- финансиране дейността на националната общн
ост чрез облагания, конто с решение на Национал
ния съвет ще се събират от членовете на общността.

- участие а регионалните и международните не
правителствени организации в съответствие с проце
дурите на тези организации;

- еднакъв подход към приемането на работа в 
обществените служби.

тет и
ческите, верските, културните и които и да 
други делби и изолации;

5 Правните решения за установяването на самоу-

основни документи; ш. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА НА

Хност™НАНАЦИОНАЛНИТЕ
общност в Косово и Метохия без ограничения ще допълнителни права, утвърдени с това спора3уме- 
ползват човешките и гражданските си права и ще ние, Чрез допълнителните нрава се опазват и па

(На 4-та страница)
органи иа властта. ___

8. Членовете на националните общности ще полз-
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ДОКУМЕНТИ
щност има право да участва в работата на тази комисия.щиост.IV. ОРГАНИ НА КОСОВО И 

МЕТОХИЯ Омбудсмпнът нмп правото нп безпрепятствен до
стъп до всички актове и до всички лицп и места, както 
и правото да сс обърне към всеки държавен орган.

VIII. ФИНАНСИРАНЕ
1. Органите, установени с отделите от II до VII, осъ

ществяват приходи от собствените облагания и от една 
част от държавния данък.

2. Изхождайки от факта, че това споразумение ут въ
рждава нови компетенции на органите на Косово и Ме
тохия, съюзните и републиканските органи ще проучат 
възможностите за осигуряване на допълнителни сред-

работата на органите на Косово и Метохия, 
които са установени с това споразумение. Тези средства 
ще включват пари (включително и намаляване на да
нъците), съоръжения и обучение.

I. Скупщина
1. Скупщината ще сс избира непосредствено. Скуп

щината ще со състои от два сз.вета: Сз.пет ни граждан
ите и Съвет на националните общности.

2. Членовете нп Съвета нп гражданите ще бъдат 
избирани непосредствено, като се приложи принципът 
един гражданин - един глас.

3. Членовете нп Съвета на националните общности 
ще бъдат избирани демократично и рамките 
национална общност. Всяка национална общност ще 
има в Съвета длегация с еднакъв брой членове.

4. Скупщината ще бъде надлежна за:
- приемане на Статут на Косово н Метохия;
- вземане на решения и гласуване нп общи актове, с 

конто се регламентират отделни въпроси от областга 
на правата на гражданите в Косово и Мез-охня;

- приемане на бюджет и заключителен баланс;
- сътрудничество със Съюзната и Народната скуп-

V. ОБЩИНИ
1. Основни единици нп местното самоуправление са 

общините.
2. Всяка община ще има скупщина, изпълнителен 

отбор и органи на управлението, които установява из
пълнителният отбор. Органите на общината ще бъдат 
организирани в съзвучие с принципите, които се прила
гат при формирането на органите на Косово и Метохия.

3. Работата на местното самоуправление обхваща;

ства за

на всяка

IX. МЕРКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ДОВЕРИЕТО

- грижа за децата;
- здравни институции и болници, без тези, които са 

държавна собственост;
- образователни ведомства, без тези, които са дър

жавна собственост;
- защита па жизнената среда;
- явни работи от общинско или регионално значение, 

включително и пътища и водопроводи;
- ползване на площите;
- туризъм, гостилничарство и спорт;
- панаири и пазари;
- обществени служби от общинско значение, вклю

чително и противопожарна служба, бърза помощ и ме
стна полиция;

- финансиране работата на общинските органи, ут
върждаване на облагания а съответствие със закона.

1. Нито едно лице няма да бъде разследвано за угла
вни дела във връзка с конфликтите в Косово и Метохия, 
освен за углавни дела против човечността и между
народното право, както се предвижда в Глава 16 на 
съюзния Наказателен закон. За да се осигури 
публичност, държавата ще разреши в следствието да 
участват и чуждестранни експерти (включително 
толози) заедно с държавните следователи.

и па-щина;
- финансиране работата на органите, установени с 

това споразумение;
- координация между общините или националните 

общности, когато е необходимо, включително и по ре
шенията, конто се отнасят за междуобщннекнте отно
шения, н

- избиране на членове на органите, предвидени с това 
споразумение.

5. Скупщината ще взема решения с мнозинство и в 
двата съвета, освен в случая, който се предвижда в точка

2. По съответна правна, т. е. законна процедура на
ложните органи ще амнистират лицата, за които се до
каже, че не са извършили престъпления против чо
вечността и международното право, ще намали нака
занията на лицата, които са сътрудничили със след
ствените органи, на лицата 
рани насилствено, както и на лицата, които са добро
волно предали оръжието си.

които са били мобилизи-

X. ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ НА КОСОВО И 
МЕТОХИЯ В СЪЮЗНИТЕ И 
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ОРГАНИ

6.
1. Подписалите споразумението поемат задължени

ето да го проведат в най-краткия възможен срок.
2. Държавните органи неотложно ще пристъпят 

към промяна на предписанията, които са необходими за 
провеждането на настоящото споразумение.

3. Надлежните държавни органи ще организират 
възможно по-скоро обективно и свободно преброяване 
на населението в Косово и Метохия под надзора на 
ОССЕ. Преброяването ще осигури данни за местожи
телството, гражданството, избирателните списъци и 
други въпроси от значение за провеждането на избори.

4. В срок от девет месеца ще бъдат проведени сво
бодни и честни избори за всички органи на Косово и 
Метохия. Правителството на СРЮ кани ОССЕ да въ
рши надзор над тези избори.

5. Подписалите споразумението ще окажат активна 
подкрепа, ще сътрудничат и ще участват в провеж
дането на споразумението.

6. Държавните органи ще създадат началните и нео
бходимите условия за функционирането на органите, 
които са установени с това споразумение.

6. Ако членовете на една национална общност смя
тат, че предложеното решение застрашава нейните жи
знени интереси, за приемането на това решение ще бъде 
необходимо мнозинство, което включва и мнозинство 
от членовете на делегацията на тази национална об
щност в Съвета на националните общности.

7. Доколкото решението не може да бъде прието 
поради причините от точка 6, а за приемането му съ
ществува неотложна необходимост, Народната скуп
щина на Сърбия ще приеме временно решение до прие
мането на решение, което е в съзвучие с точка 5.

8. Скупщината ще избере Председателство на Ску
пщината, което ще се състои от по един представител 
на всяка национална общност. Председателството ще 
има председател, чиято функция ще се ротира всяка 
година между членовете на Председателството по аз
бучния ред на имената им.

Председателството ще бъде надлежно за:

1. Гражданите на Косово и Метохия ще бъдат пред
ставени най-малко от десет депутата в Съвета на гра
жданите на Съюзната скупщина и най-малко от дваде
сет депутата в Народната скупщина на Република Съ
рбия.

2. От редовете на гражданите на Косово и Метохия 
се избира най-малко по един член на съюзното пра
вителство и правителството на Република Сърбия.

3. От редовете на гражданите на Косово и Метохия 
се избира най-малко един съдия в Съюзния съд и трима 
съдии във Върховния съд на Сърбия.

4. Ще бъде формиран Съвет на Република Сърбия 
за защита на правата на гражданите от националните 
общности. Съветът на Република Сърбия за защита на 
правата на гражданите от националните общности ще 
бъде председателстван от президента на Република Съ
рбия.- свикване на Скупщината и предлагане на дневния

н ред;
VII. СЪДОВЕ И МЕСТНА ПОЛИЦИЯ
1. Съдове на националните общности

Всяка национална общност, в съзвучие със закона, 
може да формира съдове и да утвърди процедура за 
решаването на спорове от областта на наследството, 
семейните и брачните отношения, настойничеството и 
осиновяването, както и за гледането на дела за нару
шения, за които Наказателният закон предвижда на
казание до една година затвор. Тези съдове могат да 
използват компетенциите си само при съгласието на 
всички участници в спора.

Съдиите се назначават от националните съвети, а 
назначаването им се потвърждава от Скупщината. Съ
диите в тези съдове трябва да изпълняват условията, 
които са необходими при избирането на съдии в съо
тветните държавни съдове.

2. Местна полиция
Всяка община, доколкото реши така, може да фор

мира местна полиция, чийто състав ще отразява национ
алния състав на населението в общината.

Местната полиция ще бъде обучавана в специализ
ираните държавни полицейски школи да уважава пра
вата на човека и особено правата на националните об
щности.

Служителите в местната полиция ще полагат кле
тва, че ще прилагат закона безпристрастно, честно и 
при еднакво отношение към всички лица.

Местната полиция ще бъде надлежна за опазването 
на обществения ред.

Служителите в местната полиция могат да употре
бяват като средство за принуда само пистолет, гумена 
палка, белезници, пътнически превозни средства и от
говарящите съоръжения за връзки. На служителите в 
местната полиция не е разрешено да ползват прину
дителни средства срещу членовете на друга национална 
общност.

Когато е необходимо, местната полиция е длъжна да 
мине под контрол на държавната полиция при из
пълняването на нейните законни функции.

Общината може да формира комисия за надзор над 
работата на местната полиция. Всяка национална об-

- представяне на Скупщината;
- редовни връзки с националните съвети и други 

представители на националните общности, за да бъде 
улеснена работата на Скупщината.

Всяка национална общност ще бъде представена в 
ръководството на Скупщината. Председателят на Пре
дседателството на Скупщината, председателят на Из
пълнителния съвет и Омбудсманът не могат да бъдат 
от една и съща национална общност.

2. Изпълнителен съвет
Изпълнителният съвет ще осъществява изпълни

телната власт.
Изпълнителният съвет ще се състои най-малко от 

по един член от всяка национална общност. Кандида
тите за членове на ИС се предлагат от Председател
ството на Скупщината, а членовете се избират равно
правно от двата съвета на Скупщината.

Изпълнителният съвет ще бъде отговорен за про
веждането на решенията на Скупщината, както и на 
решенията на държавните органи, когато е упълно
мощен за тяхното провеждане.

Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с мно
зинство от присъстващите членове, които гласуват, ос
вен по въпросите, които застрашават жизнените интер
еси на някоя национална общност. В такъв случай се 
прилага приципът, който е предвиден и за гласуването 
в Скупщината.

3. Органи на управлението
Органите на управлението в Косово и Метохия ще 

бъдат надлежни за провеждането на решенията и об
щите актове в съзвучие с това споразумение.

Ръководителите на органите на управлението тря
бва да отразяват националната структура на местното 
население.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
1. Измененията и допълненията в това споразумение 

ще се внасят при съгласието на всички, които са го 
подписали.

2. Всеки от подписалите споразумението може да 
предложи изменения и допълнения. Подписалите спо
разумението поемат задължението да разгледат с дъл
жимото внимание предложените изменения и допъл
нения.

3. След три години, подписалите споразумението 
всестранно ще преразгледат споразумението, за да се 
подобри провеждането му и ще обсъдят предложенията 
за допълнителни мерки, за чието приемане е необхо
димо съгласието на всички, конто са подписали спо
разумението

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

1. Това споразумение е сключено на сръбски език н 
на езиците на националните общности (албански, ром
ски и турски) в Косово и Метохия.

2. Споразумението встъпва в сила в деня на подпис
ването му.

За Република Сърбия За националните 
общности я Косово и 
Метохия (по азбучен 
ред)

4. Омбудсман
Омбудсманът следи осъществяването на правата на 

членовете на националните общности.
Кандидатурата на Омбудсмана се издига от Предсе

дателството на Скупщината, а ще бъде избран от Скуп
щината, за всеки мандат от различна национална об-

За СР Югославия
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от РАЗГОВОРА НА ЧАСЛАВ РИСТИЧ С ИНСПЕКТОРИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

„БРАТСТВО” 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИЗПЪЛНЯВА 

ЗАДАЧИТЕ СИ

ОСТРИ КРИТИКИ ПО АДРЕС 

НА „НЯКОИ” ИНСПЕКТОРИ
От ефикасността

цшгге пряко зависи поесотян^ еМе (Работят Д°РЯ До зори). Ос
на всички пътища нРа „«акоГ ™ Т°Ва’ °ТДеЛНИ инсп«™Ри 
нататърговияипоугим!,™ съвсем ограничено или въобще 
законни деянт “ ИСК31 Да сътРУДничат с дру-
неблагоприятно’въп^ ГИТе об1Дествени институции,
ето на легяттна-го развити- които също така носят отговор-
Г — стопанска дей- ност за осуетяването на пр^сТъ- 

в.т "а й!!!' подриват осно- пносгга, не дават отчет за 
во Топя ®*Ц®ственото устройст- ботата си, с месеци и години не
чалникът нГпчинск°Т° каза ”а' искат Да приложат нзпъпнител- Пчински окръг Ча- ни решения и пр.
™легоа<пГпячго,ГРОВеДеН«Я В Б°' Председателят на ОС в Сур- 
с^?и„спек^,ХСРеПУ ЛИКВН' ДуЛПЦа М“Р°слав Стоилковнч
нГтепито^чГР ’пНГаЖ,фаНИ СЪЩО сп°Яелн становището на 
на територията на Пчински ок- Сотиров, като подчерта, че в Су-
** рдулица много кафенета и тър-

Освен инспекторите, в разго- говско-гостилничарскн обекти 
вора участвуваха и председател- работят без законни решения, 
пге на общинските скупщини в прикриват печалбите сн или ги 
Ьосилеград и Сурдулица Сотир
Сотиров и Мирослав Сгоилков- ки, продават стоки, които не се
04 И г2едседаД^?т на Общин- облагат с данък и така избягват ския отбор на СПС в Босилеград 
Васил Такев. След

оки без документи за произхода 
им, а надлежните инспекции не 
налагат наказания за това. Има 
лица, които се занимават с тър
говия на дърва, добитък, без да 
имат законно разрешение и по 
този начин не плащат данък въ
рху печалбите си.

Драган Арсич, началник на 
инспекцията по пазара, Минко 
Якимов, инспектор по горското 
дело, Милан Николич, инспек
тор по труда и трудовите отно
шения и други инспектори, кои
то участваха в разговора между 
другото подчертаха, че Служба
та има отделни препятствия по
ради много непрецизни и несъо
тветни законнопредписания, а 
длъжността на инспекторите е 
да прилагат съществуващите за
кони, а не и да ги променят. Ин
спекторите не са добре матери
ално стимулирани и не разпола
гат с необходимите превозни ср
едства.

(От 1-ва стр.)
Аз не зная български език, но съм гледал вестника и от онова, което 

разбрах, нали българският и сръбският език са сродни, мога да кажа, че 
редакторската политика на вашия вестник защитава жизненоважните 
интереси на нашата държава и на народа, когото информира, така че, 
доколкото и медиите на другите наши малцинства, тук преди всичко 
мисля на отделните медии на албански език, биха работили по същия 
начин, струва ми се, че в нашата Република нямаше да има никакви 
проблеми. Наша цел, наше желание и намерение е да покажем на 
всички, че е възможно да се живее спокойно и в напълно равноправни 
условия, без оглед на националността и вероизповеданието на граждан
ите и сигурен съм, че ще успеем да направим това във всички части на 
нашата Република.

Мисля, че редакцията на “Братство” напълно професионално из
пълнява основната си задача в полза и на държавата, и на гражданите 
от българското малцинство, каза министър Вучич.

След разговорите министър Вучич обиколи всички помещения в 
Издателството и още веднъж обеща, че Министерството на информа
циите ще направи всичко възможно, за да се подобрят материално-те
хническите условия за работа.

В седалището на Нишавски окръг министър Вучич разговаря с 
журналистите от тази част на страната и отговори на всички техни 
въпроси, свързани главно с новия Закон за общественото информи
ране, а след това посети Радио Ниш и кореспондентския пункт на РТС 
в Ниш. Вечерта министър Вучич проведе пресконференция в поме
щенията на частната РТВ станция “Бел ами” в Ниш.

ра-

представят като много по-мал-

да платят задълженията сн към
__ като приве- държавата. Не съществува н не-

тства присъстващите, председа- обходимата координация в рабо- 
телят Сотиров подчерта, че въп- тата между отделните ннспекци- 
реки резултатите на отделни нн- оннн служби и на локалната са- 
спекции, не всички канали на ко- моуправа.
нтрабандата и незаконната тър- Включвайки се в разговора, 

са пресечени. Не е малък председателят на ОО на СПС в 
броят на противозаконните дея- Босилеград Васил Такев добави, 
ния, които не се санкционират от че гражданите най-много реагн- 
страна на отделни инспектори, рат срещу прекалено високите 
Това явление предизвиква не до- цени на отделни стоки. Заради 
волство сред гражданите, а и на това често се случва босилегра- 
заседанията на Общинската ску- дските потребители да купуват 
шцина често се чуват остри кри- най-скъпи стоки. Цената на оли- 
тики срещу отделни инспектори, ото например беше достигнала и 
които не предприемат адекват- до 16 динара, захарта се прода- 
ни мерки срещу собствениците ваше над 10 динара, а брашното 
на кафанета и други частни обе- в отделни магазини - по 7-8 ди- 
кти, в които се събира младежта нара. Такев добави, че в много 
и които не спазват работното вр- частни магазини се предлагат ст-

В. Богоеш

Обобщавайки разговорите, 
началникът на Пчински окръг 
Часлав Ристич изтъкна, че инс
пекциите съвместно с другите 
органи на властта трябва мак
симално и отговорно да се анга
жират в борбата срещу всичко, 
което е извън рамките на зако
ните. Разбира се, това не трябва 
да застраши и да постави под въ
прос частния бизнес, а само да не 
се позволи той да се развива из
вън установените законопред- 
писания.

МИНИСТЪР МИЛОРАД МИРЧИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД
говия ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ 

ЗАЩИТАВАТ 
СТОПАНСТВОТО

Републиканският министър за отношения със сърбите вън от 
Сърбия Милорад Мирчич, придружаван от заместник-министъра 
на здравеопазването д-р Станислав Момчнлович и депутата в 
Народната скупщина Йовица Стоименович, на 25 ноември преби
вава в Босилеград, където участва на заседание на тукашния 
Общински отбор на СРС.

В разговора с членовете на отбора и привърженици на 
Сръбската радикална партия министър Мирчич говори за резулта-

м. я.

тите на правителството на народното единство и между другото 
заяви, че с новоприетия пакет данъчни закони се защитава стопан
ството и най-бедното население. Под удар на тези закони са онези, 
които имат най-много и които досега не са изпълнявали 
задълженията си към държавата, подчерта републиканският мин
истър.

ТОМИЦА РАИЧЕВИЧ В ПИРОТ И БАБУШНИЦА

СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ НАВРЕМЕННО 

ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ОТ 

СПОРАЗУМЕНИЕТО МИЛОШЕВИЧ-ХОЛБРУК
В. Б.

МИНИСТЪРКАТА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЗНАВАНЕ С 

МЕСТНИТЕ ПРОБЛЕМИ• Все повече са доказатествата за това, че в контактите си с терористите членовете на всрификацион- 
ната комисия на ОССЕ често пъти надминават уточнения си мандат - предупреди членът на Главния 
отбор на СПС Томица Раичевич

-Актуалните обстоятелства зацията на обстановката на Кос- сдложенисто на президента Ми- 
в Косово и Метохия се отлича- мет във всички области; трето, лутинович възстановява довср- 
ват с два процеса. Докато всич- защото предложените рамкови исто в бъдещето на диалога за 
ки демократични и миролюбиви решения за диалог са напълно Космст. А ускоряването на този 
сити в Сърбия и Югославия са на лииията на конституционния диалог, което сс очаква с пьлно 
обърнати с лице към истинското ни порядък, гарантирайки човс- право, от политическата сцени 
И трайно решение за спокоен шки и национални права по най- на Космст да сс премахнат мето- 
живют на всички народи и нацон- високите стандарти в света; чет- дите на насилие, изнудвания и 
алшГобншости по същото вре- върто, защото категорично сс омраза, отнемайки всеки вид по- 
м™албанТш,тс партии бойкоти- афирмират пришцшитс, според литически легитимитетна тсро-

които нито един народ, пито ед- ризма и сепаратизма, 
на национална общност няма да

Гордана Поилазич, министър- налните отношения в тази среда са 
ка на местното самоуправление в на задоволително равнище. В раз- 
правителството на Сърбия на 25 говора Стоянов информира мин- 
ноември посети Димитровград, истърката за най-острите пробле- 
Заедно с председателя на Окр ь- ми, пред които са изправени орган- 
жния отбор на Сръбската радика- ите на локалното самоуправление, 
лна партия за Пиротски окръг В този смисъл той наблегна на 
Воин Вслкопнч и водача на ди- проблемите във връзка с набира

нето на данъците, конто се осъ
ществяват на ГКПП “Градина” и 
конто би трябвало да се вливат 
общинския бюджет. Предсе
дателят предостави данни на мин- 
нстъркатп, отнасящи се за пътната 
инфраструктура в общината, като 
при това я помоли в оглавенето от 
нея министерство, в министер
ството на финансите и другите ре
сори тези данни да се имат предвид 
при "проектирането” и приема- 

републиканскня бюджет.

Б

Урат диалога, а терористичните

ческата1™'кампаиия3^°нападат осъществява правата си чрез со- сме, че но същото време, косато 
силите на сигурността, журнал- бствена майоризация за сметка Сърбия и Югославия предлшнг 
нетни граждани стремейки се да на други, а само чрез равиопра- демократични решения за бъ- 
о^етят жши ™.’схТия диалог. вен живот с всички други, под- „ещ мир, сътрудничество и взви- 
^ГЬовият ™ршшс вече е по- черта Томица Раичевич в Пирот, мис уважаване между иациош.л- 

гпешиГт с олоб^ние от страна При това ясно и директно сс ните общности, от друга страна, 
иГТмоктамчн^та об.цесгвен- показва, че всяко решение за Ко- зачестиха терористичните папа. 
- V предложението на през- смет трябва да уважава терито- дения на албанските сепарати-

Гж^рГнГпр^ТтГ^ ;,с.....
КГГ «а Ко^т ОШ1^=ЖФ=
сс ускорява "олнтичсският про- “^ “рана най-вис- схванат сериозността на обста- 
цес , основатаниа Iкой то с. за.ЛСТ твърп ^ и институции новката и своя рамков мандат,
иала в споразумението Милоше ш 1 общност. Защото има все повече докоза-
вич-Холбрук. Това предложе- на ма*ЯУ"идаедвид всиТкотова, телства за това, че в контактите 
ние охрабрява и влива надежда Р0 „а „резидента си с терористите те често пъти
поради няколко причини Еугинович като единствено надминават този мандат. А една

Първо, защото доказва, че Милутиио предвижда от най-тежките последици на то-
Сърбия и СРЮ навременно из- Р^а»ие за самоумравле- ва са засилените нападения на

к-Ьг* "■ “ср

■За съжаление, свидетели

;у.
пето на
Стоянов информира министърка 
Поплазнч и със спорните въпроси 
между локалното самоуправление 
и Югославската железница, която 
изисква от общинските власти да 
отпускат средства за поддържане 
на железопътните преходи в града, 

към

&'
1

•«(. • * .зшш
Гордана Поплазич

\
■

митровградскитс радикали Кирил »о се отнася с пренебрежение 
Младенов, тя бе приета от предсе- общинските власти, когато става 
датсля на Общинската скупщина дума за плащането на комуналнн- 
Николн Стоянов и сътрудниците те такси. _

Стоянов я за- Мнннстърка Поплазич, посети 
гимназия иму. Председателят 

позна с най-важните специфично- и Димитровградската 
общината, като прн топа РТВ "Цариброд", 

особено подчерта, че междунацио-
стн на В. Димитро.
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ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА „СЛОГА" И „НАПРЕДЪК"ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА

ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ 

ИЛИ УСКОРЯВАНЕ НА 

ФАЛИТНАТА ПРОЦЕДУРА
Днес в Босилеград ще се проведе сдннпдесетптп поредна 

Общинската скупщина. В дневния ред са включени десетина въпроса, а 
се очаква отборницнтс да посветят специално внимание на информаци
ите за състоянието и проблемите на Основното училище, Гимназията и 
Детската градина. Ще бъде обсъдена и информацията 
областта на здравеопазването, както и информациите за 
в “Напредък” и за досегашните резултати от фалнтнатп процедура в 
“Слога''. м. я.

сесия на

за състоянието в 
положението След продължителни и задълбочени разисква

ния беше констатирано, че и двете предприятия, 
които преди десетина години бяха главни ‘‘дви
гатели” на стопанството п общината са в безиз
ходно положение, а главни виновници за това са 
самите трудови колективи и преди всичко лицата, 
които са заемали ръководните постове.

Фалитният директор на “Слога” Васил Такев 
подчерта, че всички досегашни опити да се намери 
изход от безнадеждното положение не са дали 
очакваните резултати. Фирмата дължи около 4 
милиона динара както на повсритслите си, така и 
заплатите за период от 2 години и 4 месеца на 
128-те работници, които сега ползват законните 
си права от Трудовата борса. Предприятието не 
може да осигури тези средства. Затова, както по
дчерта Такев, една от по-нататъшните стъпки във 
фалитната процедура е всички поверители, вклю
чително и работници те, доброволно да се откажат 
от изискванията си и по такъв начин да сссъздадат 
условия за прекъсване на фалитната процедура. 
Доколкото пък не се реализира този вариант, дру
гата алтернатива е да се ускори фалитната проце
дура, като се оцени стойността на капитала в пред
приятието, което след това да бъде дадено на пуб
личен тръг и от тези средства да изплати дълга на

поверителите си.
След двучасовите разисквания членовете на 

ОО на СПС в Босилеград се съгласиха, че първата 
алтернатива е по-целесъобразна и приемлива. За
това е взето решение в срок от няколко дни да се 
проведат разговори с всички поверители и док
олкото те не приемат доброволно да се откажат 
от изискванията си, тогава да се ускори фалитната

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЗАПАСНИТЕ КО
МАНДИРИ

процедура.
13 информацията за настоящото финансово по

ложение на “Напредък” се подчертава, че фир
мата има условия да работи успешно, но поради 
крайна безотговорност и неорганизираност е ос
танала без финансови средства. Капацитетът на 
фермата се ползва с 10 на сто, горите въобще не 
се ползват за създаване на доход, земеделските 
съоръжения почти са разграбени и се стигнало до 
това, че и тази фирма е на прага на фалита.

Единственият изход, както беше подчертано 
на заседанието на ОО на СПС, е доходно свър
зване с по-мощни фирми от вътрешността, преди 

холдинг компания “Симпо” от Вр~ня и

ОРГАНИЗИРАНА И ДОБРА
РАБОТА

Организацията на запасните командири на територията на Димит
ровградска община през изтеклия четиригодишен период е работела 
добре, по план и организирано. Тобп е констатация на Зарие Димнт- 
риевнч, председател на Съюза на запасните командири от Нишки ре
гион, изказана по време на отчетно-изборното отчетно заседание на 
Скупщината на запасните командири от Димитровградско, проведена 
на 24 ноември в Димитровград.

На заседанието на запасните командири (СРВС) отчет изнесе Ва
лери Станимиров, изтъквайки, че 267-те членове на организацията през 
изминалия период най-много са работели върху усъвършенстването си, 
върху условията за работа, афнрмацня на СРВС, сътрудничество с 
Войската на СРЮ и информиране на членовете. Тези са основните 
задачи и в програмната орнстация за настоящия четиригодишен период, 
въз основа на която новоизбраният Общински отбор ще изработи про
грама за работа.

Отчетът и уводното изложение на досегашния председател Ми- 
ролюб Георгиев бяха приети единодушно. С едногласне бе избран и нов 
председател на СРВС в Димитровград. Това е Иван Янков, заемащ 
длъжността секретар на Общинската скупщина. За подпредседател е 
избран досегашният председател. Избран е и нов Общински отбор, в 
който, освен Янков и Георгиев, са включени и Валери Станимиров, 
Драган Колев.Тошко Станчев, Васа Алексов и Иванка Петрова.

На заседанието присъстваха и Топлица Стефанович, координатор 
на дейностите в СРВС на ниво Нишки регион, Йова Петрович от Пи- 
ротската организация на запасните командири и председателят на ОС 
Никола Стоянов.

всичко с
“Дслишес” от Владичин хан. За целта е необхо
димо да се ангажират и представители на обще
ствено-политическата структура от общината.

м. я.

I ДИМИТРОВГРАД
Л

НОВКО ЙОТЕВ Е НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪД

КОНВЕНЦИЯ ПА МЛАДИТЕ 
КОМУНИСТИ ош Югослав- 
ия се йроаеде мияалаша съ- 
боиш а белградския пЦеяшър 
Сава”. Сред около 200 уча
стници в конвенцията бяха и 
неколцина_млади комунисти 
от Димитровград. Към При
състващите делегати се 
обърна с Приветствие Пред
седателят на югославския 
отбор на 10К Горан_Лаши- 
нови Чу както и Представите
лка на организаимяша на мл
адите комунисти, действа
ща в рамките на Руската ко
мунистическа Партия На 
конвенцията е Прието изяв
ление, в което между друго
то се казва, че младите ко
мунисти ПодкреПяш усилия
та на акшуалношо държав
но ръководство, което се бо
ри с всички сили да заПази те
риториалната цялост и су
веренитета на родината ни.

Б. д.

На проведената неотдавна редовна сесия на Народната скупщина на 
Република Сърбия Новко Йотев е избран за председател на Общинския 
съд в Димитровград. Той е роден през 1946 година в село Гуленовци, 
Димитровградско. Завършил е Юридически факултет в Ниш през 1971 
година. Работил е в Общинския съд в Майданпек и в Общинския съд в 
Димитровград. Освен това известно време е работил като юрист в 
предприятието ГИД, както и в органите на местното управление.

“Като председател на Общинския съд в Димитровград ще се старая 
съдебните работи да се извършват качествено и ефикасно. Надявам се, 
че при изпълнението на трудовите задачи ще ми помагат всеотдейно 
колегите ми в съда, както и всички работещи в него”, изтъква за нашия 
вестник новоизбраният председател на съда Новко Йотев.

На сесията на Народната скупщина юристът Зоран Колев е избран 
за съдия. Колев е роден през 1966 година. Дипломирал се е в 
Юридическия факултет в Ниш през 1992 година. В димитровградския 
Общински съд работи вече 4 и половина години. Зоран Колев наскоро 
трябва да получи титлата магистър на юридическите науки, понеже му 
е останало единствено да защити магистърската теза, която вече е 
написал.

А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СКУПЩИ
НАТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Д. ТОДОРОВ - СЕКРЕТАР И ДЕЛЕГАТ
На първото си редовно заседание Управителният отбор на Скуп

щината на Сдружението на пенсионерите в Босилеград избра Драган 
Тодоров, пенсионер от село Райчиловци, за секретар на отбора и за 
делегат на Окръжния отбор на Сдружението на пенсионерите във 
Враня. С това и официално приключи двумесечната изборна дейност в 
Сдружението на пенсионерите в Боснлеградска община.

Членовете на Управителния отбор обсъдиха материалното поло
жение на пенсионерите, от които мнозина се нуждаят от финансова 
помощ. Заради това бе договорено да се подаде иск до финансовата 
служба на Общинската скупщина за следващата година да се заплануват 
и осигурят повече средства за потребностите на пенсионерите.

Б. ДимитровМ. Я.

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА
Едно време в училищата се е учило, че Югославия е обкръжена БРИГАМА: Б(ългария), Р(умъния), И(талия), Г(ърцня), А(лбания), М(аджарска), А(встрия). Сега вече 
границата е по-малка, но проблемите ни са по-големи, особено на границата с Република Албания. От друга страна, положението на границата с България, Румъния и 
Унгария, пък и с Италия, с която имаме морска граница, е добро, защото и съседните ни държави се стремят да осуетят всеки евентуален инцидент, а когато понякога се 
стигне и до такъв ексцес, той по начало е плод на случайността

Югославско-българската граница е с дължина 370 
км и преминава по общото направление север - юг с 
подчертани отклонения в по-широкия район на Пирот 
в посоките юг - изток и изток - запад. От тримеждието 
СР Югославия - България - Македония до северните 
склонове на Стара планина (недалеч от Зайчар) грани
цата минава през средни и високи планински области с 
надморска височина до 2000 м. В по-голямата част от 
протежението си граничната бразда минава по хребе
тите на планините (Бела вода, Милевска планина, Гра
мада, Стара планина, Влашка планина), така че про
ходимостта й е обусловена от естествените проходи и 
седловини, каквито са долината на река Драговищица 
(на пътя Босилеград - Кюстендил), Власинското плато,
Нишавската долина (на магистралата Пирот - София) и 
седловината Връшка чука (на направлението Зайчар - 
Кула). От Зайчар до Дунав местностите са хълмисти и 
предимно проходими.

Една от главните особености на целия крайграничен 
пояс е слабата му населеност. Поради рязката миграция 
на населението в този пояс живеят предимно стари хора.

Границата с Република България и поради дължи
ната си, и поради топографската си структура всъщност 
предлага големи възможности за нелегално минаване.
Тези възможности обаче не могат да бъдат използвани 
поради доброто междудържавно сътрудничество в об
ластта на границата и свободното минаване на хора и 
стоки през гранично-пропусквателните пунктове “Ри- 
барци”, “Стрезимировци”, “Градина”, “Връшка чука” и 
“Мокранье . През споменатите преходи месечно ми-

драстично нарушаване на граничния режим” - казва 
най-отговорният старшина по въпросите на граничната 
служба в Нишкия корпус подполковник Радомир Пав- 
лович. Граничните единици от Пирот, Сурдулица и Зай
чар, чиито командири са подполковник Стеван Вампула 
и майорите Горан Петкович и Томнслав Петрович, ус
пешно опазват държавната граница вън от населените 
места и граничните преходи. Тази година не се е случило 
нито едно извънредно събитие с тежки последици за 
живота и здравето на войниците, макар че край дър
жавната граница само в течение на един ден оръжието 
се пълни и празни към хиляда пъти!

Едно интересно явление заслужава да бъде специа
лно отбелязано. В граничните единици напоследък пос
тъпват все повече момчета от българската народност, 
които като войници по договор изпълняват граничар- 
ските задачи. Те са предимно от общините Босилеград 
и Димитровград и, за голямо удоволствие на старши
ните им, постигат отлични резултати в опазването на 
граничната бразда между СР Югославия и Република 
България. Споменатите общини дават значителен при
нос в създаването на по-добри условия за живот н 
работа на граничарите в заставите. В този контекст 
трябва да споменем и някои трудови организации като 
“Първи май” и “Тигър” от Пирот, “Мачкатица” и “Еле- 
ктродистрибуция” от Сурдулица, МИН от Ниш, “Сър- 
бия-шуме”...

нават и по 1000 души, при което трябва да се изтъкне, 
че убедително най-фрекфентен преход е “Градина”. 
През първите десет месеца на тази година са регистри
рани само 10 опита за нелегално преминаване от Бъл
гария в Югославия и също толкова опити в обратната 
посока. Като се знае, че в зоната на отговорността на 
Нишкия корпус в същия период са регистрирани общо 
400 опита за нелегално минаване на границата, горният 
брой е наистина много малък. От преминаващите гра
ницата нарушители граничарите на ЮВ са иззели опре
делени количества технически стоки, селскостопански 
средства, нафтни деривати и няколко домашни живот
ни. Тези количества все пак са незначителни в срав
нение със стоките, които бяха конфискувани на грани
цата с Република Македония (на стойност около 2 млн. 
динара), където са регистрирани десет пъти повече не
легални минавания.

На югославско-българската граница тази година са 
регистрирани 15 по-леки гранични инциденти, които са 
свързани предимно с предизвикването на пожари, ос
ветляването на територии и нарушаването на терито
рията и въздушното пространство. При презентирането 
на тези данни трябва да се има предвид фактът, че броят 
на нелегалните преминавания и граничните инциденти 
е по-малък с 50 процента в сравнение със същия период 
на миналата година. Затова през март тази година меж
дудържавните комисии оцениха положението на грани
цата между двете страни като добро и стабилно.

“Опазването на държавната граница с Република 
България протича без по-големи проблеми и без по

зорен Миладинович
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РАБОТНИКА'ТВЪРДЯТ^’ ИЗПРАТЕНО Д° ОБЩИНСКИЯ СЪД, ОВР И ОС, ШЕСТИМА
НА МЕБЕЛНИЯ ПАНАИР В БЕЛГРАД

„ДИРЕКТОРЪТ ЙОРДАНОВ ИСКА 

ДА ЛИКВИДИРА ” ИЗГРАДНЯ”
Афера с подписи разтърсва босилеградското строително предприятие

нов с работата и^оведГниГто стГиска пя°РДа <Л>Д °Т председателя на Управителния 
видира предприятието злоупотпеЯ™ ДД ЛИК" пРедпРиятист0 Боян Велинов”, се казва в изло- 
жебния пост и №«2?? СЛу- же«ието на шестимата работника,
извърши углавни престъпления” ге ™дначин в него се подчертава, че “директорът нароч- 
жду другото в писмено нчттг*- ’ зва ме- но не е спазвал колективния договор и е плащал 
™ма работникГ™„ стпп“; 1°еТ° ШеС' НИСКИ зараб°™ с намерението да увеличи раз
чело със секретаря й Иван Рянгепг. С^,Ирма’ на' ходите по съдебната процедура и по този начин 
тили до Общинския ™ п!пГ С3 Изпра~ да предизвика финансов колапс и блокада 
решните работи и На в?т" джиР°-сметката, за да се създадат условия пре-
силеградР щинската скупщина в Бо- дприятието да фалира”. За да не се стигне до

това, тези работници са поискали от посоче
ните органи да предприемат необходимите ме
рки.

УСПЕШНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

„УКРАС-ЦИЛЕ”съвет на
Заедно с около 400 други фирми от областта на дървообра

ботващата промишленост от страната и чужбина, на последния 
панаир за мебели в Белград се представи и „Украс” от Бела па
ланка, в чийто състав е и мебелната фабрика „Циле” от Димит
ровград.

Фирмата се представи с няколко вида маси и десет вида столове, 
произвеждат в Бела паланка, а също така и с двуделни и 

четириделни кухни, които се произвеждат в „Циле”. Както ни 
осведоми Данча Ангелов, управител на цеха в Димитровград, осо
бено голям интерес купувачите и посетителите на панаира са про
явили към столовете па „Украс”. На панаира е показан нов тип 
стол, както и този, който вече се изнася за САЩ. Гърците пък са 
заинтересовани за столове, които в „Украс” да се правят по техен 
модел. Изобщо, съврсмеиият дизайн и достъпните цени на произ
веденията на „Украс-Циле” 
титслите. На панаира са осъществени и контакти с предприятия, с 
които фирмата има делови отношения.

Що се отнася до това дали в цеха в Димитровград има техно
логически излишък на работна ръка, Ангелов спомена 7-8 работ
ника, които би могли посредством трудовата борса да бъдат пен
сионирани, но засега в тази насока нищо не се предприема. Напра
вени са само определени размествания с цел да се намали броят на 
режистите и да се повиши ефикасността на работата.

които сена

За какво всъщност става въпрос?

РЕДИЦА ОБВИНЕНИЯ
Работниците в това МНОГО НЕИЗВЕСТНИА. предприятие - сега те са

64 души - от октомври миналата до края на май 
тази година са получавали гарантирани 
ти. Тъй като не били

са привлекли вниманието на посе-
Дали са предприети мерките, за които се зас

тъпват работниците в изложението си, не е из
вестно. Известно е обаче, че в Общинския съд

своеволно, а с устното упълномощаване на работ- далн Докторът наистина е писал тъжби сре- 
пиците. Че те са съгласни с тях показва н фактът, ЩУ предприятието, понеже “не е запознат с из- 
че в досегашните разисквания в Общинския съд ложението на шестимата”. Известно е обаче, 
нито един работник не ги отрече”. Велинов задава че работниците не са писали и не са подписали 
н въпроса: „Щом като тези, конто подписаха доне- тъжбите, 
сението срещу мен п директора, начело с Иван 
Рангелов, могат да търсят съдебна защита н ~ 
искат повече пари, защо да не могат да направят 
това работниците, които гн изкарват с пот на 
челото?”

запла- 
доволни от такова за-

“Аз не съм сред шестимата работника, които 
с писмено изложение се обявиха срещу поведе
нието и работата на директора. Разбрах обаче, 
че и аз, както и останалите работници, съм 
подал тъжба в Общинския съд, която нито съм 
писал, нито пък подписал. Кой манипулирара- 
ботниците и защо се правят такива далавери - 
не ми е известно. Надявам се, че надлежните 
органи ще утвърдят кой върши тези престъп
ления”, казва строителният инженер Кирил Ве-

ДИМИТРОВГР АД СКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ „МЕТАЛАЦ” И 
„СВОБОДА” наскоро щс отбележат своите годишнини. На 5 
декември т.г. ще се навършат 52 години от създаването на конфек
ция „Свобода”, а на 6 декември - 31 години от създаването на 
„Металац”, който е в групата на най-малките фирми в общината, 
но същевременно и сред най-успешните тукашни стопански пред
приятия. Очаква се във връзка с посочените годишнини да бъдат 
проведени скромни тържества.

МОНТЬОРИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ И ПИРОТСКИЯ 
„ТЕЛЕКОМ” наскоро трябва да приключат работите по номер
ацията на телефонните постве в Димитровград и крайградските 
селища. Физическите и юридическите лица от Димитровградска 
община, които са сключили договор с тукашния „Телеком' и са 
заплатили определената сума, би трябвало да получат телефон до

плащане, понеже постоянно имали работа, пе
тима души неотдавна потърсили защита от Об
щинския съд в Босилеград, т. е. поискали съдът 
да наложи на фирмата да им даде заплати съг
ласно колективния договор в областта на стро- линов.
^^лството. По въпроса за “тъжбите на работниците”

В Общинския съд след това били заведени няма официално становище и в предприятието, 
дела за увеличение на заплатите и от остана- Работ„Тщ„ казват, че биЛо насрочено едно засе
лите работници. В предприятието казват че данне на управ„Телния съвет, но то не се про- 
само новоприетите и още няколко от работ- вело> а на ВТОр0то не били приети конкретни 
гащите не са поискали съдебна защита. В пие- заключения, понеже отсъствал председателят 
меното си изложение шестимата работника на с-ьвста Велинов. На състоялата се преди ед- 
обаче твърдят, че тези дела не били заведени от на ССдМица Скупщина на предприятието също 
работниците.. така не са приети конкретни становища във

“Директорът й орданов, без каквито и да е връзкас“аферата”. УзНаваме, че синдикалната 
писмени пълномощия от работниците, а от тя
хно име написал тъжби срещу "Изградня”, а 
също така без техни пълномощия тъжбите са 
били подписани и предоставени на Общинския

края на годината.
ПОРАДИ АВАРИЯ НА ПОМПА ЗА МАЗУТ в края на миналата 

седмица бе спряно производството в димитровградската конфекция 
„Свобода”. Междувременно е купена и инсталирана нова помпа, 
като по тоя начин са създадени условия за по-нататъшно производ
ство. В „Свобода” неотдавна е завършено производство иа 1500 
бройки триделни дамски комплекти за купувач от Германия. В 
„Свобода” се надяват, че сътрудничеството с германците ще 
продължи. Ръководството на конфекционната фабрика понас
тоящем настоява да сключи договори и с други чуждестранни 
фирми.

организация в предприятието се готви наскоро 
да разисква създалото се положение.

В. Божилов
Б. Д.

ДИРЕКЦИЯТА ЗА ПЪТИЩА 
ОТПУСНА

500 000 ДИ
НАРА ЗА 
ПЪТЯ
ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР - 
ПОГАНОВО

1Т81МСНЕМ
РЕТЕРЮ2ЕМТ1 & К02МЕТ1КА

81МСНЕМ а.0.0.
5Е015ТЕ:
Во!етог [лпипо 1 0 С/Н АР. 464 

ВЕОСРАО |УЩ1 1 080 
Тс1. 011 - 311 60 6 

311 59 34 
311 58 95 
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500 хиляди динара с одобрила 
Дирекцията та пътища за пътя от 
Погановския манастир до село По- 
ганово. Както бе изтъкнато на за- 

Изпълнителния отбор

ТЕЧЕН ВИМ
Течен крем-дстергент за миене и полиране на мивки, 
папи, плочки, съдове, както и за всички повръхиости от 
неръждаема стомана
Продуктът се състои от смес на тензиди със силно 
действие припочистването ва мазнините. 
Съдържанието на неорганични гранули ■ 
бонат (СаСОЗ) превръща продукта в отличен абразивен 
детергент, коЙтов сравнение с класическите дстср- 
генти на прах отстранява мазнините без да оставя 
драскотини върху повръхностите, които се почистват.

УУС
Детергент за премахване на 
Специален детергент за чистене и премахване 
лояваиията в тоалетната чиния. Специално конструи
раната запушалка дава възможност за разпръскване на 
детергента, като по този начин осигурява оптимална 
хигиена иа тоалетната.

седаиие на 
на Общинската скупщина, за това 

подписан договор с Дирек
цията, яо средствата най-вероятно 
няма да бъдат отпуснати през тази 
година. Според сегашните цени 
средствата са достатъчни само за 
половината от пътя. В момента 
Общинската скупщина не може да 
осигури пари за втората половина, 
но при изготвянето на бюджета за 
следващата година ще сс види има 
ли средства или яе. Засега локални 
средства ще бъдат използвани за 
ремонт иа пътя, за да се „прекара 

А такива ремонти досега 
са правени няколко пъти.

Посочената информация 
шяост е отговор иа иска на пога- 
новчаии за саяация на пътя, отпра
вен до Изпълнителния отбор.

вече е
от калциев кар-

наслоявиния от санитарни 
па нас-

зимята.
всъ-

А.т.
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ОТ ПЧЕЛИТЕ ИМА КАКВО ДА 
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ФАРМАКОЛОГИЧНИ 
КАЧЕСТВА НА МЕДАВасил Николов Аморикан- 

чото о учител-пенсионер в село 
Крайковац. Роден е в с. Внсочкн 
Одоровци, Димитровградско, 
където завършва основното уч
илище, а учителска школа - в Ди
митровград. В това село, в по
дножието на Ястребац, е дошел 
нрез далечната 1956 година, след 
четиригодишно учителстваме в 
Косово. До 1993 година, когато, 
с пълен трудов стаж от 40 го- 
динн, се пенсионира, Николов е 
“извел на път” 36 випуска млади 
крайковчани. Пенсионерскнтс 
си дни прекарва със съпругата си 
Василка, родом от Смиловцн, 
също учителка в пенсия, като се 
занимава преди всичко с пчели
на и с овощната градинка.

-Обичта ми към пчелите е 
още от детските ми години- спо
деля Николов. - Баща ми Алек- 
са, известен в нашия край като 
Лека Американчето, отглежда
ше пчели. Нямаше много коше
ри - нали беше търговец, но най- 
добре се чувстваше в пчелина, 
където си отдъхваше от търго
вията и честите пътувалия. Тър
гуваше с кожи и добитък. Ви
каха му “Американчето", защо- 
то беше живял в Америка - по-

Даскал Васил Пиколо в- 
Американчешо си е Пос
трои.! хубава къща в село 
Крайковац, а си има къща 
и в Ниш. В нея живее 
дъщеряму със своето 
семейство. При нея, зетя и 
внучетата, Прекарва зи
мата. Пукне ли се Пролет, 
отново е в Крайковац, в 
Пчелина и в градините

Всички съставни части на 
меда са елементи на съвремен
ната фармакология. Той се ха
рактеризира като комплекс от 
лечебно-профилактични веще
ства с разнообразен характер и 
това определя многостранното 
му хранително, профилактично 
и лечебно приложение. Носи
тели на терапевтичния ефект са, 
от една страна, отделните му 
съставки (захари, микроелеме
нти, витамини, ензими, флавони, 
флавоноиди, органични кисе
лини, ароматни съединен
ия,растителни антибиотици и 
др.), а от друга страна тяхното 
комплексно лечебно действие 
върху болния организъм като 
цяло.

мооощ&ваики фармакоди нимич- 
иото действие на меда, може д» 
го класифицираме в следните 
ио-важии направления:

/. Повишаване на имунобиоло
гичните защитни сили на ор
ганизма

2. Антибактериално, аитилротозо- 
йно и антимикротично (лроти- 
вогъбично)

3. Противовъзлалитето
4. Хипосенсибилизиращо (аитиа- 

лергично)
5. Хемопоетично (кръвообразува

не)
6. Ексискториращо (отхрачващо)
7. Регснеративно (възстановява

що повредените клетки и тъка-
Васил Николоп в своя пчоларник

Като дете аз често му пома
гах н пчелина.Беше много вни
мателен е тях и често ми гопо-

Трудно ли е да си пчелар? ни)Така например захарите (фр- 
уктоза и глюкоза), съдъращи се 
в меда, проявяват всоето дейст 
вие не само като снсгриен мате
риал, но и като лечебни факто
ри. Фруктозата има предимство 
пред глюкозата като енергиен 
източник при редица болссни 
състояния (диабет, кетози, паре- 
нхимни заболявалия на черния ЯЗ. Детоксично
дроб, сърдечни заболявалия, по- ------- —а-------
стоисративни състояния и др.). едство. Захарите в меда в съче- 
Разграждането й изисква по-ма- тание с минералните вещества, 
лко етапи и ензимни системи.

-Лека печалба няма никз>де. 
„ „ Всеки ден човек трябва да е в

реше, че пчелите са пай-работ- пчелина.Особено интензивно се 
ливнтс сз.щсства на света и имат 
много добра организация. При 
тях винаги се знае кой какво 
работи и всеки е длъжен да си 
върши работата но възможно 
най-добрия начин, а ние, хората, 
трябва да се учим от тях на ред и 
усърдие.

Н. Кардиотонично (стимулиращо 
сърцето)

). Болкоуслокояващо
10. Невротопично
11. Тонизиращо (естествен доли-

работи като се запролети, в сре
дата на март, та до кт>сна есен. 
Трябва да се подготвят за паша, 
да се внимава когато се роят, да 
се събира меда и, разбира се, да 
се подготвят за зимуване. Пче
лите са като децата - трябва да се 
предпазват и от болести. По ра- 

Още когато дойдох със семе- ботата в пчелина и на мен, както 
йствотоси веело Крайковац ре- на баща ми, ми прави истинско 
ших да отглеждам пчели. Запо- удоволствие. Защото ио-голяма 
чнах през 1956 година с три ко- част от времето си прекарвам на 
шера, и ги докарах до сегашните чист въздух, и защото пчелата 
50 сандъка. Те не само ми уплъ- дава най-комплексната, най-чи- 
тняваха свободното време, осо- ста и най-здрава храна за човека, 
бено през лятната ваканция, но и Освен като пчелар, даскал
значително подпомагаха домаш- Васпл с „ добър земеделец. Пя
ния ми бюджет. Ако ви кажа, че

иг)
12. Слабително

ензимите, витамините и органи- 
При обменни смущения се усво- чните киселини, го правят ценно 
ява по-леко и се асимилира 20 детоксично (противоотровно) и 
пъти ио-добре от глюкозата. антисклеротично средство. 
Преминаването на фруктозата 
през клетъчната мембрана не е Витамините в меда имат по-

голяма активност в сравнение 
свързано с наличието на инсу- със синтетичните, защото дейст- 
лин, поради което усвояването й 
при диабет е ограничено в по- 
малка степен в сравнение с глю-

вието им върху организма зав
иси не само от тяхното количе-ма много земя - малко лозе, ово

щна и зеленчукова градина и то
ва е всичко.

бепрез това лято, което не 
много берекетно за пчеларите, 
съм получил 500 кг мед, а един 
килограм струва около 40 дина- _.
ра, ясно е, че добивът няколкок- то Умнтел* аз трябваше да уча

хората не само на книга , но и 
как да обработват земята, за да 
имат по-голяма полза от нея. За-

1110 ство, но и от това в какъв ком
плекс се намират с другите ви- 

Глюкозата има предимство тамини и съставки на меда, игра- 
пред фруктозата само при въ- ещи в случая ролята на катали- 
глехидратен недоимък на пери- затори. При използването на ме- 
ферните тъкани. Фруктозата се дас оглед на неговия витаминен 
разгражда бързо само в черния състав при някои хиповнтамино- 
дроб, а в периферните тъкани се зи не съществува опаност от 
разгражда след превръщането й предозиране.

козата.
-Този край е земеделски и ка-

точно в Канада. Там той отишъл 
като 14-годшнно момче, а се за
върнал на 27-28 години, към кр
ая на I световна воина. Със спе
стените там пари завъртял тър
говия.

ратно надхвърля и двете ни пен
сии. Разбира се, че има и раз
носки, но все пак, и от печалбата 
не мога да се оплача. почнах с лозето - купих една за

пустяла нива, обработих я както 
трябва и стана едно лозе - да му 
се не нагледаш! Видя го един мой 
съсед и ме натисна: “Да ми го 
продадеш, па да ми го продадеш! 
За цена не питам!” Какво да пра
вя - склоних. С парите, които по
лучих, си купих ново парче земя 
и натъкмих ново лозе. Сега имам 
и голяма овощна градина, със 
сливи, вишни, круши, ябълки... 
Е, не е много, ама колко за се
мейството - има. И за ракия, 
разбира се. След време си купих 
трактор и всички прикачни 
машини, така че добре съм ме
ханизиран.

За лечебния ефект на меда 
Глюкозата и фруктозата в допринасят и намиращите се в 

меда способстват още за регулн- него микроелементи. Ролята им 
ране на нервната дейност, раз- в жизнените процеси на органи- 
ширяват кръвоносните съдове, зма е голяма: липсата или недо- 
подобряват хранененто на сър- статъкътна някои от тях води до 
дечния мускул, усилват диуреза- смущения в развитието или до 
та, подобряват обмяната на ве- възникване на болесни състоя

ния.

в глюкоза.
В СЪБОТА, НА 5 ДЕКЕМВРИ В НИШ

СЪВЕЩАНИЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ
Съюзът на пчеларските организации в Сърбия, ветсринарския 

институт в Ниш и дружествата на пчеларите ” Матнца” и „Класик” 
от Ниш, организират в събота на 5 декември съвещание на тема 
„Болести и здравна защита па пчелите”.

За това ще говорят директорът па Ветеринарския институт в 
Ниш Раде Игнятович, ветеринарът Слободан Савич, специалист по 
болести при пчелите и д-р Матия Маркович от Шабац.

Съвещанието ще се проведе в залата на Културния дом към 
Тютюневата промишленост в Ниш. Паралелно с това ще бъде орга
низирана и продажбена изложба на пчеларски инвентар и лекарства 
за пчелите.

ществата, имат кървоспиращо 
действие, нормализират сърдеч
ната дейност, понижават висок
ото

Пчелният мед е поливален- 
тно лечебно средство, разностр- 

кръвно налягане. Поради анно профилактично вещество и 
това медът се препоръчва при пълноценна храна, 
декомпененрано сърце, аритм
ия, хипертония, отоци от сърде
чно и чернодробно естество, ка
то слабително и тонизиращо ср-

- Следва -
По книгата 'Медолечение" от д-р 

Ст. Младенов подготви В.С.Б.I В.СБ. В. Богоев

ДИМИТРОВГРАД

„КОМУНАЛАЦ” 

НЕ Е ВСЕМОГЪЩ
ПЪРВИЯТ 

СНЯГ СПРЯ 

РЕЙСОВЕТЕ
БОЛЕВДОЛ ТЪРСИ Помощ от общината за разчистване на 

Пъшищашав селото, които след Последните обилни дъждове са 
ош_Порои. Както е известно, Посред селото тече Болевска 

бара, която При По-силен дъжд Предизвиква големи щети на Пътя 
През селото. Същевременно болевдолчани се оПравдаваш за това 
с необмислената ПосшъПка на някои свои съселяни, които живеят 
в Димитровград и_ своевременно не са Позволили да се Ползва 
чакълът от бараша в селото за насиПване на Пътя ош Долни 
Криводол към Изашовци.

ПО 12 ДИНАРА ЗА 1 м* щебъде Плашена нивата на Георги Ранчев, 
намираща се в защитната зона на комйлекса за водоснабдяване 
”И вкови воденици”, реши ИО на ОС в Димитровград.

АНКИЦА БАСОВА Е ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЙОВАН ВЛАДИМИРОВ И 
АЛЕКСАНДЪР ДЕЛЧЕВ са членове на_ комисияша,_кояшо ще 
разглежда заявките на селскостопанските Производители ош об
щината, Проявили интерес към средствата ош ”аграрн- 
ия^бюджеш на общината. В Предвидения срок са се явили дваде
сетина заинтересовани за Пари и овце.

ОТБОРЪТ за отбелязване на годишнината на Червения кръсш_ в 
Димитровград ще Продължи работата си и събирането на мате
риали,но все още не е решено дали ще се чества юбилеят, Понеже 
не еуиючнена съссигурносш годината, когато е създадена органи
зацията в Димитровград, тогава Цариброд.В България са намер
ени сведения за град Сливен (1878г.), но не и за Цариброд.

ПИВАТА в местността Селище, която е заведена в кадастърайод 
номер 5412, да се Ползва временно за игрище за децата ош тази 
част на града, решиха членовете на ИО.

залепи
След първия сняг в Димитровград комуналното предпри- 

---^ “Комуналац” сравнително бързо почисти главните гра
дски пътни артерии. Но понеже първият снежен ден беше 
петък, то “пазарците” бяха вече “утъпкали” снега, който 
остана и след почистването, така че движението по главната 
улица все пак беше затруднено. За съжаление, и този път 
гражданите не почистиха снега от тротоара пред своите къ
щи. Едно време, време минало, се знаеше - щом падне сняг, 
всеки е длъжен да почисти тротоара независимо дали има 
сладкарница, кафене или магазин. Ако не направи това 
време, идва милиционер да го предупреди. За тази работа и 
днес има полиция, комунална, разбира се. Но понеже нашият 
народ признава само истинската полиция, то тази, комунал
ната много не я зачита. Вероятно затова тротоарите не бяха 
почистени нито в петък, нито в събота. Очистени бяха само 
тротоарите пред къщите на старите царибродчани (а те са все 
по-малко), които още не са забравили времето, когато градът 
ни имаше малко повече градски дух (макар че асфалтираните 
улици бяха много по-малко). Сега всички разчитат 
“Комуналац”, но той все пак не е задължен за това.

ятие

Обилни снеговалежи паднаха в 
нощта на 19 срещу 20 ноември и про
дължиха през целия ден на 20 ноем
ври. За повече от петнадесет часа в 
Димитровград, според сведенията на 
Метеорологическата станция, дебе
лината на снежната покривка дости
гна 35 сантиметра, а на територията 
на Висок над половин метър. Макар 
че вече е втората половина на ное- 
мри, толкова много сняг изненада хо
рата и спря движението на автобу
сите. До края на седмицата нито един 
рейс не отиде към Сенокос или Мъз- 
гош, а към Долна Невля движението 
едва се поддържаше. По магистрал
ното шосе движението е нормално, 
разбира се, с необходима предпаз
ливост и съобразена с условията 
скорост.

на-

само на

А.Т.А.Т. А.Т.
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ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

V 0
В малката зала на Центъра 

за култура в Димитровград на 20 
ноември се състоя премиера на 
книгата “Българска поезия от 
втората половина на XX век”, 
съвместен проект на Завода за 
учебници от Белград и Издател
ство “Братство” от Ниш. Пред 
почитателите 
реч, които въпреки снега и сту
деното време почти запълниха 
залата, за книгата говориха Дра
ган Ранкович, представител на 
Завода за учебници, професор 
Сава Пенчич, рецензент, Татяна 
Дункова и Марин Младенов, съ
ставители на антологията, и Де
нко Рангелов, редактор в наше
то Издателство.

българска поезия, утре в Бъл
гария - със сръбската. Тогава ще 
стане истинското запознаване с 
онези, чиято мисъл и стих звучат 
гордо...”

дълбоко опознаване на две бли
зки по език и история национ
ални култури.”
Антологията-тухла в моста 

на културнотоСтихове от един век
Като представител на Завода 

за учебници и един от издатели
те на книгата, професор Драган 
Ранкович изтъкна някои техни
чески данни, свързани с книгата. 
“Благодарение преди всичко на 
тези, конто са направили подбо
ра, а същевременно са и прево
дачи, Марин Младенов и Татяна 
Дункова, ние сега имаме антоло
гия с няколкостотин стихотворе
ния и няколко хиляди стиха на 92 
български поетеси и поети на 
почти 500 страници. Имайки пр
едвид годините на раждане на 
поетите, антологията обхваща 
един век. Така например поете
сата Дора Габе е родена през 
1886г., а първата дама на българ
ската поезия Елисавета Багряна 
през 1893г. Най-младата поете
са, представена в антологията. 
Елена Алексиева е родена през 
1975г. Авторите на тази прекра
сна антология са имали наистина 
трудна задача и са вложили мно
го труд. Особено внимание в ан
тологията заслужава предгово
рът на професор Марин Младе
нов, който всъщност представл
ява значителна студия за съвре
менната българска поезия. Бих 
изтъкнал и това, че книгата е 
печатана и на сръбски, и на бъл
гарски, което й придава особена

сътрудничество
След като Николай Кънчев, 

български поет, представен в ан
тологията, прочете няколко св
ои стихотворения, думата бе да
дена на Татяна Дункова. За “ис
торията на нашата книга да го
вори моят учител, водещата фи
гура в нашия творчески тандем, 
професор Марин Младенов” - 
предпочете тя. Той пък изтъкна,

на поетичната

че такава книга се явява един 
път на петдесет години, а заслуга 
за това имат Заводът за учеб
ници от Белград и издателство 
“Братство”. Подобни книги, но 
много по-малки по обем и досега 
са излизали, но за тази освен сре
дства е трябвало и много работа 

направления в българската пое- и упорит труд. Още през 1911 го- 
зия, с най-важните й периоди и дина Йован Дучич като посла- 
значението, която тя има за ду
ховното и културно развитие на Вазов е 
българския народ. Съвременно- двуезична антология на сръбска 
то теоретично образование и ли- и българска поезия, която, за съ
чиня усет за истински и трайни жаление, не излиза от печат. На- 
поетични стойности са дали въз- помняйки и за други видове сът- 
можност на авторите на Антоло- рудничество от преди сто годи- 
гията да представят българската ни, Младенов пожела книгата, 
поезия от втората половина на която беше представена, да бъде 
двайсети век в истинска й свет- поне една тухла в някой от мо- 
лина, с истинските й стойности, стовете на културата между две- 
Антологията представлява не те страни, 
само значително литературно 
начинание, но и фактор на по-

Те представиха Антологията: Драган Ранкович, Сава Пенчич, 
Денко Рангелов, Николай Кънчев, Татяна Дункова и Марин Младе

нов
Поздравявайки преди всичко 

авторите на книгата и присъс
тващите, Драган Колев, дирек
тор на Народната библиотека, 
между другото каза: “И тази ве
чер книгата ни събра, книгата на 
съвременна българска поезия, 
избрана и преведена от Марин 
Младенов и Татяна Дункова. За 
нас е от значение, че в нашия 
град се събраха тези, които със 
своето дело потвърждават, че 
изкуството и поезията не позна
ват граници, че поезията е тази, 
която свързва хората. Тук, на то
зи междинен камък ние тази ве
чер желаем да свързваме кул
турите на балканските народи, 
да свързваме тези, на конто ст
иха е насън и наяве, които със 
стихве облагородяват душата. 
Тази вечер предтавяме книга с

стойност. Опити за двуезично 
издание на българска поезия е 
имало и преди, но това е първото 
такова издание.”

Рецензентът Сава Пенчич 
говори за естетичните стойнос
ти на книгата и между другото 
изтъкна: “Авторите са обхвана
ли голям брой имена и то не само 
най-младите, но и доайените, ко
ито първите си стъпки в поез
ията правят много по-рано от по
соченото време... От значение е 
за югославското културно прос
транство, че тази обемиста ан
тология започва със също така 
обширен предговор от Марин

Младенов. Този предговор има 
за цел да ни запознае с някои

ник в България заедно с Иван 
искал да направи

А.Т.

РАЗГОВОР С МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ, АВТОР НА МОНОГРАФИЯТА ЗА ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

ВСЯКА ГОДИНА ДА БЪДЕ ГОДИНА НА КУЛТУРАТА
нни за историята на библиотеката в пери- книга трябва да помогне на други хора, 
ода от 1920 до 1941 намерих във вестник 
“Наш изток”. Този вестник е излизал 
през този период в Пирот. Всъщност в 
този вестник не намерих много статии за 
библиотеката, но и тези малко, които се 
отнасяха за работата на библиотеката, 
ми помогнаха много. Вестниците прели
ствах у дома на един пнротчанец, чийто хоРа» които притежават данни за исто

рията на библиотеката да публикуват те
зи данни, ето например в “Братство”. Фа
ктът, че напоследък все повече събираме 
и публикуваме данни за нашето минало 

лн Ви статиите, публикувани във вестник искрено ме радва. Ето, излязоха моно- 
„Братство”? графии за театъра “Христо Ботев”, за

- Да, в “Братство” намерих много зна- Народната библиотека, подготвят се мо- 
чителни информации. Ето например в ле- нографии за Основното училище, Гим- 
тописната книга на Центъра за култура назията... С течение на времето старите 

записано кога са открити клоновете хора, конто са съвременници и свидетели
на много значителни събития, лека- 
полека си отиват. Значи изчезват 
важните "източници” на ценните данни

По повод неотдавна публикуваната 
монография за димитровградската биб
лиотека проведохме разговор с автора на 
книгата Момчило Андреевич.

- Господин Андреевич, какво Ви мо
тивира да напишете монография за ди
митровградската библиотека?

- Отговаряйки на този въпрос, аз не
минуемо си спомням за 1972 година, ко- 
гато се готвях да напиша експертен труд 
от областта на библиотечното дело. В 
края на споменатата година аз се озовах 
в тогавашния Секретариат на външните 
работи на Югославия, където като биб
лиотекар работеше г-н Емил Поиович, 
който трябваше да ми зададе тема за моя 
труд. Спомням си, че Попович ме попита 
дали притежавам някакви данни за исто
рията на димитровградската библиотека. 
След като му отговорих отрицателно, той 
ми предложи темата на експертния ми 
труд да се отнася именно за историята на 
библиотеката. Това заинтригува моето 
въображение и аз започнах лека-полека 
да събирам и систематизирам данни за 
историята на нашето ведомство. Най- 
значителни документи ми бяха предоста
вени от тогавашния работник в Центъра 
за култура Сретен Игов. Тези оригина
лни документи Игов бе намерил в мазето 
на Центъра за култура. Разглеждайки на
мерените документи, аз се изненадах мн-

приятно, когаго установих, че биб
лиотеката е основана през 1898 година, за 
което свидетелстваше и Уставът на биб
лиотеката от същата година. Този Устав 
е отпечатан четири години но-късно в 
град Трън. Освен това, ценен източник на 
информациите ми представляваха и ста
рите димитровградчани, на които паме
тта е “служила” добре. Естествено, ме
жду тези стари димитровградчани най- 
много ми бяха от полза бившите работ
ници в Центъра за култур 

библиотекари. О 
историята на библиотеката, които ми бя
ха предоставени от всички тези хора, про
верявах няколко пъти, тъй като имаше

които решат да изследват историята на 
библиотеката. Имате ли намерение и Вие 
да продължите да се занимавате с този 
въпрос?

- Да, аз и по-нататък ще се занимавам 
с този въпрос. Би било хубаво и други

баща с събирал ревностно стари вестни
ци.

- При писането на книгата помогнаха

не е
на димитровградската библиотека в се
лата Сенокос и Височки Одоровци, а във 
вестник “Братство” тези събития са рег
истрирани. Почти всяка манифестация, за нашето културно наследство, 
която е организирана от библиотеката, е „ Вие стс допринесли много за разви- 
ироследена от журналистите на този вее- -рнсто на културния живот в нашата об- 
тпик. Значи, повтарям още веднъж, вест- Като изтъкнат културен деец, ка-
ник “Братство ми помогна много да на- ' V 17____ _
пиша монографията. жстс пи как 0,,сия“ате Годината на кул-

турата в нашата община;
- Годината на културата в общината 

градската библиотека е основана още пр- доссга отболявахме по достоен начин - с 
от 1869 година. Как коментирате това?

- Ат съм готов да приема този факт, впечатление, че сега, в края на годината 
но само ако се намерят конкретни не- сме най-активни. Може би тези маннфес- 
торически документи, въз основа на кои- тацин ч театрални представления трябва- 
то ще се докаже, че тази хипотеза най- ще да бъдат “развлечени” през цялата 
стина е вярна. Значи, ако някой прите- година или поне от септември до края на 
жава някакъв писмен документ, който годината. Въпреки че направихме опре- 
снидетслстви, че библиотеката е осно- делени пропуски, мисля,че заслужава по- 
вана през 1869 година, тогава няма ни- хвала решението цялата година да се про- 
какмп проблеми. Някогашният директор възгласи за Година на културата, а не 
на Центъра за култура Кирил Тодоров например само един месец или седмица, 
своевременно се чудеше защо аз пиша, че Аз бнх желал всяка година да бъде Го- 
библиотеката е основана през 1898 дина на културата. Не трябва да ценим 
година. Тона аз но съм го писал наизуст, културата само от време на време, а тря- 
а с ъм притежавал документи, които са бвв да я ценим постоянно, 
потвърждавали това твърдение.

Момчило Амдроонич

вероятност тези данни да не са достов
ерни, т.с. да се основават на субективни 
впечатления и наблюдения.

- Кой период от историята на биб
лиотеката Ви беше най-трудно да „рек
онструирате” ?

- Най-трудно ми беше да събера данни 
за историята на учреждението в периода 
от 1920 до 1941 година. Ще ви разкажа 
една комична случка, свързана с моята 
изследователска работа. В стремежа си 
да събера данни за историята на библио
теката от 1920 до 1941 година, аз посетих 
стария димитровградчанин Михаил. Оти
дох при него, казах му кой съм и защо съм 
дошъл и поставих му няколко въпроса. 
Старецът ринеше обора. В един момент 
той се опря на вилата и ми каза: “О-о-о, в 
библиотеката и телевизор гледахме”! II 
Очевидно беше, че дядото малко беше 
“разглобен” във времето. Значителни Да-

- Съществува хипотеза, чс днмнтров-

многобройни манифестации, но аз имам

ого

а, съответно 
веденията забившите

рспго.орп .ОДИ! В. Димитро.■ Ма проводената неотдавна промоция 
па Вашата монография казахте, че тази оШт?Ш 27 НОЕМВРИ 1998 г.



КЪМ 165-ГОДИШНИНАТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКО

УЧИЛИЩАТА - ФАКЕЛ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА
Тази година се навършват 165 години от ипчалото на проснстнлта дейност » Босилсградско. Толкова време е изминало от далечната 1833 година, когато няколко 
напредничави хора от е. Извор решилн да открият училище край новопостроената черква. Това всъщност било първото килийно училище и същевременно 
зародишът на богатата просветна дейност в тоя край. През целия този период учителите високо са носели факела на образованието и културата в целия край. 
И не само в него.

След Извор започнали да се нихп, а миграцията просто обез- дпочитат частните квартири, 
откриват училища, истински люди селата. Топа се отрази и 
храмове на просветата, и в дру- върху училищата, в които от го
тите селища на Босилсградско. дина на година има псе по-малко 
Особен напредък в топа отно- ученици. Стигна се дотам, че та- 
шение е отбелязан след 1945 го- зи година в основните училища 
дина. Икономически изостана- на територията на общината се 
лнят край, който е специфичен в учат само 896 ученика, от които 
много отношения, превърна 110 първолачета. Попечето от 
просветителството в своя осно- паралелките и училищата, осо- 
вна отличителна черта. Остроу- бено първоначалните, работят с 
мното население откривало в по-малко от 15 деца. Благодпре- 
образованието възможност за ние на проявеното разбиране от 
избавление от бедността и за по- страна на просветното министе- 
добро бъдеще. Започнало стро- рство, първоначалните училища 
нтелството на училища във вен- в селата не се закриват дори то-

Въпросът със статута на об
щежитията все още не е решем. 
Миналата година Основното 
училище поиска от просветното 
министерство те да бъдат при
знати за самостоятелен субект и 
финансирането им да се поеме 
от министерството. Решение не 
последва и разноските за пре
храната изцяло се поемат от ро
дителите на живеещите в тях 
ученици.

Материалното положение на 
училищата в общината днес не е 
на задоволяващо равнище. В точки села, в някои имало даже и гава когато в тях се учи едно де

те. Тази година в училищата в 
За развитието на тази “най- Рссен» Зли дол (Стари), Рикаче- 

голяма фабрика в общината”, во 11 Назърица например учат по
два ученика, докато в Карама-

ва отношение е важно да се под
чертае, че проблеми при каби
нетното обучение има и в осно
вните, и в средното училище. В 
Гимназията се надяват, че това 
обучение ще се подобри след ка- следователно и за двуезичното български език и да се затвори в

обучение. Но тъй като план и собствено “гето”. Всеизвестно е, 
програма за този вид обучение - че въпросът няма да се решава в 
което до тогава беше опитно - не София, а в Белград и че републи-

по две-три първоначални. Сградата на Гимназията в Босилеград

както често се казва за тукашн
ото просветно дело, особен при- ниДа> Ярешник, Доганица, цър-

нощишкото училище на Две рс-

тени дотогавашните планове, Сърбия да се образова само на

нос даде не само основното, но и 
средното учнлшце: най-напред ки и в Мнлевцн учи само по едно

дете! Не е много по-добро по-
то през следващата година се 
надстрои сегашната гимназиал-

} ние е застъпено едва с 40 на сто, провежда на сръбски, а българ- дължението и отговорността на
тази година е изготвена програ- ският език с елементи на национ- училищните, общинските и ре- 
ма за набавка на най-необходи- алйата култура се изучва като публикански власти е да намерят 
ми съоръжения за обзавеждане отделен предмет. Така е и днес. най-адекватното решение и то 
на кабинети. За целта са необ- Обучението в Гимназията е про- така, че българите в Сърбия да 

има две училища, сега в учили- Х°ДИМИ най-малко един милион веждано на български език до знаят добре и двата езика, 
щето “Център” в първи клас ня- динаРа 11 се очаква м™исгерсг- 1958/59 година. Тогава тя е зак- и накрая> когато с.гава дума

вото да окаже финансова помощ рчтв. а е открито средно иконо- за просветната дейност в общи-
мическо училище, в което обу
чението се водело на сръбски.
Когато през 1962 година пак би
ла открита гимназията, обученн-

но училище и напоследък отно
во гимназията. Днес не без осно- тревожен е фактът, че в лове

нето селски училища няма пър-вание може да се твърди, че от 
икономически изостаналата Бо- волачета. В Дукат например, ко

ето се числи към по-големнте се-силеградска община са излезли 
десетки хиляди образовани хора, ла в общината и в което все още 
специалисти в своите области и 
професии, които живеят не само

ма деца.във вътрешността на страната, 
но и извън нейните граници. Те 
печелеха и продължават да пе- просветното дело в общината

в това отношение.
В просветното дело в общи-

челят авторитет със знанията, особена роля изиграха общежи- ната пРез последните десетина
способностите и трудолюбието тията към основните училища в години съществува един въпрос, ето продължнло да ^ вопи на 
си. Затова често по различни по- Горна и Долна Любата и Бистър. без решаването на който не мо- бс^ а български език да се 
води се казва, че образованите Поради недостиг на деца това в жв да се °РганизиРа нито един като'отделен предмет. И дн- 
хора от Босилеградско са един Горна Любата отдавна вече не образователен процес. Сега той ес е така
вид “трудов стаж” на изостана- работи. Общежитието в Босиле- се пРепъРна 11 в проблем - езикът ' времена наистина е трудно да се
лата община, който е вграден в град, което беше построено пре- в обучението. В основното обра- Въпросът за езика в обуче- осигурят средства за всички обе- 
развитието на страната и това е ди петнадесет години, досега не зованце обучението от 1945 до нието, особено в основното учи- кти. Това обаче не може да бъде
още една причина сега общината може да изпълни предназначе- 1987/88 година се провеждаше на лшЧе. без отсрочване трябва да пречка за запазването на няко-
да се развива по-ускорено. нието си. Част от капацитетите български език, а сръбски се уч- се реши. Не затова, че офицца- гашните огнища на просветите-

Не без основание се казва че не са попълнени и се стигна до- еше като отделен предмет. То- лна България настоява да го ин- лството п културата. Тези своео-
най-богатеонядвор вкойтоима там, че през последните няколко тава чрез референдум в общи- тернацноналнзира и не поради бразни паметници на някогаш-
много деца. В това’ отношение години в него живеят и работят ната беше въпсдено двуезично политически, а съвсем поради ната богата просветна дейност-
училищата в Босилеградско на- само по пет-шест ученика. Но °бучение. През 1990 година в практически и цивилизационнн наистина заслужават това.
времето наистина са били богат- Д°кат° помещенията му са пра- СъРбня беше приет нов учебен Цели. Сигурно е, че никой не же-
ство. Но времената се проме- зни, гимназистите от селата пре- план и програма ц бяха съкра- лае българското малцинство в

ната, въпросът за поддържане
то на училищата, в които вече 
няма деца, също заслужава вни
мание. Поради липса на пари ня
кои от училищата вече са затво
рени, други са обречени на съ
щата участ. В сегашните тежки

През седемдесетте години в

Васко Божилов

ПРЕДСТОИ ИЗДАВАНЕТО НА СБОРНИЦИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПЪРВИТЕ КНИГИ - ПРЕЗ ЯНУАРИ 1999 Г.
В четвъртък на 19 ноември в Ниш щават в най-скоро време да предложат ри, а запланувано е в най-скоро вре- 

се проведе заседание на Редакционния ръкописа за рецензия. Другите са го- ме да се отпечата и Граматика на 
отбор за издаване на сборници по бъл- тови, рецензират се или пък се дообра- българския език за средните учи- 
гарска литература за извънкласно че- ботват, така че през следващата про- лища. Очаква се този учебник да 
тене за основното училище. лет, най-късно до началото на април напишат проф. д-р Марин Младе-

леновете на Отбора констатира- всички сборници за извънкласно чете- нов и другите сътрудници от кате- 
ха, че подготвянето на тези сборници не ще бъдат отпечатани. драта по българска филология в
върви сравнително добре. Двете книги По думите на Драган Ранкович, ре- Белградския университет, 
за началния курс (I - II и III - IV клас) са дактор в Завода за издаване на учеб- Сборниците за извънкласно че- 
почти готови, рецензиите са положи- ници от Белград, досега Заводът е от- тене в основните училища ще бъ- 
телни и е завършено редактирането, печатал всички учебници за основните дат издадени от Завода за учебници 
така че най-вероятно ще бъдат училища, където се учи български език от Белград със сътрудничеството 
чатани до началото на второто полу- - христоматии за всички класове, както на Издателство “Братство” в Ниш.

и граматиките на българския език. Ос-

отпе-

годие.
Най-бавно върви изготвянето на сб- В.С.Бвен това са отпечатани и христомати- 

орника за V клас, но авторите обе- ите за средните училища - общо чети-
Драган Ранкович
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КУЛТУРА И ПОЛИТИКА
Изминаха девет месеца от откриването на помеще

нията на гражданското сдружение “КИЦ "Цариброд” - 
Димитровград. В началото на миналия месец бяха 
рити и помещенията на неговия филиал в Босилеград.

С каква цел бе сформирано и регистрирано при 
тветннте югославски държавни органи това граждан
ско дружество. В отговор на тоя въпрос нека ни бъде 
позволено да цитираме думите на българския 
в Югославия г-н Ивайло Трифонов, 
ственото от

Новица Младенов и когато тук пяха Янка 
Рупкина и трио “Българка”, досега не е проведено нито 
едно културно мероприятие. Ако не бяха те, и самото 
тържествено откриване на помещенията в Босилеград 
щеше да бъде изцяло политическа проява.

Политика беше и освещаването на помещенията от 
страна на български свещеници, с което те грубо на
рушиха каноните на църквата, според които в чужда 
енория не се отива неканен от епарха и енорийския 
свещеник. Църковната служба, сиреч молитвите, бяха 
произнесени на църковнославянски език - така, както 
го правят и свещениците на сръбската православна цръ- 
ква. Значи, не на български език, както търсеха от 
ръководството на ДСБЮ, обвинявайки властите у нас в 
асимилация на българското малцинство дори чрез бо- 
гослуженето. Божието слово беше произнесено в уни
сон с каноните - на църковнославянски език, а на бъл
гарски беше само беседата след молитвите. А тя, бесе
дата на българския архимандрид Николай, си беше на- 
право политическа сказка, в която дори Босилеград- 
ският край беше наречен “свещена българска земя”.А 
щом като те, духовниците, говореха като политици, ни
що друго не можеше да се очаква от българския замест
ник-министър на външните работи, председателя на 
ВМРО и другите представители на политическия живот 
в съседната страна.

Политическо събитие беше и самото тържествено 
пресичане на лентата в Босилеград. Символичното й 
прерязване означи и прекратяване на свадите между 
ръководството на КИЦ-а и на ДСБЮ. Защото едната

от платна на страна на лентата държа председателят на Упра
вителния съвет на КИЦ “Цариброд” Небойша Ива
нов, а другия край - председателят на ДСБЮ - Мар
ко Шукарев. Кой след това може да твърди, че 
КИЦ-ът е непартийно и неполитическо сдружение 
на гражданите?

А за това какво културно събитие беше пред
ставената тогава книга на Иван Николов “Посла
ние към Тангра”вече писахме.

Бидейки няма културни прояви, босилеградски- 
ят филиал на КИЦ “Цариброд” се зае с издаването 
на “Бюлетин”. Колко издаването на такъв официоз 
е в унисон със Закона за общественото информи
ране, не е наша задача. Нека за това да мислят 
издателите му. Онова, което на пръв поглед може 
да се види е фактът, че само една шеста част от 
неговото съдържание може да мине като информа
ции на културни теми. Всичко друго е “чиста” поли
тика, която дори няма никаква връзка с малци- 
наството ни. Съставителите на “Бюлетина” напри
мер уведомяват за това какви избирателни системи 
има, за отношението на черногорския президент 
Мило Джуканович към югославската федерация 
или за това колко души е убил комунизмът в света. 
За креативността на съставителите му говори и 
фактът, че някои от “жалко-смешните” памфлети 
се препечатват от брой в брой.

в
отк-

съо-

посланик
казани на търже- 

криване на помещенията на КИЦ в Ди
митровград: “Искам да завърша с това: Посветете , скъ
пи приятели от ръководството на Културноинформа- 
цнонния център и всички ваши сътрудници и активисти, 
своите усилия на една благородна конкуренция с общин
ските културни домове кой повече българска култура, 
кой повече българско изкуство ще представи на гра
жданите. Нека това да бъде вашият конфликт, ако може 
да се говори за такъв, т.е. благородното съперничество 
на полето на културата”.

Ако се съди от направеното досега в Димитровград, 
може да се каже,че това сдружение в общи линии из
пълнява коректно задачата си. Това е така защото чле
новете на ръководството на КИЦ замразиха членува
нето си в отделните политически партии и организа- 
ццц.Това беше и една от основните причини за конфли
кт с ръководството на ДСБЮ и преди всичко с г-н Ма
рко Шукарев.

Макар че измина малко време от откриването на 
помещенията на босилеградския филиал, с изключение 
на самото откриване, когато бе представена изложба В. Богоев

ДИВЕРСАНТЪТ ОТ СЕЛО
БОРОВО

взел името Денко. С баба Венка те имали 
един срш - Кота, който бил много “би
стър” и те го дали да учи за поп. Учил дядо 
Кота, учил, но буйната му кръв не мо-

”Това още повече я усъмнявало и тя все 
повече ревнувала. Боровци казват, че 
отивала и в София да го търси. Там се 
запознала с някакъв полицай и му се оп
лакала, че мъжът й нощем скита и често 
не си идва в квартирата. По тоя начин, 
дали без да иска или не, насочила пов
торно вниманието на полицията към Де
нко. Дали поради това или някое друго 
предателство бойната група на Никола 
Ботушев била разкрита през септември 
1941 година. Били арестувани 13 души, 
между които и Денко Котев Денков. В 
неговата квартира на площад “Лъвов мо
ст” N26 полицията открила железни ско
би, с които могат да се вадят жп пирони, 
с които се закрепват релсите към дърве
ната основа (траверсите), железа с ши
пове-рогчета за спукване на автомоби
лни гуми и пр. След ареста на Денко в 
Борово идвали полицаи от София, раз
питвали родителите му, роднини и други 
боровци. Дядо Кота водили и в София при 
Денко в затвора, за да го убеди да си при
знае вината и да посочи другарите си. Не 
успял. Съдил ги военен съд. Пак отвели 
дядо Кота в София, да присъствува на 
съденето. Уплашен за своя живот и жи
вота на семейството си, той казал на сле
дователите и съдиите: “Да се убие това 
мръсно куче! "Денко бил осъден на смъ
рт и обесен в Софийския централен за
твор на 15.11. 1941 година. В “История на 
Софийската градска организация на 
БКП", на страница 429 пише: “Четирима 
души - Никола Ботушев, Никола Шопов, 
Алексащгър Велков и Денко Денков бяха 
осъдени на смърт и обесени в Софийския 
централен затвор. Те посрещнаха смъ
ртта геройски”.

Набързо след обесването на Денко 
жена му се омъжила, а децата останали в 
Борово. Синът му Спасен след освобож
дението отбивал воення си дълг във Ва- 
лево и починал от мозъчен кръвоизлив. 
Дъщеря му Милка до преди няколко го
дини живееше в Димитровград от социа
лна помощ. Сега живее в София, в квар
тира, наследена от майка си. Някога в 
Димитровград и София имаше улица, ко
ито носеше името на Денко Котев Денков 
- името на човека, извършил най-голя- 
мата диверсия на жп линията от София до 
Пирот и то още през 1941 година.

бота. Тогава той започнал да работи във 
фабриката “Титаник”. Поради пропаган
да на комунистически идеи през 1935 го
дина бил повторно уволнен от работа, 
осъден и изпратен в затвора. След ос
вобождаването му от затвора Денко се 
завърнал в с. Борово, където живеела 
жена му с двете деца - сина Спасен и дъ
щеря му Милка. На боровци често раз
казвал как ще се живее, когато победи 
комунизмът. Говорил им, че няма да има 
богати и бедни, всички ще работят колк- 
ото могат, а ще взимат колкото им тря
бва. Някои му вярвали, някои не, но това 
им харесвало. Никак не им харесвало 
обаче храненето от един казан, за което 
също им разказвал. Чудели се как така 
цяло село, над хиляда души, да ядат от 
един казан!

След априлската война 1941 година 
Денко Котев пак отишъл в София и вед
нага се включил в бойната група на Ник
ола Ботушев. Като член на тая група той 
извършил вече споменатата диверсия 
край Градини, унищожавайки цяла ком
позиция с гориво за гермаците. И самата 
жп линия била тежко повредена. За из- 
вършавмнето на диверсията съществуват 
две предположения: според едната, след 
тръгването на товарния влак от Драго
ман, Денко развалил спирачната система 
на влака и когато той тръгнал по нана- 
долнището и се засилил, не можал да на
мали скоростта си, на завоя между Кало
тина и Градини излетял и се запалил. Спо
ред другата версия, на споменатия завой 
Денко измъкнал пироните, които укреп
вали рслесите към траверсите и малко 
преместил външните релси. Когато вла- 
кът стигнал до това място, той излетял от 
линията и се запалил.

Мисля, че втората версия е по-точна, 
понеже след ареста па Денко в кварти
рата му са намерени железни скоби за 
вадене на пирони от траверси те, към кои
то се закрепват жп релсите.

Денко бил строен мъж, хубаво гово
рел, често пътувал и затова жена му мно
го ревнувала. Искала да отиде с децата 
при него в София и там да живеят, но той 
не им разрешил, защото живеел в неле
галност, криел се, сменял квартири. Ест
ествено, той не можал да каже това на 
жена си, а й говорел: “Сега е военно вре
ме, стой си с децата па село, в София не 
идвай. Когато свърши войната, когато 
победим, ще живеем където ти кажеш.

жела да живее по аскетичните църковни 
канони. Завърнал се той в Борово, оже
нил се за Кита и тя му родила 10 деца - 5 
дъщери и 5 сина: Ристо, Крум, Денко, За
хари и Александър. Макар че не се из
учил за поп, дядо Кота винаги помагал в 
Борово на служещия поп, бил “покли- 
сар”. След Втората световна война той 
отишъл в България, живял и умрял в ня
какъв манастир. Сиромашията пропъди
ла синовете му по печалба, в Борово оста- 

Когато преди тридесетина години из- нал да живее най-младият - Александър, 
лезе от печат книгата на Богдан Николов т0й беше трудолюбив и честен селянин, 
“Хронология на Димитровградско , на до Края на живота си остана в Борово, 
страница 51 прочетох: “През есента бе Крум работел в София до Втората свс- 
налравена най-значителната диверсия на товна война. През 1941-42 година рабо- 
жп. линия край село Градини. Тук бе за- тил на пътя от село Искровци към Звон- 
пален товарен влак, превозващ около 40 След това повторно отишъл в София, 
вагона - цистерни с бензин и нефт, който там работил и там умрял. Не бил женен, 
трябваше да бъде изпратен в Сърбия за Ристо работел в Ниш като“жандар”, бил 
нуждите
Главният инициатор и извършител на та- синовс< През 1942 година бил убит, а жс- 
зи акция е бил Денко Котев от село Бо-

Денко Котев Денков

германския окупатор, женен за мома от Сараево и имали двамана

на му се върнала в Сараево при брат си. 
рово... След войната един от синовете му бил

На страница 90 пък пише: “Животът ВОСнен в Мостар, при него служел Тро
на този герой-диверсант, който още в пъ- здан Илиев от Борово. Захари бил платен 
рвите дни на окупацията на страната вди- граничар на югославско-австрийската 
гна във въздуха германския сшалон, още граница от 1928 година до Априлската 
не е достатъчно проучен”.

Дълги години се опитвах да науча не- нал на село и там живееше до края на 
що повече за този герой-диверсант от мо- живота си. Макар че имаше къща в Тур- 
ето село. Говорих с много стари боровци, ванйина махала, той живееше в поятата 
с двамата му братя Александър и Захари, си на Бачсв рид. Отглеждаше стотина ов- 
които живееха в Борово, ровех из сггари цп и чифт волове и понеже не беше же- 
вестници и книги. Колкото хора -толкова нсн> често казваше: “Гората и стоката 
и разкази. Е, по некои детайли се раз- (добитъкът) са моят живот, те са ми и 
личават, но в ио-голямата си част съв- Жена, и деца”. Беше грамотен и умен чо- 
падат. И тъкмо когато си мислех, че съм вск> който добре знаеше историята и ми- 
узнал истината за Денко Котев Денков, цалото на Борово. За брат си Денко каз- 
през 1989 година излезе от печат книгата ваше> че бил добър и умен човек, имал си 
“Димитровград 1877 - 1945” от група ав- “бубулечки”, а нямал щастие. През 1919 
тори. Те лишат, че Денко е бил завербу- ГОДина Денко отишъл в България, ра
ван от английската разузнавателна служ- ботсл в мини “Перник” и там станал член 
ба, че е извършил диверсията
инициа тива, че е обесен преди окупация- работил като готвач в студен тския 
та на Югославия през април 1941 година По време на парламентарните избори пр- 
и т. н. Отново търсене, разговори, про- ез 1931 година той взел активно участие - 
всряване на факти... Оказа се следното: агитирал и охрнавал партийни дейци. От 

Денко Котев Денков е роден на 12. 12. 1931 до 1933 Год. Денко работил в общин-
1901 година в село Борово, в рода на Тур- ската техническа работилница, където е 
щгре. Прякора “турци” те са получили по бил секретар на партийна група. Участ- 
том, че неговата баба Венка към средата вал „ стачката на ж.п. работници и поради 
на XIX век се омъжила за турчин, той се това црез 1933 година бил уволнен от ра- 
“покърстил”, станал добър християнин и ______

война 1941 г. След окупацията се завър-

БКП. По-късно отишъл в София ипо тяхна на
сгол.

Цявтко Иааноа
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СТАРАТА ЧАРШИЯ
братята Бречиички и от Стефан Ранчев гьрговци изку- 
пнаха агнета опаковани в специални сандъци и ги про
даваха в Белград. Тогава нямаше хладилна техника и 
сандъците бяха направени от 5 см дебела чамова дъска, 
обкована с ламарина, а между ламарината и дъската се 
слагаха дървени стърготини. В един сандък се закан
ваха на куки 10 до 15 агнета и според тогавашните 
стандарти агнето можеше да бъде до 10 кг живо тегло. 
Когато агнетата се закачат, отгоре се слагат 5-6 кофи 
лед, а върху леда слама.

- Слънчевото време е добро за месото, а когато е 
влажно то мухлясва - казва старият ми познат Гошо.

И в месарниците стоката се съхраняваше в сандъци

избор.
Когато напуснах бакалииците, понесъл в гърдите си 

познатата смесица от разни миризми, характерни за 
тези магазини, отправих се към фурните на Влия и 
Янаки Гьошспи - Дудииитс, на Георги Грънчарев, на 
Баса Бол ье век и, Мита Велин, Христо Мишев - Маз- 
гошки, на Петър Попов, която държеха братята Цветан 
и Евлоги от Вълковия, влезнах в Джаджината, отбих се 
във фурните на Серги Андонов, на Петър Фурнаджията 
и Гаца Калотски, отидох при Крум Гогов и Нацко Да- 
видков... Освен предразполагащата топла пълна, от фу
рните ме облъхнаха приятните и изкусителни изпаре
ния на топъл домашен хляб с мека бак'ьрсно-чсрвена 
кора, па гювеч, подварък, на свинско и агнешко, на 
баници, зелници, на гевреци със сусам и мекици, на нещо 
приятно и натурално. А особен вкус на ястията при
даваха глинените и гледжосани съдове и специални та
ви, в които се печеше месото. Всичко това ме изку
шаваше и дразнеше апетита ми.

Хляб, тестени изделия, манджи, салати, плодове! - 
обаче истинският чревоугодник - мераклия, не сяда на 
софрата без месо. И така реших да видя какво предлагат 
месарниците на Никола Димитров - Йонкин, на Влада 
Стоянов - 'Гаскин, на Асен Митов - Ачко, на Трендафил 
Колев - Трепча, на утвърдилите се с добър изборна месо 
бра тя Петър и Борис Гигови - Брсзнишки, както и на 
техните сродници, синовете на Алекси - Ангел, Ванчо и 
Глигор, познат като Гиго Брсзнишки. След месарни
ците на тези престижни и авторитетни хора, реших да 
видя с какво разполагат месарите Гера Сотиров от Ра- 
дейна и Филип Радейнски. С особен интерес отидох при 
Стефан Ранчев - Жольин, известен с любезността си и с 
отличното качество на месото и месопродуктитс. Полз
ваха се с име и месарниците на Станул Драговитски,

✓уцентрална част' на чаршиита или търговският
' център на Димитровград, е отсечката от едната 

железопътна бариера до другата или, както ние каз
ваме, от горната до долната рампа.

Върху екрана на спомените ми, запазени в съзнател
ната част на моя живот, ярко и релефно възниква ста
ринната част на чаршията, особено някъде от преди 
Втора та световна война и непосредствено след нея, на
кичена от двете страни на тротоара с малки частни 
дюкянчета, разположени едно до друго като гъст наниз 
от седефени мъниста. И улицата, и тротоарите бяха 
постлани с калдъръм, който чак след войната беше 
подменен с груби павета.

По това време търговците и занаятчиите, тези де
лови и предприемчиви хора, носеха в себе си някакъв 
буднтелско-възрожденскн дух и строгите сснас1>скн до
бродетели за чест', почтеност', взаимно уважение, хуман
ност, общителност, отзивчивост'. Някои от тях имаха 
интелектуални привички: четяха вестници, периодика, 
ходеха на забави, бяха членове на гимнастически дру
жества като “Соколац” и “Юнак” и се интересуваха от 
други културни прояви. Дори участваха в певчески и 
танцови състави.

На някого може да се струва, че тогава животът е 
текъл монотонно и еднообразно, без сблъсцн и разни 
вълнения, че нищо не е нарушавало спокойната река на 
жизненото им течение. Обаче и в тогавашната пазарна 
икономика е имало конкуренция, стремеж за оцеляване 
и престиж, за създаване на имидж, както сега се казва.

Дюкянчетата бяха ниски постройки и си приличаха 
като братя. Вратите н прозорците бяха грапави от плас
товете боя трупана върху тях с години, която някъде бе 
напукана от студовете и горещините и имаше вид на 
изпечена н напукана земя, дълго преди това стояла под 
вода.

Тук-таме, като неестествен израстък, стърчеше по- 
някоя висока сграда, горделива и замечтана в своята 
показност. Така цялата чаршия - неподправена, без . 
грим и козметика, нзглежаше като старо сребро, при
добило патината на времето. Хората, дюкяните и ра
ботилниците даваха живителна кръв, плът и дух на тази 
чаршия.

Повечето дюкянчета бяха много стари, паянтови, Г;.* 
построени от дървен материал, омазани с пръст и ва
росани, според строителните възможности в миналото 
и колкото и собствениците им да ги поддържаха, те 
носеха върху слабите си плещи бремето на своята ста
рост. Едни имаха по две-три стъпала, други се бяха 
спуснали и снишили под нивото на тротоара и човек 
имаше чувството, че може да ги прескочи добър ез
дите н кон. Както постройките бяха леко изкривени, 
така на повечето от тях прозорчетата бяха малки, с 
тънък дървен скелет и с железни перила. Покривите 
им бяха от турски керемиди, на много места хлътнали 
и неравни. Някои имаха кепенци, които се затваряха 
след изтичането на рботното време, а над други беше 
надстроен етаж и над вратата и прозорците се спускаха 
метални ролетки. Вътре беше мрачно, а дъсчените 
подове се мажеха с терпентин. Макар че повечето от 
помещенията бяха тесни, стоката се подреждаше из
рядно и вътре беше приятно и уютно. Много собст
веници на дюкяни над тезгяха или масата бяха окачили 
или семеен портрет или иконата на светеца, който пра
знуваха.

Помня, че през лятото имаше купове натъркаляни 
дини и пъпеши пред някои дюкяни.

Така чаршията приличаше на всяко ориенталско гра
дче или паланка, но имаше нещо свое, неповторимо, 
завладяващо. Затова хората обичаха старата чаршия, 
както се обича стар приятел, стари родители, старо 
отлежало вино.

Чаршията и дюкяните оживяваха особено в петък, 
когато от селата се стичаха млади и стари на пазара, за 
да си купят това, което им беше необходимо.

След запознаването с чаршията, първо отидох в ба- 
калниците. С риск да пропусна някоя и да огрубя по- 
вествователната тъкан, ще изредя всички, като започна 
от “Строшена чешма”, от бакалниците на Стоян Ми
лчев Димитров, на Никола Димитров - Йонкин, на Пе
тър и Кръста Йонкини, на Давидко и Велко Тотеви.
Пред очите ми възкръсват бакалиите на Делча Бо- 
льевски, на Георги Грънчаров - Боянката, на братята 
Милчо, Марко и Димитрашко Угляреви, на Асен Иг- 
нятов и братята Петър и Кръста Тукунски, на Илия 
Марков от Чорин дол, на братята Делча, Илия и Тодор 
Ковачеви, на Лека Пупин, на Данаил Шипов - Шипата, 
на Мица Симов - Гоински, на Еленко Павлов, Крум 
Величков и Стратко Петров.

Тези хора, усвоили тънкостите на търговския занаят, 
както и ловкостите на покупко-продажбата, знаеха да 
печалят пари. Предлагаха всякакъв вид колониални 
стоки и домашни потреби.

По рафтовете, в нишите, в бурканите и дъсчените 
приспособления, във варелите имаше разнообразни 
стоки, като бомбони, кочански ориз, обикновена пудра 
и жълта захар, олио, зехтин, сапун, пасти за зъби, газ, 
катран, мас, въжета, канап, сода за сапун, подправки, 
като черен пипер и дафинов лист, брашно, сол, кафе, 
леблебия, маслини, фурми, стафиди, смокини, сухи сли
ви, консерви, вафли, разни лакомства, както и желе
зария и емайлирани съдове. За времето наистина богат

с лед.
Според тогавашните разбирания, жизненото равни

ще от 1933 до 1944 г. е било отлично.
Войската се снабдяваше с месо от доставчици, как- 

вито бяха Алекси Гигов, дошъл от Брезник в Цариброд 
през 1909 г., а по-късно от Стратко Петров. Месо нито 
се е застоявало, нито се е разваляло, макар че не е имало 
хладилни витрини и фризери.

И сега като че ли виждам едрите червендалести кас
апи, често застанали пред месарниците с бели прес
тилки и шапки на главата. А в касапниците имаше тез
гях, голям дънер за подготвяне на месото според же
ланието на мющерията, имаше и голяма месомелачка 
за кайма, сатъри, ножове, везна, кантар, на стените куки 
за подреждане и сортиране на месото.

След приключване на работното време, месарницата 
се измиваше с обилно количество вода, която се до
насяше от реката и не беше замърсена.

Месарите и кожухарите празнуват Свети Рангел. То
гава нож не се пила, забравят се мислите за продажба и 
конкуренция и се устройва веселие и гулай, което про

дължава ден и нощ в някоя от 
кръчмите.

След този богат избор на ме
со, ако можеш не се изкушавай 
да не си хапнеш печено и да го 
залееш с домашно червено вино. 

Тогава касапите нито знаеха
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други технологии, познати в съв
ременната хранително-вкусова 
промишленост.

Накрая пожелах да се отбия и 
в текстилните или манифактур
ни дюкяни. Георги и Петър Ца- 
цур ката, Делча Больевски, Крум 
и Косга Рангелови - Рашините, 
Рангел и Георги Градински, Ран
гел и Асен Градински - Кленги- 
те, Нацко Градински, Сашо и Ва
сил' Манови, сукнара и забънара 
Петър Беренделията, са снабдя
вали населението с текстил. По-
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Кръчмарят Киро Бирбаръца, синът му Миланчо, железничари, Киро Бояджията 
и братята Гиго, Ангел и Ванчо Брезнишки (от ляво на дясно)

вечето от тези дюкянджии са 
братя и са поддържали семейна

Моят познат Дана Гтрядцриаотил в дюкяна на баща 
сн Делча Больевски казва, че всички търговци са се 
снабдявали с платове и други тъкани от фирмите 
“Теокарович” в Парачнн, “Мита Рпстич” в Ниш, от 
Лесковац, Чуприя, Белград, Дута Реса.

- Предлагахме на мю ще рийте вълнени н памучни 
платове, басми, американ, циц, коприна и други тъкани 
- казва Дана.

Тези търговци имаха не само здрави морални устои

Владо Гоински и Петър Симеонов, който освен че дър
жеше месопродавница, търгуваше и с едър и дребен 
добитък. Есто, Сандо и Стоян Джаджевн търгуваха на 
едро с едър и дребен добитък и изнасяха в Турция, като 
караха добитъка пеша.

Събеседниците ми Гошо и Петър казват, че след 
Брезничанските месарници, най-добре работели тези на 
Стефан Жольин и на Станул Драговитски.

Покрай месарлъка с преработка на черва се зани
маваха познатия смешник и гуляйджня Асен Игов - 
Червара и Борис Иванов - Буза, познат бохем, ком
паньон, лекомислен авантюрист, добряк и услужлив чо
век. Някой вероятно си спомня епизода от живота му, 
когато бе произведен във воинско звание поручик. И 
двамата изработваха сухи и солени черва и ги пласираха 
във вътрешността. Сега пък се употребяват и естест
вени и изкуствени обвивки за колбаси.

Всекой от касапите си имаше постоянни мющерни, 
така че даваше и на вересия. През 30-те и 40-те години 
на века, както и през първите години след Втората 
световна война, хората отглеждаха доста добитък, та 
имаше богат избор на месо. Според сезона, месарите 
предлагаха говеждо, телешко и свинско месо, с кокал и 
обезкостено, агнешко, овче, козе, ярешко, плешка, вр
ат, джолан, рибица, телешка и свинска карантия, свин
ски обрезки, както и месопродуктн като полутрайни и 
краковски колбаси, кренвирши, наденици, паризер, бер- 
линер, траен шпеков салам, саздърма, козя пастърма, 
суджук. Месните изделия не са се много различавали от 
тези в съвременните месокомбинати, само че сега наз
ванията са европеизирани и се казват котлет, бекон, 
контра, бонфиле.

Едни от месарите работеха на дребно, за преживя- 
, други бяха направили състояние като Брезничан- 
Станул Драговитски, донякъде и Стефан Ранчев и

и възгледи, но внушаваха уважение сред ражданите и 
със своята външност.

Спомням си Стратко Петров, Еленко Павлов, бра
тята Манови, Брезннчаннте. Едни от тях бяха високи и 
прави като пилони, други по чорбаджийски закръглени, 
облечени в елегантни костюми, с жилетка под сакото, с 
вратовръзка, с джобен часовник с верижка и почти ви
наги с излъскани обувки. Движенията им бяха плавни, 
малко забавени, приказваха спокойно и отмерено, в 
приказките си не влагаха крайни емоции. Лицата им 
отдаваха улегнали и уверени в себе си хора. Не вярвам, 
че се големееха, просто бяха усвоили някакви норми и 
поведение, крепящи се върху еснафския бит и традиция.

И когато пиеха следобедното си кафе или чашка 
ракия с приятели или хора от еснафа, или играеха на 
табла, към тях и кръчмари и посетители се отнасяха с
нужното уважение.

Така се завръщам от далечините на миналото сред 
вълните на ежедневието, за да почувствам един ден 
неудържимото влечение да отида при занаятчиите: ши
вачи, плетачни, юрганджии, сладкари, бозаджии, сук- 
нари, кожухари, обущари, дърводелци, сарачн, мутаф- 
чии, колари, грънчари, ковачи, налбати, бръснари и 
други, да си поговоря със скулестите здравеняци за тех
ните делници и празници, да изпием на рахат по едно 
турско кафе с локум и да се примирм с изконната зак
ономерност, че и те са изместени от индустриалните 
занаяти, направили живота по-удобен и конфортен, но 
и по-студен, напрегнат и скоротечен в залисията на жиз
нения бързей.

Няма ли да бъде сантиментално-сладникаво жела
нието ми да запазим спомените за миналото, традицията 
и приемствеността към нея?

ване 
ите,
се ползваха с име и извън града.

След Втората световна война железничари от вагон- 
ресторантите, както ги наричахме вагонлии, изкупуваха 
в по-големи количества месо и го продаваха във вът
решността. Вероятно прекупвачеството е било доходно 
и тогава, но и старопланинските агнета са били търсени 
най-много и на чуждия пазар.

Когато беше сезона на агнешкото, за Великден, от
ВЛАСТИ МИР ВАЦЕВ

Ф 27 НОЕМВРИ 1998 г.
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ФАРМАЦЕВТ

СЪС „СВЕКЪРВА” НА 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
• Голям успех със „Свекърва” • По какво е запомнено представлението „Сеоски лола” ?
• Един от златните периоди в дейността на димитровградския театър

Членовете на самодейния театър “Хри- рана пиесата “Воденичари”, а на 6 февруари 
сто Ботев” изпълняват през 1950 година ко- премиерно е изпълнено представлението с 
медиите “Дядо за продан” и “Пръст пред пеене “Сеоски лола” от Ед Тот, посърбено 
носа”, а през следващата (1951) година под- от Стеван Даскашев. Става дума за унгарски 
готвят “Свекърва” от Антон Страшимиров, текст, приспособен към сръбската сцена от 
постановка на Истатко Станулов. Освен Стеван Даскашев, който е имал честта да 
Станулов, на сцената са и Илия Ица Попов, бъде член на Великата унгарска опера в 
Ангел Димитров, по-известен като Раша Будапеща. Ролите е разпределил Истатко 
Дуруз, Борис и Наталия (Колица) Ранге- Станулов, който е поверил главната роля на 
лови, Венета Крумова, Вена Дичева, дебю- стройния и красив Илия Ица Попов - ролята 
тантката Деса Гигова... На премиерата - ка- на стария ерген Стеван Драгич. Ролята на 
то в кошер! Макар че залата може да побере Йелка Чизмич е изпълнявана от прекрас- 
700 зрители, продадени са над 1000 билета, ната Венета Крумова, докато в ролята на 
Ненадминат рекорд в историята на цари- младата девойка се е появила Видосава Ви- 
бродския театър. Разбира се, Истатко Ста- да Апостолова. В пиесата играят и Сава Пе- 
нулов не е пропуснал да запише този твърде йчич, Десанка Гигова, Вита Маринкович, 
важен детайл в дневника си, който е използ- Душан Бишчан, Никола Андонов, Борис 
ван от някогашната журналистка Зденка Рангелов, Петър Леков, Младен Андонов, 
Тодорова като основен източник при пи- Ангелина Андонова, Душан Йотов. Тук е и 
сането на една част от историята на цари- Крум Алексов, популярният Крум Пупа, 
бродския театър (сп. “Мост”, бр. 113/114, със своя оркестър, както и блестящият сце- 
1998 г.). “Свекърва” е посрещната чудесно нограф и декоратор Гроздан Велев и суф- 
от димитровградската публика и това й от- льорката и “специалист по всичко” Василка 
варя пътя към Прегледа на самодейните те- Васка Маринкова. Тук е и Лилия Нейкова... 
атри в Алексинац. Димитровградчани три- Играеща и пееща трупа в съответни костю- 
умфират при една силна конкуренция. Ско- ми, които са много повече дело на техните 
ро след това те се представят и пред ни- ръце, отколкото на сценографа, 
шката публика в залата на Югославската 
армия (1 октомври 1951 г.).

ШЕСТ ПРЕМИЕРИ

Проф. д-р Соте Владимиров е ро
ден през 1951 година в село Плоча, 
Босилеградско, където завършва ос
новното си образование, а гимназия - 
в Босилеград. Като гимназист участва 
на регионални и републикански съ
ревнования по химия, физика и ма
тематика, за което е награждаван не- 
колкократно.

През 1971 година се записва във 
Фармацевтичния факултет в Белград 
и се дипломира 1975 година със среден 
успех 9,72! Като студент три пъти е 
награждаван за постигнат успех в сле
дването, а е награден и като пръв ди
пломирал се студент от своята генер
ация.

Една година след дипломирането 
си Владимиров работи в Завода за фа
рмацевтична химия, след което е из
бран за асистент-стажант по фарма
цевтична химия във Фармацевтичния 
факултет в Белград. През същата 
1976 година се записва на постднпло- 
мни студии и след две години успешно 
защитава магистърския си труд.

Проф. д-р Соте Владимиров е ре
довен преподавател по фармацевти

чна химия във Фарцевтичния 
факултет в Белград и втори мандат 

продекан за финанси в този 
факултет

Във връзка с това представление непре
менно трябва да се споменат две интересни 
събития, които оставят един особен отпе- 

През 1951 година в репертоара са вклю- г1атък върху това представление. За тях уз- 
мени и пиесите “Женитба и омъжване”,“Ог- Нахме от Лилия Нейкова. Първото събитие

- съвсем не е весело за ак- 
I трисата Венета Крумова. 
I В сцената, в която 
I жестоко се разправят Йе- 
I лка Чизмич (Венета Кру- 
I мова) и Стеван Драгич 
1 (Ицо Попов), сърдитият

• стар ерген стреля с пис- 
| толет срещу неверната си 
| любима, но какво се слу- 
| чва? Пистолетът бил пре- 
К пълнен с барут, така че на 
I сцената, освен пламък и 
I звуков ефект, се получава 
I и - инцидент! Барутът 
I (чети: пламъкът) проби- 
I ва прекрасната рокля-ко- 
| стюм на Венета Крумова
* и изгаря част от кожата Й. 
А Тази ефектна сцена на бн-

ната е имала и свое про
дължение в гардероба. 
Било е необходимо да се

Само През шая година д-р Соше 
Владимиров е участвал в три 
международни срещи: в конфере- 
цияша на дружествата на хими
ците ош страните в 
Югоизточна Евройа в Гърция, 
22-я международен симйозиум 
По хроматография в италиан
ската столица Рим и в Све
товния конгрес йо фармация в 
Холандия._______________________

от които във водещи международни 
научни списания. Участвал е в между
народни научни манифестации с 39 
съобщения.

! Въйреки големите си 
! задължения като йрейодаоашел 

I и научен работник, д-р Соше 
Владимиров намира врс.ие Поне 
веднъж в годината да Посети 
родния си край. За Босиле
град скошо краище, и особено за 
източната част на Весна Ко
била той казва, че е ек-_ 
ологически най-чистият оазис 
не само в Югославия и на Бал
каните, а може би и в Евройа. 
Този край изобилствува с много, 
някои от които наистина редки 
лековити билки, чияшо 
ексйлоашация, обаче шрабва да 
бъде Планомерна и да се кон
тролира ош сйециалисши.

*г:_
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ийПрез 1980 година Владимиров е 
избран за асистент, а през 1985 година 
става доктор на фармацевтичните на
уки. Една година по-късно е избран за 
доцент по фармацевтична химия, за 
да стане професор през 1991 година, 
най-напред извънреден и след това - 
редовен. Вече втори мандат проф. д-р 
Соте Владимиров е продекан на Фар
мацевтичния факултет в Белград.

През 1994 година д-р Владимиров 
е избран за експерт по фармация към 
Съюзното министерство за развитие, 
наука и жизнена среда. Той е член на 
Дружеството на фармацевтите в Сър
бия, Химическото дружество в Сър
бия и на Югославския център за крис- 
талография.

Д-р Владимиров е автор на три 
книги и монографии, а е публикувал 
почти 300 научни творби, голям брой

V-
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Актьорите в представлението "Сеоски лола" (1953 г.)

ън и пепел”, “Пътят към престъплението”, успокои разплакалата се
а на 31 декември е изпълнена “Избирачица” и уплашена Венета, да се поправи костюмът 
от Коста Трифкович. Трупата с над 30 ак- « '^еД това Да продължи представлението, 
тьори е била способна да понесе на плещите С гърч на лицето си Венета отново излиза 
си един репертоар от разнообразни пиеси, на сцената и играе докрай ролята на Иелка 
които ще удовлетворят най-различните вку- 1измич. Като че ли нищо не се е случило, 
сове на зрителите. В екипа на актьорите и Венета Крумова (днес Петрова) все още до- 
сътрудницитс сега е и Мики Нейков, Лиляна бре помни цялата случка и никого не об- 
Каменова, Душко Бишчан, по-късно и Сава винява. Пистолета, напълнен с барут, в 
Псйчич... Големият ансамбъл е успял да до- Дома на културата са донесли хора от УД

ата. Както казва Венета, лично го е 
напълнил Мнлорад Кознч с най-доброто 
намерение да бъде възможно най-ефектна 
тази сцена в представлението. И е била, но 

нежелани последици. Втората случка на 
премиерата на “Сеоски лола” е свързана с 
романтичната среща на стария ерген 
Драгич (Ицо Попов) с младата девойка 
(Апостолова). В една сцена е било нужно

но на

Проф. д-р Соте Владимиров е бил 
сътрудник в няколко научни проекта, 
които се финансират от Министерст
вото на науката и технологиите. Нау
чните му трудове в областта на крис
талната и молекулна структура на би
ологически активните вещества пред
ставляват основни изследвания за 
свързването на лекарствата с проте- 
инските носители, рецепторните ме
ста и механизма на действалото 
им.Той работи върху уточняването на 
нови методи за регистрация на лекар
ствата от групата антимикотици за 
нуждите на “Сърболек” от Белград, 
както и върху няколко други проекта 
в сътрудничество с “Хемофарм” от 
Вършац.

Най-голямата част от оригинал
ните научни творби на д-р Соте Вла
димиров в областта на биологически 
активните стероиди и други лекарст
ва обхващат тяхното изолиране, син
тез, уточняване на структурата им и 
кристалографски изследвания. За ре
шаване на сложните научни пробле
ми в областта на кристалографията 
той е установил сътрудничество с Ин
ститута по физика в Пови Сад, Инсти
тута по химия към Унгарската ака
демия на науките в Будапеща, Сръб
ската академия на науките и изкуст
вото, както и с Института за ядрена 
физика във Винча.

стави и на себе си, и на публиката едно наи
стина голямо удоволствие: през 1952 година 
премиерно е изпълнил шест представления 
и е рспризирал две пиеси! С такъв успех не 1 
са могли да се похвалят н много по-големи с

С научна работа Соше Владими
ров зайочва да се занимава като 
студент в трети и четвърти 

■ курс По фармация. Тогава^)ще 
той имал два екейерименшални 
научни труда, които били 
Показани на Третата _ 
югославска среща на студен
тите йо чиста и Приложна _ 
химии (с международно участие) 
и на Срещата на студентите 
ош югославските факултети йо 
фармации, състояла се в Загреб. 
Научната си дейност 
Продължава и в Завода за фар
мацевтична химии, където е 
включен в Проекта По изолиране 
на йрирггдни Продукти от 
растителен материал,_ 
Полушване на Полусиншешични 
деривати и решаване^ на 
химическата структура на 
такива Продукти. Д-р Владими
ров е бил на специализации в _
Еудавеща, в Централния инеши- 
туш йо химия към Унгарската 
академия на науките.

-
професионални театри. Публиката е видяла 
“Опечаленото семейство’1, “Д-р”» “Зла же
на”, “Бюро за женитба”, “кръстопът” и

фГ СмГлошиГмоикци!' Мъ“таш, Брей* ^.^“^бнлГзад^ителн^™,“ 
шца Пъртоио1Ш.щн,Пстърлпш, Камен- сцена. И да видиш чудо: на бнната се разн-

тни помещения при светлината на лоената ““° В0Т.“Г°"- * ПЛ11ТКП КОЯто се 
свещ и фенера. Актьорите са прекарвали в “аЗКкУ"““ „„ на Попов,
селата и по десетина дни. В града не са се н били ошггцте щн да се “отка-
връщали чак докато не изпълнят културно- ръка. -Прегръдката” продъл-
възпит ателнп га си зада ш. жшш няколко минути и по такъв начин било

ХОДЕНЕТО ПО МЪКИТЕ НА компенсирано онова, което е пропуснато на 
ВЕНЕТА КРУМОВА пробите!

Свободен КРЪСТИМ

(В следващия брой: "Раарушянмят живот" я 
Белград)

Златният период в дейността на само
дейния театър “Христо Ботев” продължава 
и през 1953 година. През януари о реиризн-

В. Богояя
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СЕЛИЩАТА В 

СТАРА ПЛАНИНА
АЗИЯ В БОСИЛЕГРАД

Азия с един ог шестте континента на ствува и в Босилеград, 
земята и представяй а най-голямата суха пл
ощ на Земята с над 44 милиона км2. В нея

Босилеград е красиво и здраво 
градче, с надморска височина от около 700 
метра. Градчето се намира в подножието на 
хълма Рисовица и е построен на двата бряга 
на река Драговищица, която е притока на 

I) науката под названието Епроатия, която река Струма. Градчето има около 5000 жи- 
обхваща територията от Атлантическия до 
Тихия океян.

малко
(Продължение от миналия брой)
С по-нататъшното усъвършенстване нп този примитивен вид (както в 

пространствено, тпкп и в конструктивно отношение) се стига до строенето ма 
първите къщи и урбанизираните селища. Почти всички сегашни села в Стара 
планина си имат малък площад, на който се провежда обществения живот. 
(Вероятно иредцнтс ни са взели за образец византийските селища).Тези къщи 
са се състояли от по-голямо помещение (“нжа”), в средата па която се нами
рало огнището. До това помещение обикновено е имало стая (гостна) и килер.

В тези постройки, както и в колибите, целият семеен живот се провеждал 
в едно помещение - "ижата” с огнището .

В един от ъглите се намирали т.нар. “лсси” за спане, изплетени от лескови 
пръти, покрити със слама или рогозка, която сс застлала напрано нп пода.

През зимата огънят се поддържал през цялата нощ. Таван не е имало. 
Прозорците са били от южната страна, били са малки, с мрежа от пръти, за 
да не влизат животни през тях. Вратите са били от дъски и сс затваряли с 
дървено резе. Размерите на къщите са били 10-12 м дължина и 4-5 м ши
рочина. Подът бил от глина, смесена с малко пясък. Северната и западната 
страна са били зидани с грубо дялан камък с дебелина между 70 см и 1 м , а 
южната и източната страни са правени от плетени пръти, отвън и отвътре 
измазани с глина. Покривът бил “на две води”, от ръжена слама. Снопчетпта 
се подменяли на всеки 5-6 години.

Отначало, помощните постройки са били непосредствено до къщата, от
делени от нея само с плет. По-късно поради хигиенични причини и за да бъдат 
предпазени от пожар, те били строени малко по-далеч. Те са били 
Основите им били от 2-3 реда камъни, на които били слагани плетени огради 
и наоколо тръни, като защита от хшцни животни, понеже сламеният покрив 
лесно може да се разкрие.

Вода за пиене била доставяна от изворчета, покрити с плоча, за да сс 
предпазят от замърсяване.

Предците ни от тези краища са се препитавали главно с животновъдство 
и примитивно земеделие (сеели са ръж, овес, ечемик и коноп). Не 
вали колелета, (може би поради незнание или липса на пътища?), а само 
дървени шейни.

живее повече от една половина от свето
вното население (57%). Заедно с Европа тя 
съставлява една обща суха площ, известна

тели, мнозинството от които са българи. 
Босилеград се състои от няколко градски 

Имената и на двата континента произхо- квартала (махали): Породил, Кара пил дол, 
ждат от семитския език. “Името Азия води Магурка. Гуйчак и др. Един от тези квар
ца ча лото си от семитската дума асу (ацу), та ли ( махали) носи името Азия. 
което на асирийски език значи "изток”. Босилеградска Азия се намира на усти- 
Гърцитс взели тази дума от финикийците, сто на Добридолския поток в Драговищица 
от тях римляните и така то с запазено до Тя обхваща левия бряг на река Драго- 
Д,,ес* вищица и дясната страна на Добридолекия

На запад от Азия с нашият континент - поток. Местността Азия в Босилеград об- 
Европа. Името Европа произлиза от аси- хваща пространството от днешната ули- 
рийскага дума ереб - залез, запад, което ца”7 юли” до Добридолския поток и е част 
гърците възприели от финикийците и го от по-широкия район, наречен Берков вир. 
употребявали за западния бряг на Егейско Това име на една от Босилеградските ма- 
морс. С течение на времето това название хали с много старо и съществува и в офи- 
сс разширило и вече означавало целия св- циалните документи (кадастъра на община 
ропейски континент. В унисон със засилва- Босилеград).
пето на икономическите интереси, админ
истративната организация и контрола на 
руските простори името Европа оконча
телно се разширява и на изток и стига все 
до планината Урал, едноименната река, Ка
спийското езеро и подножието на Кавказ.

Някога извън града, Азия днес е със-
ниски. тавна част на градското ядро в Босилеград. 

По-важни обекти в тази част на Босилеград 
са градският пазар, комуналното предпри
ятие “Услуга” (сградата на това предпри
ятие) и известният ресторант “Йелен”. Ос- 

В някогашната Римска империя Азия е вей това в тази махала сега има много нови 
била една от провинциите й. Тя обхващала семейни жилищни сгради, 
устието на река Мендерас в Егейско море и 
района около днешния турски град Аяс- 
олук. Благодарение на географското си по-

са използ- Не е уточнено със сигурност откога да
тира това необикновено име на една от бо
силеградските махали, нито пък защо този 
край е наречен Азия. Писмени документи 
за това няма. Съществуват само предполо
жения, хипотези и мнения...

“Старото животновъдство било лете на паша в планината, а ложение тя представлявала могъщ стопан-през зимата,
частично край листника и на зимен бръст (С Вукосавлевич - "Исгорийа 

друштва”, издание на Сръбската кралска академия)
По-късно, през ХУ1П-Х1Х век, започва строенето на “кованици” (дотогава 

не били използвани пирони), които били покривани 
дебелина от 1-3 цм.

В заключение може да се каже, че от У-У1 век населението в Стара планина 
е предимно от славянски произход и че всички селища в Стара планина са 
много стари, във всеки случай от 1447 г. насам.

ски център и начало на важните за времето 
си търговски пътища. Господари на тази 
област през историята са били гърците, 
след това римляните, персийците, готите, 
арабите, турците и други народи. Тя изо- 
билствува с културно-исторически памет
ници от елинско-римския период. Най-мно-
гобройнн такива паметници има от времето Д°бродолската рекичка (като 
на цар Юстиннян. От християнските памет- миРа някъде в Азия). Не е известно какви 
ници най-забележителна е Базиликата ску- са пРИЧИННо-следствените връзки между 
пола, построена от Юстиннян на мястото на контннента Азия и името на една част от 
мавзолея на Йоан теолог. Древният град Босилеград. Може би съществува такава 
Ефес бил неин стопански и културен вРъзка- Кой знае? Интересно

сочи, че и босилеградска Азия се намира на 
нзток и югоизток от стария Босилеград, 
така както най-големият континент на Зе-

селячког

Старата босилеградчанка Анка Дамяно
ва смята, че това име е дадено на този район, 
защото се намира между две реки и може 
би поради това често бил наводняван от 

че ли се на-

с каменни плочки с

арх. Иван Димов

УТОЧНЕНИЕ
е да се по-В миналия брой на вестника архитект Ивап Димов цитира иепълоо труда иа д-р 

П.В.Чирнч. Пълното заглавие на труда на д-р Чирнч, поместен в „Пнротски сбо
рник” бр. 8-9, е „Старостта ва селищата в Горно Повншавнс и Лужпица”. Неточно 
е също така и изречението: „През 1606 г. се споменават шестима жители, отбили 
военната си повинност ’. Д-р Чирич уточнява, че не става въпрос за воепва повив- 

, ност в сегашния смисъл на думата, значи ве са били войници, а войоуци. Войниците 
са били християни, които са били освободсои от извсстпи данъци на турските 
управници, а за сметка па това са оказвали различни услуги па турските войски - 
най-често били коняри. Редакцията

център, значителен и с това, че в него през 
431 година се състоял Третият вселенски 
събор. Тази територия сега се намира в гра
ниците на Турция. мята, по отношение на Егейско море.

Географски понятия с такова название 
обаче се явяават и в други краища на света. 
Среща се и в нашата страна. Азия съще- Трифун Павловия, 

Белград

Кой е дудук? След като изкарах гимназията в Бо
силеград, най-изгодно се оказа да зайиша биология в 
София. Там си намерих йрекрасна дружка, Трояна Ге
шева, аейиранш йо математика, малко По-възрастна 
от мен, но не е важно - и двамата сме ойиянени от 
любов... към биотехнологията. „Тричко” - казва тя - 
,)<акво мислиш, дали в един биореакшор ще дойде до 

увеличение на Продукцията ако вместо един вид 
роб се сложат два вида със съща екология и изисквания 
към хранителната среда?" Де, Тройке, това е невъз
можно, защото, ейоред дарвинизма, два вида с еднакви 
Потреби не са годни за съжителство - единият, макар 
за шрохичка По-сПособен, обезателно надделява и Под- 
шисква втория." Дали?" - не вярва Тройчешо и зайо- 
чва да интегрира сложни системи от линейни и нели- 
нейни диференциални уравнения. Дрей, наистина е та
ка, компютърните изчисления Показват, че действи
телно един от микробите бива изфъскан!"

По какъв начин рамондите успели да оцелеят до 
наши дни? Тактиката им се състояла в това да се укрият 
в клисурите и по заклонегагге от студовете стени, въоб
ще по местата със смекчен климат. Освен това, при 
засух или силни студове рамондите доброволно се ли
шават от вода, изсъхват подобно на тютюневи листа и 
преминават в летаргия - КСЕРОАНАБИОЗА. В сън

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (42)

ОТ СИМПАТИЯ 

КЪМ СИМПАТРИЯмик- прекарват все докато не оръси топъл пролетен дъжд. 
Овлажнени, те отново озеленяват и продължават раз
витието си нормално. Сръбската рамонда без вода пз- 

тенция, който отекна като сензация сред учените от държа 2-3 месеца, а рамондата на Наталия (получила 
целия свят, е открит в околността на Ниш, в Йелаш- името си по сръбската кралица Наталия, съпруга на 
ничкия пролом. Там, от северната страна на огромната крал Милан) “преспива” и по половин година, 
скала Радовански Камен, както и на върха Облик при обаче истински шампион, нанадминат съзтезател по
Островица, растат в братска любов две тревисти рас- ксероанабиоз, е родопският СИЛИВРЯК, НаЪейеа гЬо- 
тения, Кошопба зсгб.са и Кашопба НаШаИае. Те образуват Грешни, която донесе световна слава на българската 
гъсти, плътни, смесени туфи, прилепнали за варовика, флора. Този близък прияхел на рамондите издържа без 

п , . . като не позволяват на индивиди от чужди видове да се вреда 2,5 до 3 години, след което - залята с вода - въз-
_ Професор Асене, кой шук е.тука - азли иомашема- вмъкнат между тях^ Значи, вместо ревнивост и вражда кръсва ц продължава весело да живее! Силиврякът е 
шика или Тройчешо ио биология? - взаимна помощ в борбата за съществуване. Съжител- идеална консерва, за която мечтае австронавтиката.

Не сте дудуци: Деца, стълкновенията решавайте с фотона два вида със сходна екология учените наричат Помислете си, космонавтите, ако им се прияде зелениш, 
целувки, а не с обиди, още повече, че само частично сте 1ГИА или общо домакинство, общо отече- муШнат изсъхнала салата във вода и тя озеленее!
улучили истината. ство... /7. С. ГЪсПодин Професоре, Тройчешо и аз се ка-

Вярно е, изчисленията, натрупаният производствен °свен по това, че между тях няма караници, рамон- к«ж « най-скоро време да дадеме нов йример за сим-
опит и класическите принципи на дарвинизма доказват, Д*1176 са познати и още по две знаменити свойства. Ед- Натрия - вече си търсим квартира.
че два вида със сходни изисквания към външната среда ното е>че те са може би най-старите растения-кореняци _Ррофесор Асен: Троянка и Тричко са индивиди
не се търпят ако се намерят в общ биотоп (местожитие). на Балкана с житие от няколко десятки милиона години! ош същ, а не ош два различни вида и те могат само

Потичат от началото на геоложката епоха терциар, фигуративно да станат Пример за симйашрия. За
това Пък Троянка и Тричко са отличен Пример за 
симПашия и бъдещи надеждни био технолози.

Обаче науката е регистрирала и няколко изключения 
от тази закономерност, които предизвикват огромен тРетихша епоха, когато по нашите краища владеел тро

пически климат. Следователно рамондите са тропиче
ски растения, което потвърждава и сведението, че ня
мат роднини в Европа - родата им днес е в Африка.

интерес сред учените.
Един такъв необикновен и рядък пример на коегзис-

с. к.
(В следващия брой: Силата и безсилието на математиката)
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СПОРТ ® СПОРТ Оис сьл&ерлъо, <с<л исшс чиис<яисе*г
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ДИСЦИПЛИНАРНАТА 
КОМИСИЯ ИМА ДУМАТА

В последния кръг от есенния полусезон на първенството по фут
бол в Междуобщинската футболна дивизия Враня “Младост от 
Босилеград загуби от “Раднички” във Враня с 2:4. Обаче ръковод
ството на босилеградския отбор оспорва победата на “Раднички” и 
изисква от състезателната комисия да регистрира мача със 
служебен резултат в полза на “Младост”, защото един от футболис- 
титена домашния отбор е играл, въпреки че е бил суспендиран.

Още по време на мача узнахме от едно лице, че вратарят на 
домашния отбор Горан Идич поради неспортсменско отношение и 
грубо нарушаване на спортните правила на футболната среща с 
Железничар от Вранска баня е бил отстранен от играта. След 

това дисциплинарната комисия го наказва със забрана да играе на 
4 първенствени срещи. Тъй като забраната е в сила за VI, VII, VIII 
и1Х кръг, естествено, че той не е имал право да играе срещу нас в 
IX кръг. Заради това в законния срок подадохме жалба и мисля, че 
тя ще бъде решена в наша полза”, подчерта треньорът на 
“Младост Георги Георгиев.

Доколкото жалбата бъде позитивно решена, тогава с тези три 
точки босилеградският отбор ще заеме самия връх на таблицата.

м. я.

ЗАПЛАНУВАНОТО ТЪРЖЕ- 
СТВО По Повод юбилея на ашле- 
шическия клуб ,Железничар” 
ош Димитровград най-вероят
но ще се йроведе йрез януари сле
дващата година - узнаваме от 
членовете на ръководството 
на клуба. АК ,Железничар” е 
сформиран в началото на 1988 
година и йрез изминалите 10 го
дини се е превърнал в един от 
най-усйешнише сйортни колек
тиви в общината. Атлетите и 
атлетките от клуба са носи
тели на много отличия от със
тезания в страната, докато 
Душица Деянова Притежава ме
дали и ош Балканско Първенст
во По атлетика.

Ош снимката, която ни даде известният димитровградски 
акордеонист Красимир Григоров-Кърико, ясно се вижда, че е 
заснета През 1985 г. По време на срещите на селата в Желюиш. 
В момента, когашо в Димитровград градски фолклор Почти 
няма, освен този в основното училище, нека снимката ни 
наПомни, че Гоин дол тогава имаше три състава! На сним
ката е фолклорният състав на ветераните. Първа води хо
рото баба Дена, която още е жива. След нея е вече Покойният 
дядо Сшанча, след него също Покойната баба Трена. Послед
ният е дядо Илия, който е още жив. На снимката са Шйира с 
флигорната и Кръико в ъгъла с акордеона. Хореограф на 
трите състава беше големият ентусиаст Илия Миланов, 
който Почина Преди няколко години. Срещите на селата от
давна не се Провеждат, умряха както умираш участниците, а 
с тях и нашите села.

Б. Д.

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР В НИШ ОТБЕЛЯЗА 40-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

оДЕЦАТА СА НАЙ-ВЯРНАТА 

ПУБЛИКА НА СВЕТА
С мултимедиална програма - тържествен приказка”, ”Лебедово езеро”, “Мечето Рим 

доклад, документален филм и сценично изпъл- Чим Чи... ЮбнлеЙнияси сезон Театърът ще 
нение, на която присъстваха гости от страната посрещне с пет нови спектакъла. Много- 
и от съседна България, вчера в Ниш бе от- броЙниса и наградите, с които е коронясана 
белязан 40-годишният юбилейна Кукления те- досегашната дейност, най-значителни от 
атър в нашия град, единственият професион- конто са “ОктомвриЙжата награда” на гр- 
ален театър от рода си в тази част на Република ад Ниш, наградата “Учителят Таса”, Орден

на труда със сребърен венец и други.
Нишкият куклен театър е участвал във

А.Т.

На 3 декември 1998 година от 12 часа на гробищата Бозман в 
Крагуевац ще дадем 40-ДНЕВЕН ПОМНЕН на нашия скъп и не- 
прежалим съпруг, баща, дядо и тъст

СЛАВЧО КРЪСТЕВ
(1920-1998)

подполковник в пенсия
Голямата любов, доброта, благородство и все- 

отдайност, които ни подари, бяха прекалено го
лям товар за едно обикновено човешко сърце. На 
25 октомври то престана да бие. Без тебе вече 
нищо няма да бъде същото и нищо не може да 
замести всичко онова, което ти беше за нас!

Поклон пред светлата ти памет!
Твоите най-мили: Мира, Весна, Боба, Веля, Вуле, Мита, Света и Рака

Сърбия.
Макар че първото представление с марио

нетки в град Ниш е изпълнено още през да- всички фестивали на куклениците в пре- 
лечната 1951 година, за рожден ден на Кук- дишна и сегашна Югославия, както и на 
ления театър се взема 23 юни 1958 година, ко- много международни прегледи, в Българ- 
гато Народният отбор в Ниш решава да бъде ия, Италия, Германия, Швеция, Норвегия, 
сформиран професионален детски театър, кой Алжир, Чехословакия, Полша... 
то съществува до днес под името Куклен теа- По случаЙюбилея в началото на следва

щата година ще бъде отпечатана и Моно-тър.
-Значителна дата в историята на театъра е графия на театъра.

14 октомври 1977 година, когато получихме со
бствена сграда, която е наЙ-добреобзаведеният в Кукления от Народния театър в Ниш, и 
куклен неатър не само в Сърбия и Югославия, 
но и в тази част на Европа, каза директорът на шение. Защото: “децата са наЙ-милата и 
Театъра Велимир Костов. наЙ-вярнапублика” - сподели тя.

През изминалия период ансамбълът на Кук
ления театър е подготвил над 190 постановки, 
с повече от 10 500 репризи, които са видяни от мещенията на Кукления театър и бе взета 
над 2 милиона и 300 хиляди зрители. НаЙ-попу официална служба на театъра и то Св. Йо- 
лярни спектакли са “Червената шапчица”, ан Златоуст, която занапред ще се отбе- 
“Гъливър в страната на куклите”, “Капитан лязва всяка година.
Джон Пипълфокс”, “Заешко училище”, Бяла

На 3 декември 1996 год. се навършват 40 НАЙ-ТЪЖНИ ДНИ, 
откакто завинаги изгубихме нашия скъп съпруг, баща, дядо и тъст

СЛАВЧО КРЪСТЕВ
Актрисата Биляна Стоилкович е дошла

никога не е съжалявала за това свое ре- подполковник в пенсия от 
Димитровград, живял в Крагуевац

По този повод искаме да изкажем благодар
ност към всички наши приятели и съседи, които 
ни помогнаха в този най-тежък за нас момент, а 
особено сме признателни на семействата Вецк- 
ови, Сотирови и Петрови, както и на кум Паско.

Специално благодарим на д-р Спас Сотиров 
за вълнуващата жалейка за скъпия ни покойник 
във вестник „Братство".
Съпруга Мирослава, дъщери Весна и Борислава, внуци Велко, 
Вукашин и Димитрио и аетъове Света и Радован

ама Нишк-Преди тържествената прогр 
ият владика господин ИринеЙ освети по-

В.С.Б.

ТЪЖЕН ПОМЕНшшот На 7 декември 1998 година се навършват три години от не- 
нвдойнвтв и преждевременна смърт на нашия мил съпруг, баща, тъст 
и дядо

РАДОМИР АТАНАСОВ 
от Димитровград

и 40 дни от смъртта на ноговата майка
ДРАГА АТАНАСОВА 

Поклон прод светлата им памвт1
Опечалени семейства: Атанасови, Павлови и Станулови.

ЗЕЛЕ ЗА 

ЗАКЪСНЕ
ЛИТЕ

Каква ще е зимата, ако 
’ няма туршия! Още повече - 

Ч без кисело зеле. Та нали 
трябва за греяната ракия!

| Повечето
' димитровградчани вече са 
■л, напълнили качетата си със 
Ц зеле. Закъснелите купуваха 
мЗ сочни золки миналия петък 
' въпреки снега и студа. А 

нй зеле колкото щош - по ди- 
> нар и динар и половина.

На 13 декември 1998 година се навършват 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от смъртта на нашата скъпа 
съпруга, майка, баба и свекърва

САВКА РАНГЕЛОВА 
от с. Долна Лисина, Босилеградско
Мила съпруго и майчице, нима на можа да 

останеш още с нас! Ти ни напусна, но ние винат 
що то носим в сърцата си.

На 13 декември т. г, (в неделя) в 10 часа ще се 
състои 40-дновният помен на гробището в село 
Долна Лисина.

Каним роднини и приятели да ни придружат.
Скръбящи: съпруг Любен, син Борис и дъщеря Станка със семей

ствата си
А.Т.
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сатиРа * забава

МОЯ-ГРАВИЯ
Онуя вечер нской потропа на портуту. Нийе с бабуту се 

погледамо. Кой може у тия замън да йе, па кико не може да 
се сстимо за никога, она ме смуа:

,Лйдс, кво си се ококорил, иди пичГ
Навънка всйе мечава, не ми се дидза, ама нема накуде. 

Изненади се дибидуз! Колко и да беше снегат затрупал, 
препозна Данчу Монинога.

- Манчо, требе млого важно нещо да говорим с тебе!
- Не може ли да почека до йутре, бабата си йе поприлегла 

вечимка.
- Не може! - отсече он.
Я дърпну мандалото и реко:
- Айде улази!
Бабата се беше вечимка дигла, запалила ламбу и под- 

стькнула огънят.
- Манчо - поче одма Данча. - Дошъл съм да ми помогнеш 

у йедну работу, ти си по-грамотан човек, муаш се тамо- 
онамо, а и по-опитан си_

- Айде-дс- - знам почне ли некой да те вали, пази се, че 
тражи нещо.

- Да ми помогнеш да напишем йедну моюгравию!
- Кво ти йе па това?
- Книга, Манчо, книга! Кико я видим йедну работу. Тия 

дни слушам на Радио Цариброд, утрупаше ни с мойе- 
гравийе-

- А, сакаш да напишеш моногравию!
- Е тека, тека-де!
Ама чекай, требе да си навършил некикву годишньицу: 

трийесе, четиресе, педесе године-
- Па навършил съм; еве с бабуту тамън педесе године 

откико смо се узели, изродимо осам сина и йедну черку, 
имамо двайестина унуци, имамо пет праунука-

- Е, това йе повече за весник, нейе за кньигу- - реко да га 
отвърнем от празну работу.

- Кико нейе? - дърпну се он. - За кньигу йе! Ти слушаш ли 
кво се пише по тейе моногравийе, ко що кажеш да се окаю. 
Че ватиш да кажеш кико преди педесе године, еди кой си
се оженил и млого сполучил-

- Айде бре, кой се йе овайдил от женидбу! - кьипну я у
В ЗДРАВО ТЯЛО - 

ЗДРАВ ХУМОР
смей.Съдят развратник, който, както се изяс

нило, живял с пет жени. Прокурорът му казва: - Ама ти не си слушал радиото, а изгеда и не си чел 
нийедну моюгравийу. Па нейе важно да йе истина све що се 
пише, важно йе да се извалиш, ама тека, да народ зине от 
чудо и да забовари да затвори уста_

- Море и слушал съм, а и чел съм! - реко я. Ама знайеш ли 
там се орати или за предприятия, или за театър или за 
читалище, или за некакву другу-

- Знам! Знам! Знам! - пресече ме он. - Ама това йе само 
отвънка Ужкьим оратиш за това що ти кажеш, а ка по
гледаш некой се накьитил, тека се издокарал просто да му 
завидиш. Затова се тая книга и ока МОЯ-ГРАФИЯ!

- Бре Данчо, не иде тека ко що мислиш-
- Защо да не иде? Баш кига се оженимо напраи поятуту, 

а у ню за педесе године съм очувал къмто две иляде овце, 
неколко стотин краве и говеда, шес коня- Па све това кига 
повържеш с деца, унуци и праунуци - има да се чете, та да 
дрънка!

Видим я, сьглам се йе загреял Данча, нема да попущи, па 
обърну друг лис

- Я Данчо знайем да ударам рабушйе, не съм опитън у туя 
работу-

- Добре - съгласи се он изйеднуш, та ме шашардиса. - Че 
найдем другога. За паре има и теквия човеци: колко повече 
паре им дадеш - толкова повече те извале. Море има да га 
накьите и за било и за небило! Елем тебе че те молим да ме 
посъветуйеш кико да претупам бабуту да даде да изтър- 
кольим бурето, да му дърпнемо после йедно пийенье, оти 
без пийенье тая работа не стайе!

- Напишете вийе кньигуту, а дотъгай нещо че смислим - 
обеща му я.

Данча се диже, отвори вратата, доволен, а мечавата га 
грабну. И он потьну у ню кока и нейе доодил.

- Отдавна ли живеете с последната жена?
- С мойта ли?
- Не с мойта, а с моята!
- С твойта половин година.

Мъж и жена вървят по улицата. През цялото 
време жената поздравяват мъже. Съпругът е из
ключително учуден. Тя го успокоява:

- Това са членове на моя кръжок.
Минават покрай публичен дом. Скучаещите

професионалистки вкупом поздравяват мъжа.
- Това са кръжоци на моя член - невъзмутимо 

обяснява съпругът.

*•*
Пиян мъж пристига у дома с любовницата 

си. Вратата отваря съпругата му.
- Ш-ш-ш-шт... - казва й мъжът със заго- 

ворнически шепот. - Кажи й, че си ми сестра!

Идеологическо
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