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ЯСНАЛОШКА ЕДИНОДУШНО ПРОТИВ ЧУЖДОТО 

ВОЕННО ПРИСЪСТВИЕКонтактната група ре
ши преговорите в Рамбуйе 
да продължат още една се
дмица, защото първата не 
даде никакви резултати. 
Западните посредници 
ново се опитаха да прехвъ
рлят вината върху делега
цията на Сърбия и продъл
жават да ни заплашват с 
въздушни удари.

За да не излезем без ви
на виновни, трябваше в Па
риж да отпътува и президе
нтът на Сърбия Милан Ми- 
лутинович и на представи
телите на Контактната гру
па лично да припомни за 
принципите, които сами бя
ха предложили като основа 
за преговаряне и в които

Президентът на Републиката Слооодан Мнлошсиин прие във вторник вечерта американския спе
циален пратеник на Конференцията в Рамбуйе Кристофър Хнл, който беше придружен от предста
вители на министерствата на външните работи на Франция и Великобритания.

от- Посланик Хил пристигна в ториалния ннтегритст и суверс- 
Белград. за да информира през- нитет на Сърбия и СР Югосла- 
идента Милошевич за прегово
рите в Рамбуйе.

Президентът

подкрепи мултиегническия, му- 
лтикултурния и мултивсрския 
подход или националистическия 
подход на сспаратисткото дви
жение. Този въпрос не смее да 
бъде спорен в края на XX век 
никъде в света, особено не в Ев
ропа.

вия е ключов въпрос за трайно
то решаване на проблемите в 

Милошевич Косово и Мстохня.
изтъкна, че гражданите, полити
ческите партии и властите в Съ- преговаря доброжелателно. Тя е 
рбия и СР Югославия с досегаш- назначена от най-вишите органи 
ното си поведение недвусмисле- на нашата страна, съставена е от 
но демонстрираха своето кате- високопоставени държавни фу- 
горично определение за мирно- нкцнонери и представители на 
то решаване на проблемите в всички национални общности в 
Косово и Метохия с политиче- Косово и Метохия и се възполз- 
ски средства, което не може да ва от пълно доверие и подкрепа, 
бъде оспорено от никого. Като се имат предвид прин-

Непоколебима е увереност- ципите, които утвърди междуна- 
та ни. че спазването на принципа родната общност, вече не може 
за пълно равноправие на нац- да съществува дилемата дали 
ионалните общности и на тери- международната общност ще

Нашата делегация в Рамбуйе

По въпроса за присъствието 
на чуждестранни войски в Ко
сово и Метохия президентът 
Милошевич каза, че нашето не- ст-

Слободан Милошевич

Югославският президент из
каза надежда, че на конферен
цията в Рамбуйе ще бъде под-

гативно становище е не само ста
новище на ръководството, но и 
на гражданите на нашата страна.
То е и единодушно становище на писано трайно споразумение в 
народните представители в На- съзвучие с приетите принципи.

няма нито една дума за 
чужди войски в Космет.

Нашата делегация под
писа тези принципи и поис
ка това да направи и дру
гата страна. “Ще има проб
леми ако тези принципи не 
бъдат вградени в докумен
тите" - предупреди Милути- 
нович.

родната скупщина, независимо 
от партийната им принадлежно- ТАНЮГ

Документи

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РАМБУЙЕ"Ние сме виновни за вс-

По сугестия на съ председателя на Срещата господин Робин Кук, Делегацията, назначена от Правителството на Сърбия на срещата в 
Рамбуйе даде следното

ичко, а другите са просто 
техни протежета" - комен
тира той отношението на 
една част на международ
ната общност и добави, че 
особено силен е натискът 
по въпроса за идването на 
чуждестранни войски, кои
то да помагат прилагането 
на договора за Космет.

- Обвиняват ни, че уж не 
сме били готови за какъвто 
и да било компромис. Нима 
самото идване на делега
цията в Париж и съглася- 
ването ни с един вид меж
дународно посредничество 
не показва красноречиво 
добрите намерения на Сър
бия, каза Милутинович и 
добави, че ако се постигне 
споразумение, с което да 
бъдат удовлетворени инте
ресите на всички национал
ни общности в Космет, то
гава няма да има никаква 
нужда, нито оправдания, за 
ангажирането на чужди во
йски.

В Рамбуйе, 11 февруари 1999 г.ИЗЯВЛЕНИЕ Три ГОДИНИ
• Няма едностранчиво про

меняне на преходния статут
•Суверенитет и териториа

лен ннтегритст на СРЮ и на съ
седните страни

•Защита правата на гражда
ните от всички национални общ
ности (опазване на идентичнос
тта, езика и образованието;осо
бена защита на техните верски 
институции)

•Свободни и почтени избори 
в Космет (общински и иокрай- 
нннеки) под конт рол на ОССЕ

• Нито една от страните н- 
яма да преследва никого за нака

зателни дела във връзка с ко- 
совскня конфликт (изключения: 
злодеяния против човещината, 
военни злодеяния и други серио
зни нарушения на международ
ното право)

•Амнистия и освобождаване 
на политическите затворници

• Международно участие н 
пълно сътрудничество на стра
ните в реализацията

2. У ве ре на, че това ще допри
несе за успеха в работата на Сре
щата, Делегацията апелира към 
Делегацията на космотските ал
банци и тя да подпише посоче
ните елементи.

1. Делегацията приема общи
те елементи, които е уточнила 
Контактната група като основа 
за намиране на политическо ре
шение за самоуправлението в 
Косово и Метохия, които гласят:

• Необходимост от спешно 
прекратяване на насилието и сп
азване на пректратянансто на 
огъня
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•Мирно решение чрез диа-
лог

• Преходно споразумение: 
механизз.м за окончателно реш
ение след преходния период от

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЩЕ ИМА
И ЗА ИЗНОС

* За производителите на захарно цвекло се обезпечава премии от 1000 динара па един хектар. * Приети 
са Програмата за износ на селскостопанско-хранителни продукти през тая година и Програмата за 
пролетната сеитба

Правителството на Република Сърбия, под на стойност от 533 милиона долара, Правнтслс- 
председателството от премиера Мирко Марино- твото прие и Програма за износ на селскостонаи- 
вич, прие Уредба за премиите за производителите ско-хранителни продукти през 1999 година и уто- 
на захарно цвекло през 1999 година. С този до- чин мероприятията за нейната успешна реализа- 
кумент, чия то цел е да се насърчи производството ции. 
на захарно цвекло, за всеки хектар обработваеми 
площи, на които е договорено производството на 
захарно цвекло, Правителството ще обезпечи нр- пролетната сеитба през 1999 година, според които 
смия на стойност от 1000 динара.

Изхождайки от преценката, че произведени те и 500 000 хектара обработваеми площи, което, с 
през 1998 година селскостопанско-хранителни Изораните през миналата есен 840 000 хектара, 
продукти и о чак па ното увеличение на тези иро- напълно ще удовлетвори балайсиитс потребности 
дукти през 1999 година удовлетворяват бални- на Републиката, а щс има и значителен пазарен 
сните нужди на Републиката и пазарен излишък излишък и за износ.

Равноправие -да, майо- 
ризация - не! Сърбите не 
могат в никакъв случай да 
се съгласят на собствената 
си територия да бъдат мал
цинство.

- Никой няма да бъде го
сподар - никой няма да бъ
де слуга! - категоричен е 
президентът на Сърбия.

Логиката е ясна! Щом , 
като едно нещо удовлетво: 
рява и двете страни, тогава 
третият е излишен.

И
ГО ПФГГФШАЖШ!
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* :§ЧПравителството уточни п Програмата за

тази пролет ще б ъдат засети повече от 2 милиона
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В БЛАГОЕВГРАД Е ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В РАМБУЙЕ ПРЕДЛОЖИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОСМЕТ ЗА КОСМЕТ - САМО МИРНО 

РЕШЕНИЕШефът на нашата делегация а Рамбуйе проф. д-р Ратно Мпрк- 
овнч във вторник връчи на международните посредници - амери
канския посланик Крнстофър Хнл, австрийския посланик Волф- 
ганг Петрич и руския посланик Борис Майореки - единен текст на 
Споразумението за самоуирааленне н Космет, пключнтелио и ко
ментари и становища* Пашата делегация продължава да дава гра
дивен принос за политическото решение на проблемите в Космет.

По инициатива на югославската делегация в анекса към Заключителната декларация е внесено 
становището, че въпросът за Косово и Мстохии може да се реши единствено но мирен начин при 
пълно унижаване на териториалната цялост на Сърбия и СРЮ

връзка с решаването на проб
лемите в Косово и Мстохия ед
инствено в рамките на Сърбия 
и Югославия при пълно уважа
ване на най-висшитс европей
ски демократични стандарти, 
за да може тази южна сръбска 
покрайнина да запази своя му- 
лтиетничсски, мултиконфсси- 
онален и мултикултутрсн ха
рактер. Марушич отхвърли 
всички сепаратистки и нацист
ки идеи за етнически прочис
тено Косово и Мстохия като 
предпоставка за създаването 
на "Велика Албания”, което, 
както подчерта той, предста
влява най-голяма опасност за 
мира на Балканите и насърча
ва тероризма и сепаратизма, от 
които страдат невинни хора.

Марушич подчерта стано
вището на нашето държавно 
ръководство, че в Косово и 
Мстохия трябва да има самоу
правление, което ще осигури 
пълно равноправие за всички 
граждани и всички национални 
общности на основата на най- 
висшите европейски демокра
тични стандарти. В това отно
шение Сърбия и Югославия са 
готови да гарантират импле- 
ментация на всички европей
ски стандарти. Той също така 
изтъкна и становището на сръ
бския народ и на огромното

мнозинство граждани на Сър
бия и Югославия, че кризата в 
Косово и Метохия може да бъ
де преодоляна единствено по 
мирен начин, с политически 
средства и разговори на ония, 
за чиито права става дума, а не 
чрез натрапваме на решения 
отвън. Марушич предупреди, 
че със заплахите, които се от
правят към Сърбия и Югосла
вия от повече места, не може 
да се постигне нищо друго, ос
вен да се насърчи сепаратиз
мът и тероризмът в Косово.

Изложението на Марушич 
беше прието с пълно разбира
не и одобряване от всички уча
стници в Балканската конфер
енция с изключение на албан
ската делегация и делегацията 
на македонския град Тетово, 
чийто градоначалник също е 
албанец.

Двудневната втора балкан
ска конференция за местното 
самоуправление, която прикл
ючи на 14 февруари в българ
ския град Благоевград, прие 
Заключителна декларация, в 
която, по инициатива на юго
славската делегация, е внесено 
становището, че въпросът за 
Косово и Метохия може да се 
реши единствено по мирен на
чин при пълно уважаване на 
териториалния иитегритет на 
Република Сърбия и СР Юго
славия, както и на всички ос
танали балкански държави.

На конференцията в Бла
гоевград беше водена дискусия 
на тема: "Факторът на мира и 
сигурността като принос към 
развитието па Балканите". Уч
аствайки в разискванията, ше
фът на албанската делегация и 
посланик на Албания в София 
представи декларация за Косо
во и Мстохия, в която се пред
лага кризата в тази сръбска по
крайнина да бъде преодоляна 
чрез даване право на самоопр
еделение на косметските алба
нци. Реагирайки срещу това 
предложение, Дражимир Ма- 
рушич, председател на Общин
ската скупщина в Горни Ми- 
лановац, народен представит
ел и член на Главния отбор на 
СПС, запозна уачетниците в 
конференцията със станови
щата на нашето държавно и 
политическо ръководство във

Никакъв военен анекс не е обсъждан в Контактната група - 
потвърди руският външен министър Игор Иванов на срещата си с 

президента Милутинович в Париж

В писмото на д-р Маркович между другото се казва:
-Тези коментари и становища изхождат преди всичко от общите 

елементи и принципи, конто прие Контактната група на министер
ската среща в Лондон на 29 януари 1999 година. Тяхното значение 
и съвкупната им стойност потвърди Контактната група и на послед
ната си среща в Париж, II в тези рамки особено принципа за ува
жаването на суверенитета и териториалната цялост на Сърбия и 
Югославия. Това също така потвърди и държавният секретар на 
САЩ г-жа Мадлен Олбрайт в разговорите си с нашата делегация, 
проведени на 14 т.м. в Рамбуйе, пшпе д-р Маркович.

След няколкодневна интензивна дипломатическа дейност и ре
дица посещения на министри от Контактната група в Рамбуйе про
дължи работата върху анализирането на предложените елементи. 
Нашата делегация действува единодушно и с уверение, че про
блемите в Косово и Метохия могат да бъдат решени само с по
литически средства.

Силен тласък за успешната работа на нашата делегация несъм
нено даде и президентът на Сърбия Милан Милутинович, който 
през последните няколко дни в Париж имаше оживена диплома
тическа дейност и разговори с членовете на нашата делегация.

Заключителната декларац
ия на конференцията съдържи 
редица конкретни мероприят
ия и инициативи за развитие на 
сътрудничеството и решаване 
на въпросите от компетенци
ите на местното самоуправле
ние, които ще бъдат разрабо
тени в предстоящия период 
при съдействие от Европейск
ия съвет за местно самоуправ
ление.

'гЮЪ'Л'г\'Л Ш ШЪШАРМЯ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕМИЕРА КОСТОВ

"Замразената" регзопа поп уа1а, американ- веното условие желаещите да карат ново
БЪЛГАРИЯ ПРИЗНАВА МАКЕ

ДОНСКИЯ ЕЗИК
ският пенсиониран генерал Уилям Уокър, от- "Юго", "Стоядин", "Флорида",.., е да сключат 
ново беше в косметското село Рачак. Дошъл договор за спестяване с "Аутобанка" или "Юг- 
човекът да каже последното сбогом на онези, обанка", като при това месечната вноска не 
които го "прославиха" преди четири седмици, бъде по-малка от 200 ЖМ. Прекрасно! С това 
Охраняван от четирима души с оръжие и в решение на Управителния съвет на "Застава" 
униформата на т.нар. ОВК, г-н Уокър каза, че се възстановяват отдавна забравените у нас 
няма да дава политически изявления и

Българският министър-председател Иван Костов заяви, че Бъ
лгария е решила да признае македонския език, с което се пре
възмогва дългогодишния "езиков спор" между двете държави.

"Правителствата на България и Македония се съгласиха Съв
местната декларация да бъде подписана на официалните езици на 
двете страни” - каза премиерът Костов в Парламента по случай 
отбелязването на 120-годишннната от основаването на Народното 
събрание.

Българският президент Петър Стоянов, конто присъства на 
церемонията в Парламента, поздрави тази новина като подчерта, 
че става дума за "голямо събитие".

две неща: потребителските кредити и валу- 
спестяване. Какво от то-веднага добави, че "няма опра- __ |Г\/1Г^~|П П гл тното (

^ щ р--| и мкн Те са повече от двойно

“аИГшГцГа
то на тази страна". Генералска хДцСЛЗ 0 ние си живеем, и си живеем...

вдание за смъртта на
тези хора, каквито и 
да са били политиче
ските становища и бл
яновете им за бъдеще-

му работата - свикнал човекът да спи с оръ- (Политика, 11.2. 1999 г.)Веднага след уточняването на програмата 
за оздравяване и подготовка за сътрудниче
ство с чуждестранен партньор, Управителни
ят отбор на автомобилните заводи "Застава" 
в Крагуевац реши вместо "мерцедеси", "ау- 
ди", волво", БМВ... ръководните кадри на 
фирмата да се возят във "флорида". За да не 
се излагат пред партньорите си от чужбина, че 
карат евтини коли, решено е да се покачи 
производствената цена не само на "флори- 
дата", но и на останалите коли от програмата 
на "Застава".

Освен спестовниците, които на отплащане 
ще си купят нов пътнически автомобил, ре
шението на ръководството на "Застава" е поз- 
дравето и от ЯТ. Язък за това, как първи не се 
досетиха с какво да идват на работа ръро- 
водителите им. След забраняването на ме
ждународните полети, самолети - колкото си 
искаш. Нима трябва да стоят в хангарите?!

жие и с оръжие да осъществява сънищата си!
София ще признае македонския език. Тъй 

като за един компромис са необходими от
стъпки и на двете страни, Скопие реши да се 
откаже от съществуването на македонско на
ционално малцинство в България. Какво ли 
ще жертвува, когато Гърция реши да признае 
името на най-младата си северна съседка?

На прословутата Нада Шакич не й стига, 
че"поради липса на доказателства" е осво
бодена от обвинението за злодеяния против 
човечността, но оповестява дори, че ще търси 
и обезщетение за трите месеца, прекарани в 
затвора. При това 18 ДМ на ден, както е регла
ментирано с хърватския закон, никак не я удо- 
влетворяват. Няма никакво съмнение, че хър
ватското законодателство ще се справи ус
пешно и стоя проблем. В нейна полза, разбира

” КОНСТРУКТИВЕН ДУХ” в 
ОТНОШЕНИЯТА СОФИЯ-СКОПИЕ

Българо-македонските консултации на равнище на заместник 
министри на външните работи приключиха с приемането на Съв
местната декларация и няколко двустранни споразумения, които 
ще бъдат подписани по време на посещението на македонския 
премиер Люпчо Георгиевски в София на 21 и 22 февруари тази 
година.

Българският заместник външен министър Марин Райков заяви, 
че са били съгласувани споразуменията за избягване на двойното 
данъчно облагане и за взаимна защита на инвестициите, и че били 
приети консулярната конвенция и протокола за сътрудничество на 
двете министерства на външните работи.

Македонският заместник министър на външните работи Борис 
Трайковски изразил удовлетвореност от "конструктивния дух" на 
консултациите и преценил, че той предлага възможности за по-

се! нататъшно сътрудничество.
До "затопляване" в българо-македонските взаимоотношения 

се стигна, след като българското правителство се съгласи да при
знае македонския език.

Крагуевашкият автомобилен завод "Зас
тава" от понеделник предлага автомобилите 
си на отплащане от шест до 18 месеца. Единст- В. Богоев

(Политика, 12. 2. 1999 г.)
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ПРИЕТА Е ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА СПС ГОРИЦА ГАЕВИЧ И ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ НА 

СЪРБИЯ ДРАГАН ТОМИЧ НЕОТДАВНА ПРИЕХА ВАСИЛ ТАКЕВ И СОТИР 
СОТИРОВ

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е 

ИЗВЕСТНО КАКВО 

ЩЕ СЕ СТРОИ
ОКУРАЖИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ
Генералният секретар на Социалистическата 

партия на Сърбия Горица Гаевич неотдавна прие 
председателя на Общинския отбор на СПС Васил 
Такев и председателя на Общинската скупщина _ 
Босилеград Сотир Сотиров. В разговора са об
съдени актуалните въпроси във връзка с обще
ствено-икономическото развитие на Босилеград- 
ска община. Представителите на общината израз
иха

в

■Б—'-—- се внесат
версия на документа

да се открие граничен преход.
Освен заплануваното изгра

ждане на локалния път Вранска 
баня - Първонек с дължина 4 км, 
други пътища от тази категория 
не се споменават в проектопро
грамата.

Когато се касае за магистра
лните и регионални пътища в 
Босилеградска община, трябва 
да се подчертае, че в проекто
програмата се предвижда да се 
извърши ремонтиране на 5 км на 
пътя Промая - Босилеград - Ри- 
барцц и да се асфалтират 3 км на 
пътя Босилеград - Любата. Из
пълнителният отбор на ОС пре
дложи да се асфалтират не 3, а 8 
км на пътя Босилеград - Любата. 
Землените работи на тоя път за
почнаха по-миналата година, но 
лани не продължиха. Заслужава 
да се отбележи, че тоя път св- 
ръзва осем села и е най-кратко
то разстояние между Босилегр
ад и Враня. ИО попска да се ас
фалтират н 4 км на пътя Рибарци 
- Бранковци. както и да започне 
изграждането на мост на Драго
вищица (над Босилеград), за ко
йто е изготвена необходимата 
техническа документация.

Проектопрограмата е предо
ставена на Министерството на 
строежите, Дирекцията за пъти
ща и на подпредседателя на пра
вителството Драган Томич. Тъй 
като разискването още не е при
ключило, все още не е известно 
дали и какви изменения ще бъ
дат внесени в нея.

Според проектопрограмата, 
която към края на миналия ме
сец беше приета от Началството 
на Пчински окръг, до края на 
годината в седемте общини в ок
ръга би трябвало да се изградят 
и ремонтират към 60 км магис-

надежда, че Социалистическата партия ще 
даде принос за реализирането на няколко заплану
вани развойни програми, което трябва да 
тази година. Става дума за програмата за финан
сова консолидация на селскостопанското предп
риятие Напредък”, след това за развойните про
грами на Автотранспорт”, дървообрабо гвател- 
ното предприятие ”Бор” и профитния център 
Кобос , както и за няколко програми в областта 

на инфраструктурата: модернизиране на осемки- 
лометров участък на регионалния път Р-125 Бо
силеград - Любата - Крива Фея, по-нататъшна на ТВ-препредватели. 
модернизация на регионалния път Р-122 Власина 
-Босилеград -Рибарци и телефонизация на район- програма на общината Такев и Сотиров разго
ните центрове Лисина, Любата и Тлъмино. Раз- ваРяха и с подпреседателя на правителството на 
говаряно е и за заплануваните за тази година дей- Сърбия Драган Томич. 
ности в областта на образованието, културата и
ннфомирането-реновиране и надстройка на сгра- резултатни и окуражителни.

започне

трални и регионални и стотина 
километра локални пътища. Пр
едвижда се за целта да бъдат из
разходвани общо 117 800 000 ди
нара: 91,8 милиона за магистра
лни и регионални, а останалите 
26 милиона за локални пътища.

Плановицте в окръга пред
виждат да продължи изгражда
нето на магистралния път Вла- 
дичин хан - Сурдулцца с нови 6 
км, да се извърши реконструк
ция на част от пътя Валявнца - 
Промая като се измести и част от 
трасето му поради свлачище, ка
кто и да се ремонтират 5 км на 
пътя Буяновац- Кончул. В прое
ктопрограмата е запланувано да 
се извърши реконструкция на 
следните регионални пътища: на 
1 км във Вранска баня, на Зкм на 
пътя Сухи дол - Враня - Нера- 
довац, на 5 км на пътя Предеяне 
- Руплъе, на 3 км на пътя Ба- 
релич - Нови Глог, на 3 км на 
пътя Буяновац - Сомольица - Би- 
ляча, на 4 км на пътя Владичин 
хан - Джеп - Момин камен, 1 км 
на пътя Владичин хан - Репинце, 
на 3 км на пътя Лепеница - Бе- 
лишево и на 3 км на пътя Крива 
Фея - Горна Любата. Заплану
вано е изграждане на 3 км на пъ
тя Долни Стаевац - Нови Глог, 
както и на 4 км на пътя Търго
вище - югославско-македонска-

дата на Гимназията, реконструкция на отоплител
ната система в Центъра за култура и изграждане

За проблемите в реализирането на развойната

Според Такев, разговорите им в Белград били

м. я.

И ЕКОЛОЗИТЕ СА ЗА СЕВЕРНОТО ТРАСЕ
Екологичното дружество вете на ИО се събраха, за да об- 

Ерма” от Димитровград под- съдят предложените на годиш- 
крепя настояването на общинск- ното събрание насоки за работа, 
ото ръководство да не бъде при- които представляват добра ос- 
ето новопредложеното трасе на нова за изработка на план за ра- 
бъдещата автомагистрала. Дру- бота на дружеството през нас- 
жеството ще настоява, заедно с тоящата година. Група членове 
общината, да бъде запазен прие- на ИО е задължена да изготви

бва да се реши. Пари за еколо
гията могат да се изкарат и чрез 
събиране на стара хартия и стъ
кло. За тази цел ”Комуналац” е 
запланувал наскоро да постави 
специални контейнери за харт
ия.

Що се отнася до активности
те, те преди всичко трябва да се 
реализират с помощта на учени
ците от двете училища, особено 
гимназията. Между акциите, ко
ито могат да се реализират със 
собствени сили и сравнително 
малко средства е почистването 
на вадата и реката, както и за
лесяването и уреждането на пра
зните площи в града.

тият вариант на трасето от се- плана до края на този месец, за 
верната страна на града. Ново- да може дружеството да направи 
предложеното решение през финансов план, с който да ”кан- 
Мъртвината няма никакво опр- дидатства” за средства от общи- 
авдание, а най-малко от еколо- нския бюджет. Всички членове 
гична гледна точка.

Така реши Изпълнителният ходимо да се намерят постоянни 
отбор на екологичното друже- източници на средства за друже
ство, който на 11 февруари про- ството. А дали това ще стане чр- 
веде първото си заседание след ез "прикачване” на екологичен 
като бе избран на годишното съ- динар (пара) към някоя такса 
брание на дружеството. Члено- или нещо подобно, тепърва тря-

на ИО се съгласиха , че е необ-

в. в. А.Т.та граница, където евентуално

ГЕНЕРАЛЩАБЪТ НА ЮВ ОБНАРОДВА КОНКУРС ЗА СРЕД
НИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И АКАДЕМИЯТА

БЪДЕТЕ ИЗБРАНИ
успех и да са родени през 1981 година или по- 
късно.

В средните професионални военни училища пр
ез новата учебна година що бъдат приети само 
кандидати за трети клас, които да са завършили 
втори клас на четиригодишно средно училище с 
много добър успех и да са показали такъв успох 
през първото полугодие на втори клас.

Кандидатите, коио искат да следват Военна ак
адемия трабва да са родени проз 1978 година или 
по-късно, да са завършили четиригодишно сро
дно училище или да са редовни ученици в чет
върти клас на такова училище и в досегашниото 
си школуване да имат поне много добър успех.

Кандидатите, способни за военна академия, ще 
имат квалификационен изпит и психо-физическа 
проверка, а желаещите да следват аииация - и 
проверка на знанията по английски език.

Във Военната гимназия и в другите средни во
енни школи обучението започва на 1 септември 
1999 година, а във Военната академия на 1 октом
ври.

Школуването във военната академия на пехо
тата, моряшката и на военното въздухоплаване и 
противовъздушната отбрана продължава четири 
години или 8 семестра, докато във Военно-те
хническата академия то е пет години или 10 се-

Персоналното управление към Герсрали|аба на Юг 
ос ланската войска обнародва конкурс за приемане на 
цивилни кандидати във Военната гимназия, средните 
военни училища и Военната академия през учебната 
1999/2000 година.

Освен общите условия, според които кандида
тите трябва да са югославски поданици от мъжки 
пол, да са здрави и способни за военна служба, 
да не са осъждани и срещу тях да не се води 
съдебно дело за нарушение, за което се пред
вижда наказание със затвор повече от шест ме
сеца, през досегашното си школуване да имат 
поне много добър успех и да не са женени, кан
дидатите трябва да изпълняват и допълнителни 
условия.

Кандидатите за първи клас на Военната гим
назия трябва да са родени през 1983 година или 
по-късно и в основното училище да са имали поне 
много добър успех, както и много добър (4) упех 
по математика. Желаещите да постъпят във втори 
клас на Военната гимназия трябва да са родени 
през 1982 година или по-късно, да са редовни 
ученици в гимназията и да са завършили основно 
училище с много добър успех, при което по ма
тематика да имат поне добър успех (3). Същи са 
условията и за постъпване в трери клас на Воен
ната гимиязия, като при това кандидатите трябва 
да са завършили втори клас поне с много добър

мостра.
По време на обучението учениците и студентите 

ще са настанени в общежития, а всички разноски 
поема Генералщабът на Югославската войска. 
Взаимните задължения се реглементират с дого
вор.

Срокът за кандидатстване във Военната гим
назия и другите средни военни школи е до 12 март 
тази година, а във Военната академия до 19 март.

Повече подробности за всичко кандидатите мо
гат да получат в командването на воения отдел в 
местоживеенето.

Б.С.Б
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ТРИБУНА НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПОДКРЕПА ЗА 
ПОЛИТИКАТА НА СПС

СПС ОГЛАВЯВА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ
ято от тази трибуна ще се изпрати 
до югославския президент Слобо- 
дан Милошевич, В телеграмата се 
оказва подкрепа на политиката, 
която се води от Слободан Мило
шевич и правителствата на Сър
бия и Югославия и се насърчава 
държавната делегация, която в Ра- 
мбуйе преговаря с представители
те на албанската национална общ
ност в Космет.

На трибуната в Пирот присъс
тва и делегация на димитровград
ската СПС, оглавена от председа
теля на Общинския отбор м-р 
Драган Колев, както и група млади 
социалисти от нашата община, пр
едвождани от Бобаи Петров, пред
седател на Съвета на младите со
циалисти в Димитровградка общи
на и пръв човек на Окръжния съ
вет на младите социалисти за Пи- 
ротски окръг.

би започнала истинска канонада 
от военни заплахи и дипломатиче
ски натиск.

Обръщайки се към присъства
щите, Бабич, критикува 
итс на т. нар. "нов световен по
рядък", от който днес страдат ма
лките държави, защитаващи се от 
тероризма и запазващи своя сувер
енитет и териториален интегрит- 
ст. "Под удара на новия световен 
порядък днес са малките, а утре ще 
дойде редът и на по-големитс дър
жави. Социалистите са начело на 
патриотичния фронт, който ще за
пази Сърбия, тъй като правдата е 
на нашата страна и ние нямаме др
уго отечество", заяви между дру
гото той.

От името на 12 хиляди социал
исти от Пиротски окръг Драган 
Тодорович, председател на пирот- 
ските млади социалисти, запозна 
присъстващите със съдържанието 
на поздравителната телеграма, ко-

Окръжният отбор на Социал
истическата партия на Сърбия за 
Пиротски окръг организира мина
лия четвъртък в Пирот трибуна на 
тема: "Актуалната политическа 
обстановка у нас". На трибуната 
участваха Сръджин Пиколич, чл
ен на Главния отбор на СПС и кор- 
дииатор на тази партия за Пирот
ски окръг, и проф. д-р Момчило 
Ьабич, член на Изпълнителния от
бор на Главния отбор на СПС.

Ииколич осъди циничното от
ношение на САЩ и техите сътруд
ници от Западна Европа към Съ
рбия и каза, че нашата страна е 
изпратила делегация на прегово
рите в Рамбуйс, защото категори
чно отстоява становището, че кос- 
мстският проблем трябва да се ре
ши по мирен начин. Според Ник- 
олич, ако Народната скупщина на 
Сърбия не беше взела решение да 
се изпрати делегация в това френ
ско градче, тогава срещу Сърбия

Изпълнителният отбор н Комисията зп политичсско-сигурностнп 
обстановки на Общинския отбор на СПС п Босилеград миналия 
Ьстък обсъдиха снгурностната обстанопкп п общината

необходимост, подчерта предсе
дателят на босилеградските социа
листи.

идеолоз-

- Напрегнатата обстановка в 
Косово и Мстохня продължава. 
Албанските терористи, въпреки 
преговорите в Рамбуйе, не преста
ват със злодеянията. Намеренията 
им са ясни - възможно повече да 
затруднят преговорите и по този 
начин да издействуват интервен
ция на НАТО, подчерта между др
угото председателят на ОО на 
СПС Васил Такев.

Такев каза, че СПС още от са
мото начало на кризата, която е 
предизвикана от албанските сепа
ратисти, подпомогнати от отделни 
страни-членки на НАТО, се застъ
пва за решаването на всички въ
проси чрез откровен политически 
диалог при участието на всички на
ционални общности и без намеса 
на външни фактори. Принципната 
политика на ръководствата на Съ
рбия и СР Югославия се подкрепя 
от всичките парламентарни парт
ии и от огромно мнозинство гра
ждани. Красноречив пример за то
ва са резултатите от гласуването в 
Народната скупщина.

Приемането на поканата за ра
зговорите за Косово и Метохня в 
Рамбуйе е още едно потвържде
ние, че Сърбия и Югославия са за 
истински диалог и че становището 
за миролюбивото преодоляване на 
кризистната обстановка в южната 
сръбска покрайнина не е фраза, а

В продължение нп заседанието 
секретарят на Изпълнителния от
бор нп ОО нп СПС Милчо Лпзпров 
говори зп политическо-сигурност- 
нптп обстпновкп в общинптп и по- 
дчертп, че въпреки нппрежениятп 
в Косово и Мстохия и реднцп зп- 
труднення в стоппнството, тя е ерп- 
внително добрп. Отделно окурпж- 
ващ е фпктът, че нямо нарушения 
нп междунпцнонплнп основп.

Включвайки се в рпзговорп зп 
обстпновкптп в нпшптп община, 
председптслят нп ОС Сотир Соти
ров между другото подчерта, че 
СПС отстоявп принципите зп ре- 
шпвпнето нп косметския проблем, 
но н за развитието нп добросъсед
ските отношения със съседните ст
рани, включително и нп отноше
нията с България. Той осъди по
стъпката на отделни лица, които 
чрез ДСБЮ и КИЦ се опитват дп 
насочат в друга посока развиващи
те се добросъседски отношения с 
България, което за нас като мал
цинство не е добро.

От заседанието беше изпрате
но поздравително писмо до Глав
ния отбор на СПС и държавната

Б. Димитров

БОЖИДАР ЗДРАВКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ ЗА 
ПЧИНСКИ ОКРЪГ, ЗА КОСМЕТ:

ОЧАКВАМЕ СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ
трябва да се преговаря и да се 
намери най-приемливото реше
ние, което ще бъде в съзвучие с 
Конституцията на Сърбия. Във 
връзка с това Югославската ле
вица оказва пълна подкрепа на 
държавните ръководства на Съ
рбия и Югославия, войската и 
полицията в борбата им за за
щита на интегритета и суверени
тета на страната. Ние сме опти
мисти, когато става дума за кра-

еодоляване на кризата в Косово 
и Метохня. Основното станови
ще на Югославската левица още 
от формирането й е борба за мир 
и миролюбиво решаване на про
блемите и самата подкрепа на 
ЮЛ за заминаването на прави
телствена делегация в Париж е 
потвърждение на тази програм
на концепция, която и занапред 
последователно ще реализира
ме на практика. Ние смятаме, че 
сега не трябва да търсим кой е 
победител, а кой победен, както 
каза и д-р Ратко Маркович. Сега

Коментирайки заключения
та на Дирекцията на Югослав
ската левица във връзка с кос
метския проблем и становищата 
на Окръжния отбор на ЮЛ за 
Пчински окръг по повод прие
мането на поканата за разгово
рите в Рамбуйе, Божидар Здрав- 
кович, председател на този от
бор, между другото заяви: 
"Югославската левица в Пчин
ски окръг подкрепя заминаване
то на държавната делегация на 
разговорите в Рамбуйе, защото 
това е единственият начин за пр-

делегация, която участва в разго
ворите в Рамбуйе.

м. я.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА СРС В ДИМИТРОВ
ГРАД йния резултат от преговорите 

във Франция.”
м. я.КРИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ

Както вече писахме, миналата 
седмица в Димитровград се прове
де пресконференция на Общинс
кия отбор на Сръбската радикална 
партия. В началото на пресконфе
ренцията председателят на ОО на 
СРС Кирил Младенов отправи кр
итики по адрес на димитровград
ското комунално предприятие, ко
ето, по неговите думи, през тази 
зима не е изчиствало добре град
ските улици от снега и леда. Под
председателят Гошко Милков до
бави, че общинската власт всяка 
зима трябва да определя 1-2 улици 
в града, където младите димитров- 
градчани биха се спускали с шейни.

Във връзка с кредитите, които 
селскостопанските производители 
от Димитровградска община полу
чиха от републиканското министе
рство на селското стопанство и от 
общинската хазна,беше изтъкна
то, че са занемарени по-бедните 
производители, които имат по-го- 
ляма нужда от помощ.

Говорейки за стопанската об
становка в общината, лидерите на 
димитровградската СРС между 
другото изтъкнаха, че общинско
то ръководство трябва да се интер
есува повече от стопанските про
блеми във фирмите.

Председателят на димитровгр
адските радикали остро критикува 
ръководителите на местния клон 
на Електроразпределителното,за 
които каза, че оставят без елек
троенергия бедните димитровгра- 
дчани, без да се питат дали тези 
хора от своите мизерни заплати 
могат да изпълнят задължението

път от това село до Погановския 
манастир с дължина 3,5 километ
ра, Гошко Милков информира жу
рналистите, че за асфалтирането 
на този път републиканската Ди
рекция за пътищата е отпуснала 
500 хиляди динара и че Министер
ството на транспорта на Сърбия е 
дало "зелен сигнал” средствата да 
се използват за тази цел. Тъй като 
за асфалтирането на пътя е нужно 
да бъдат отделени още 500 хиляди 
динара от общинския бюджет, Ми
лков апелира тези средства да се 
обезпечат и изграждането на пътя 
да започне.

Водачите на димитровградск
ите радикали предложиха да се сф
ормира служба за хващане на ски
тащи кучета към местната кому
нална фирма и отправиха апел към 
господарите на кучетата да дър
жат своите домашни любимци в 
дворовете си, а не да ги пускат по 
улиците, където могат да навредят 
на гражданите и особено на мал
ките деца.

Застъпвайки интересите на гр
упа граждани, живеещи на улица 
"Борачка" непосредствено до же
лезопътната гара, Милков и Мла
денов подеха инициатива да се из
местят въглищата, които се скла
дират наблизо до къщите на граж
даните, поради което се застраша
ва тяхното здраве.

Във връзка с преговорите в Ра
мбуйе Милков каза, че делегация
та на Сърбия има маДнат да пре
говаря за статута на Космет, но 
няма право да се съгласява с пре
дложения, които са в разр*ез с дър
жавните интереси. "Окончателни
те решения ще се вземат в Сър
бия”, категорично заяви Милков.

Б. Димитров

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
СУБНОР

ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА
В края на миналата седмица в 

Димитровград се проведе разши
рено заседание на председателст
вото на СУБНОР, на което при
състваха м-р Драган Колев, пред
седател на ОО на СПС, и Йован 
Лилич, председател на борческата 
организация в Пирот.

Обръщайки се към бойците, 
м-р Драган Колев между другото 
изтъкна, че голям брой фактори 
отвън се стремят да разбият Сър
бия и Югославия, но патриотични
те сили у нас, сред които са и чле
новете на СУБНОР, ще се борят 
всеотдейно да запазят суверените
та и интегритета на страната ни. 
По думите на Колев създателите 
на т. нар. "нов световен порядък” 
настояват да намалят влиянието на 
Сърбия и Югославия в тези про
стори. В изложението си той объ-

бнте и черногорците, но и на вси
чките народи, които живеят в нея.

В разговора с димитровградс
ките бойци Лилич възкреси спо
мени за въоръжените борби, ко
ито са водени в тези краища по 
време на Втората световна война. 
В края на изложението си той по
хвали работата на димитроградск- 
ия СУБНОР.

За миналогодишните дейности 
на димитровградската борческа 
организация на заседанието гово
ри Еленко Петров, председател на 
сдружението. Той запозна присъ
стващите с програмата за дейнос
тите на СУБНОР за тази година, 
финансовия отчет за 1998 г. и фи
нансовия план за 1999 г.. Всичките 
документи бяха прието единодуш-

рна внимание и на стремленията на 
определени националистически 
политически сили в България да се 
възползват от международния на
тиск срещу Сърбия, за да политиз
ират въпросите за положението на 
българското национално малцин
ство в Сърбия и актуализират Нь- 
ойския договор, с чиито решения 
още не са се примирили.

Приветствайки домакините си, 
Йован Лилич апелира за запазва
нето на единството между члено
вете на борческата организация. 
Лилич изтъкна, че бойците в ни
какъв случай не смеят да се делят 
помежду си на национална основа, 
защото всичките те по време на 
НОВ и военните действия в бивша 
СФРЮ са били в един строй и са се 
борили за запазването на Югосла
вия, която е отечество само на сър-

но.
Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ДП В 
БОСИЛЕГРАД

ИНИЦИАТИВА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ 

ЗА ПРОМЕНИ

Съюзът за промени, продължи той, в чийто съ
став сега има 30 политически партии и сдружения 
и който всекидневно се масовизира, понастоящем 
е главната политическа сила, която настоява да 
превземе властта на изборите към края на годи
ната.

Демократите на Джннджич подчертаха на за
седанието си, че съществували условия да се съ
здаде Съюз за промени на общинско ниво. За 
целта те приеха становището на Окръжния отбор 
на ДП и#подеха инициатива в тази коалиция да се 
включат Общинският отбор на ДСБЮ и незав
исимите интелектуалци в общината, както и вси
чки онези, които настояват Босилеградска общи
на да се развива.

"Създаването на Съюз за промени на общин
ско ниво, масовизирането на партията ни и подго
товката за предстоящите избори са основните ни 
сегашни и предстоящи задачи", заяви на проведе
ното през миналата седмица заседание на Общин
ския отбор на Демократичната партия в Босиле
град неговият председател д-р Драган Андонов.

си.
Във връзка с инициативата на 

жителите на село Поганово, които 
настояват да се афалтира местният В. Б.
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ДОМЪТ ЗА СТАРИ И ПЕНСИОНЕРИ В ДИМИТРОВГРАДЦИЛЕ” ТЪРСИ РАБОТНИЦИ
"Циле" е ОПРАВДАНО СЪЩЕСТВУВАНЕ

" ®ЛеСТЯЩН «"“• Съединяването му с "Украс” от Бела паланка от някои все 
когато и

Домът за стари и пенсионери в Димитровград съществува от 1 гони 1985 година. Охаректизиран то _
ри и от някои в министерствата като несполучлива инвестиция, той над 13 години успешно из

пълнява функцията си. Домът е с капацитет от 90 места, а миналата година се наложи да бъде 
разширен с още 4 места. В момента в него живеят 88 лица.

Както ни

гава

„ ои^е се подлага на съмнение, но днес,

луги за това има Украс , но все пак не трябва да 
приносът на заетите, защото онова, което зависи от тях те 
изпълняват добре. Обаче, както изтъкват отговорните, от Но
ва година насам продажбата е намалена, макар че производ
ството е нормално. Една от основните причини сигурно е 
намалената платежоспособност на населението. ("Кой днес ку
пува мебели, когато едвам събира за храна”). От друга страна 
и положението в страната също е неподходящо. Едно вр 

осмет са се продавали половината от произведените в '1 
мебели, а днес нито едно изделие на тази фабрика.

Въпреки всичко, на "Циле" трябват нови работници, 
наестина засега, за които вече е разписан конкурс. Търсят се 
техници за преработка на дърво, а ако не се обадят такива, ще 
бъдат приети работници с друг профил и след това ще се пре
квалифицират. Същевременно, посредством трудовата борса, 
в пенсия излизат 13 работещи. Става дума за така наречения 
технологически излишък, който се 
фирмата с "Украс”.

Що се отнася до заплатите, според Данче Ангелов, 
водител на цеха, те се изплащат редовно.

осведоми директо
рът Петър Стойнев, в Дома за 
стари сега има 45 неподвижни, 30 
подвижни и 13 полуподвижни ст
ари хора. За тях ежедневно се 
стараят 27 постоянно работещи, 
от които 9 са медицински сестри. 
Те оказват медицинска

Интересни са някои дани, отнасящи се до настанените в 
Дома. На 31 декември миналата година в Дома е имало 86 
лица, от които 31 мъже и 55 жени. На възраст до 50 години са 
били само 10 лица, от 50 до 60 г. -18, от 60 до 70 г. - 21, от 70 до 
80 години 31, а от 80 до 90 години най-много - 34. Над 90 
годишна възраст са били само трима. Най-много лица (36) са 
ползвали услугите на Дома от три до пет години, а най-малко 
(само девет) са лицата, ползвали неговите услуги повече от 10 
години.

Най-миого лица в Дома за стари през миналата година са 
били от Пиротско - 47. От Димитровградско са били 34, 
Бабушнишко 20, а от Бела паланка само шест. Бежанците от 
Хърватско са били 8, а от Белград и от Гаджин Хап е имало по 
едно лице.

се забрави

и всяка
друга помощна живеещите в До
ма. За хигиенатаеме в 

Циле”
се стараят пет 

лица, две лица перат и кърпят 
вещите и чаршафите. В кухнята 
работят 4 лица, от конто две го-пет-
твачки, а в счетоводството две. С 
набавянето се занимава едно
лице, което същевременно ра
боти и като шофьор. Едно лице 
е "хаусмайстор” и още едно ра
боти в склада. Домът има социа
лен работник, бръснар и, разби
ра се, директор. По договор ра
ботят и двама лекари - интер
нист и невропсихиатър.

Цената на услугите е в сила 
от май месец миналата година и 
за неподвижни е 1755 динара, за 
подвижни в стая с едно легло 
1464, а в стая с две легла - 1220 
динара. За полуподвижните це
ната е 1320 динара. Средствата

_
за издръжка на Дома се обезпе- ра, са единственото развлечение 
чават от живеещите в него и от на старците в Дома. 
съответното министерство. Ка-

яви след съединяването на
От откриването му до сега в 

Дома за стари лица не е ималото се има предвид възрастовата 
структура на настанените в До
ма и тяхното здравословно със
тояние, не може да става дума за 
организиране на някакъв култу
рно-забавен живот. Телевизия-

ръко-
по-големи 
През тази година обаче ще бъде 
построен нов покрив, понеже до
сегашният равен покрив започна 
да пропуска вода. Проектът ве
че е изготвен, остава още Мин-

капиталовложения.
А.Т.

"СЛОГА" - БОСИЛЕГРАД
та, доминото и вестниците, ка
кто и малкото програми, които 
от дъжд на вятър изпълнят уче
ниците или Центърът за култу-ТРЕТИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ истерството за социални грижи 

да отпусне средства.
А.Т.

Тъй като на проведените на 
8 и 9 януари публични търгове е 
продадена само малка част от 
имуществото на търговското 
предприятие "Слога” в Босиле
град, фалитният съвет на Стопа
нския съд в Лесковац насрочи и 
трети публичен търг за 22 фев
руари (понеделник) в хотела. И 
на този търг могат да участват 
физически и юридически лица, 
които предварително или до 11 
часа в деня на продажбата вне
сат депозит в размер на 10 на сто 
от обявената цена на обектите.

На третия публичен търг ще 
се продават 24 обекта и 6 транс
портни средства. Повечето от 
обектите са предназначени за 
търговска дейност - магазини и 
делови помещения, между тях и 
един магазин във Вранска баня 
и един в Божица - Сурдулишка 
община, а останалите са на тери
торията на нашата община. В 
списъка на обектите за продаж
ба са и два апартамента в двете 
жилищни сгради на улица "Гео

рги Димитров” и изкупвателни
те станции в Гложйе и Горна Ли- 
сина.

БОСИЛЕГРАД

На първия и втория публи
чен търг са продадени два ло
кала (единият е в Ниш, а другият 
в Босилеград) и 8 транспортни 
средства.

И сега, както и досега, иму
ществото ще се продава цяло
стно. а не частично, за да се из
бегне продаването на обекти 
или съоръжения, към които заи
нтересованите физически и 
юридически лица проявяват по- 
голям интерес.

По думите на фалитния упра
вител Васил Такев, доколкото 
имуществото на ”Слога" не се 
продаде и на третия публичен 
търг, четвърта продажба няма 
да има. В този случай целокуп
ното имущество ще бъде дадено

ЛОТАРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В голямата зала на Културния дом в Босиле

град, в която имаше над 400 души, неотдавна беше 
организирана лотария с подбрана музикална про
грама. Организатор на манифестацията, първа от 
този вид в нашата община, беше частното пред
приятие ИБЕР, собственост на Иван Костадинов- 
Берко.

лотариен билет на всеки потребител, който през 
последните два месеца е купил стоки за над 100 
динара в един от шестте магазина на предприяти
ето. Така са раздадени 2700 билета, които участ
ваха в тегленето. На щастливите потребители бя
ха дадени 40 награди, от киндер-яйце до цветен 
телевизор. Най-голямата награда спечели биле
тът с номер 1713, а щастливецът бе Мая Заха
риева от Босилеград. Регуларността на тегленето 
се наблюдаваше от тричленно жури, а конферан- 
сие беше известният димитровградски артист Сл- 
ободан Алекснч.

В музикалната програма участваха десетина 
аматьори - изпълнители на народни песни от Бо
силеград и Ниш. Манифестацията беше подпо
могната от фирмите: "Ниш-продукт" от Ниш, 
"Катекс” от Белград, "Инман” от Лесковац, "Хе- 
ба” от Буяновац, "Ядран” от Владнчин хан, "Кафе 
Гринго” от Ниш и "Таня” от Лесковац.

За да привлече вниманието на потребителите 
и увеличи оборота си, ИБЕР е подарявал по един

ДИМИТРОВГРАД

АСФАЛТ ЗА ОЩЕ 
ЕДНА УЛИЦА

Тези дни на заседание на Съвета на мест
ната общност е прието решение от срсдста- 
вата на местното самооблагане да бъде асфал
тирано продължението на улица ”8 септем
ври". Строителните работи са поверени на ме
стното строително предприятие "Градня", ко
ято ще асфалтира и съединението на същата 
улица с улица "Балканска”. Става дума за без- 
имена уличка от тридесетина метра, която се 
ползва като достъп до помещенията на фир
мата.

на държавата, а въз основа на 
законите тя ще го отстъпи на об
щината, която да сформира ново 
предприятие. м. я.

м. я.

Ф©Т©;ОКО ,
СЪОБЩЕНИЕ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 
БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ ЗА БИВШИТЕ 
КОНЦЛАГЕРИСТИ

Преди да започнат работите на улицата, 
комуналното предприятие трябва да подмени 
водопроводните тръби, за да не се нравят ин
тервенции след асфалтирането. Стойността па 
работите е 227 хиляди динара, а тези дни що 
бъде подписан съответен договор между МО 
и "Градня”, относно "Комунални".

Всички военнопленници или политически провинени 
лица, които през Втората световна война са били заточени в 
един от концентрационните лагери: Маутхаузен, Аушвиц, 
Бухенвалд, Равеезбрик, Ьерген-Белеел или някой от 
останалите концлагери в Германия и Норвегия, ще получат 
еднократна парична помощ. Помощта, чиято стойност 
засега все още не е уточнена, пряко се осигурява от Гер
мания, а ще се реализира чрез посредничеството на Чер
вения кръст. Затова Червеният кръст в Босилеград при
зовава всички бивши концлагеристи от Босилсградска 
община да се обадят и да попълнят специален формуляр, 
като при това с документ докажат, че са били заточеници в 
някой от тези концлагери. Освен това, те трябва да подадит 
и кръщелно свидетелство и удостоверение, че от 1 януари 
1997 година имат местожителство на територията ни СРИ), 
както и удостоверение за здравословното си състояние, док
олкото са под 65-годишиа възраст.

А. Т.

"ВИДЛИЧ"
: ЧАКА АСФАЛТ

Малко са уланите а Димитровград, които още 
не са асфалтирани, Една от ших е и шала на 
снимката - "Нидлич". Намира се о старата, 
може би а а най-старата част на града. Не е 
много дълга, нито е много широка. Значи нима 
да струва много да сс набрани, за да заприлича 
на градска улица. Такава какаото е сега, кална 
и неравна, прилича на селски сокак.

|р;Гг'
г'- "М. Я.

.V-» ‘

А.Т.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПОДКРЕПИ ПРОГРА
МАТА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА "НАПРЕДЪК"

МЕДОЛЕЧЕН ИЕ МЛ11ИТЕРЛН ИЯ М МЕДОЛЕЧЕН И Е

ЛЕЧЕНИЕ С ПЧЕЛЕН 

ВОСЪКОЧАКВА СЕ ПОМОЩ ОТ 

ДЪРЖАВАТА Восъкът е пчелен продукт, който служи та изграждане на сота 
и покрина хитиновата обвивка на пчелата, та да я нредпатва от 

Току-що построеният сот винаги има бял цвят, който бавно 
преминава в кремав и съдържа 100% чист восък. Пчелите про
извеждат восък когато има достатъчно мед и цветен прашец.

Восъкът е безвкусен и е кристална структура, която зависи от 
температурния режим. Гори сз,с светещ пламък и лесно се смесва с 
мазнини и масла в еднородна маса. Топи се при температура 62'' - 
72” С.

Ръководството нп ”Напредък”, подпомогнато от общинската структура и специалисти от СИМПО, 
изготви програма за консолидация на предприятието, които беше приета от Изпълнителния 01 бор на 
Общинската скупщина в Босилеград.

В документа са посочени нея нс е осиособена системата за 
най-важните данни за сегашната замразяване, 
несъстоятелност на фирмата и
пътищата за нейното съживява- мата, консолидацията ще бъде 
не. "Напредък” понастоящем извършена в два етана: до края 
дължи на новернтелнте си 1 300 на тази и през следващата годи- 
000 динара: 300 хиляди кредит и на. В настоящия момент пай-ос- 
лихва на Фонда за развитие, а новното е как да се деблокира 
останалата сума съчиняват не- джиро-сметката. За целта пред- 
изплатеннте принадлежности на нриятието е поискало от Фонда 
57-те работника за около 20 ме- да му отсрочи издължаването на 
сеца. В предприятието почти вс- дълга до края на годината и топа, 
ичко е спряло. Според проекта, по мнението на ИО, ще стане тп- 
в овцефермата могат да се ог- ка. Очаква се и работниците да 
лгеждат 3500 овци и 500 кози, а почакат за парите си до 15 ноем- 
според програмата 2500 овци и ври т.г., които след това да им 
500 кози, но в нея сега има едва бъдат изплатени в срок от 15 ме- 
около 250 овци. Не съществува сеца. 
почти никаква механизация. В
кланицата, в която годишно мо- та обаче не е достатъчно да се 
гат да се колят около 10 хиляди отсрочи пздължапането на дъл- 
едри и 32 хиляди дребни доби- говете. Необходим е и нов капи- 
чета, мощностите се ползват са- тал. В програмата е запланувано 
мо с 10 на сто. Покрай друго, в до средата на тоя месец от ня-

влага.

колко източника да се осигурят 
5 450 000 динара: от Фонда за 
развитие и от Министерството 
на селското стопанство по 2 500 
000, а 450 хиляди динара от де
лови партньори. По мнението на 
членовете на ИО, въпреки труд
ностите, тези средства ще бъдат 
подсигурени. Те ще се изразход
ват за купуване на 1000 овци (3 
милиона динара), за набавка на 
най-необходимата механизация 
(1,5 милиона) и за оспособяваие 
на замразителната система (800 
хиляди). Това начинание трябва 
да осигури ползване на мощнос
тите в овцефермата и кланицата 
с около 50 на сто.

През втория етап на консо-

Както се посочва в ирогра-

По своята химическа природа пчелният восък представлява 
сложна смес, в която участват над 300 различни вещества. Ха
рактеризира се с голяма устойчивост по отношение на външната 
среда, поради което в продължение на хиляда години може да 

своите качества без изменение. Единственият вредител на 
молец, но към чистия восък и той е безсилен.

Восъкът е ценен и скъп продукт, поради което често е обект на 
фалшификация, а това се отразява на неговата промишлена и фар
макологична стойност.

запази 
восъка е восъчния

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ПЧЕЛНИЯ 
ВОСЪК

Още от стари времена пчелният восък е използван за меди
цински и козметични нужди. Резултатите от проучванията през 
последните години в много страни го налагат като лечебно и коз
метично вещество. Това се определя от следните му качества:

- Способност при загряване да поема голямо количество то
плина и при поставяне в болния участък да я отдава бавно и про
дължително. При това се постига подобрение на кръвообръще- 
нието в третираната зона, хранене на подлежащите тъкани, раз
насяне на възпалителния процес, адсорбция на токсичните еле
менти, а това са качества, които определят подчертания проти
вовъзпалителен ефект на пчелния восък;

- Притежава антибиотично действие, задържайки и унищожа
вайки болестотворителните микроорганизми;

- Оказва регенеративно действие върху увредените 
тъкани в третираната област;

- Смекчава твърдите тъкани по кожата, която става мека и 
гладка и премахва бръчките по кожата.

Всичко това определя важното място на восъка в козметиката.
Следва

По книгата "Медолвчвнив' от д-р Ст. Младенов, подготвя В.С.Б.

За съживяването на фирма-
лпдацнята се очаква ползването 
на мощностите да достигне ок
оло 80 рроцента, а за целта ще 
последва нова програма.

в. в.

РАЙЧИЛОВЦИ ДНЕС

СЕЛО С ГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ клетки и

Рязката миграция, която преди 
години сполетя планинските села в 
Босилеградска община, и местопо
ложението му повлияха Райчилов- 
ци да стане най-голямото село в 
общината с около 800 домакинст
ва. Днес то е почти квартал на Бо
силеград. Всъщност, не съществу
ва рязка граница между едното и 
другото селище.

В селото има четирнкласно уч
илище с 80 ученика, една възпи
тателна група на Детската градина 
от Босилеград, 7-8 магазина, кафе
не... Регионалният път Босилеград 
- Рибарци, който минава през юго
славско-българската граница и св
ързва южната част на Сърбия с 
Близки Изток, разделя селото на 
две части. Многобройните къщи 
почти по нищо не се различават от 
тези в града. Повече са нови. Даже 
и по-модерни от градските. Ста
рите къщи, които все още не са 
рухнали, са свидетели на старото 
време, което се губи под ударите на 
съвременността. Селото е и обра
зец за различния манталитет на хо
рата, които се доселили от оста
налите босилеградски села.

Днес Райчиловци е село с град- 
облеми.

Селото ни наистина се намира 
край международен път, но освен 
тоя, други асфалтирани пътища 
няма. Почти всички къщи са свър-

ЗАСЕДАВА 13-ТА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА НА МО ДИ
МИТРОВГРАД

СРЕДСТВА И ЗА 

КУЛТУРАТА
От средствата, събрани от Първи приоритет, според деле- 

местното самооблагане, местна- гатнте, трябва да бъде изграж
да общност в Димитровград тря- дането на градските тоалетни, 
бва да отделя известна сума и за На заседанието е изтъкнато, 
ремонта на културните ведомст- че МО и местното самоуправле- 
ва в града, заключиха делегати- ние никак не трябва да се от- 
те на 13-та изборна единица на ричат от средствата, които Здра- 
МО, която проведе заседание вният център от Пирот и съо- 
миналата седмица. тветното републиканско минис-

Членовете на тази изборна терство са трябвали да вложат в 
единица, в чийто състав са пред- ремонта на димитровградския 
ставителн на по-малките трудо- стационар и че трябва да се от
ви колективи в града (сред които стоява искането тези средства да 
и представителят на кореспон- 
дентството на "Братство”) подч- Изтъкнато е и това, че кому- 
ертаха факта, че при изготвяне- налните програми на МО Дими- 
то на тазгодишната комунална тровград и съседните местни об- 
програма трябва да се насочи вн- щности трябва да бъдат синхро- 
имание предимно към онези пре- низирани по отношение на оп- 
кти, които миналата година не са ределени комунални въпроси, 
завършени поради недостиг на 
средства или други причини.

Райчиловци

на градското сметище. Комунал- 
ците пък се оплакват, че не могат 
да решат проблемите на онези до
макинства, които с безотговорно
то си отношение нарушават пре
стижа на цялото село.

"Комплексът в гробищата ни 
все още не е уреден. Пътят до гро
бищата трябва да се насипе с чакъл 
и да се ремонтира, в сградата няма 
ток и вода”, посочва Богданов ос
таналите проблеми. Местната об
щност е приела програма, в която 
е запланувала тази година да по
прави пътя до гробищата и да еле
ктрифицира сградата, в която да 
бъде доведена питейна вода от от
далечения на около 2,5 км Студен 
кладенец. Тъй като селото значи
телно се увеличило, налага се да се 
разшири и гробищният комплекс. 
Разбира се, и да се огради.

”3а тази цел са ни нужни зна
чителни средства и се налага да ор
ганизираме акция за събиране на 
пари. Все още обаче не сме уточ
нили по колко трябва да даде всяко 
домакинство”, пояснява Богданов, 
като подчертава, че се надява в ел
ектрифицирането на сградата и 
ремонтирането на пътя да им по- 
мощува и ОС.

зани с водопроводната мрежа, но 
нямаме канализация и в настоящия 
момент това е проблем номер ед
но. Не сме обаче в състояние да го 
решим без съдействие от Общин
ската скупщина в Босилеград”, ка
зва Павел Богданов, председател 
на Съвета на местната общност в 
Райчиловци и учител в селото.

Септичните ями, продължава 
Богданов, представляват сериозен 
проблем и от екологична, и от епи
демиологична гледна точка. Пора
ди отпадъчни води и липса на ка
нализация се стига до недоразуме
ния между съседи. Някои водят и 
съдебни спорове, подчертава той, 
като посочва примера на Иван Де- 
спотов, ”чиято къща дълги години 
е под обсада на отпадъчни води и 
фекалии”. В една част на селото е 
започнало прокарването на кана
лизационна мрежа и райчиловча- 
ни се надяват, че с помощта на ОС 
ще решат тоя въпрос.

Райчиловчани имат и други ко
мунални проблеми. Все още нямат 
"официална” депония за съхраня
ване на боклук и затова имат ”де- 
поний” на кой знае колко места. 
Едни райчиловчани негодуват и си 
задават въпроса защо явното ко
мунално предприятие "Услуга” от 
Босилеград не откарва боклука им

се изплатят.
ски пр

Въпросът кой е 
действителният собственик 
на Кооперативния дом в 
селото през последно време 
силно вълнува ръковод
ството на местната общност. 
С него дълго време разпола
гат ” Слога” (50 на сто), 
”Найредък” (20) и местната 
общност (30 на сто). Сега 
ръководството настоява да 
докаже, че обектът е на 
местната общност и е 
поискало в решаването на 
спора да се намеси Общин
ската скушципа.

Б. Д.

гиена и други стоки, изпра
тени от Международния 
червен кръст и Евройейско-

СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА шо икономическо бюро.
димитровградската органи- Х Ш Ша Гюмощ
запия на Червения кръст от-- г _ бъде разиределена на оежа-
ново получи помощ ошмеж- ^ -У Чби и в о6.
дународнише хуманитарни 1. ' лш4в
организации. Става дума за 3 ’ Л„лии* — тукашния Старчески дом и
немалко количество олио, ' * 7 ,.ЛПП, - социално наи-оеднише .хорафасул, Л брашно, захар, сред- — ^ -
сшва за Поддържане на хи-

в

от общината.
Б.Д.

в. Б.
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ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА НА КИЦ ПО ПОВОД ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЪЛ
ГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

ЛИТЕРАРУРНО- 

МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО - 

ГРАДИВЕН МОСТзррШИШ!
Поздравявайки по този повод присъстващите, посланикът 

на България у нас Ивайло Трифонов 
че когато става дума за отношенията 
аз съм

РАЗВИВАЙКИ разнообра
зна и съдържателна дейност на

уил Попдимитров” (роден е в с. 
Груинци, Босилеградско, чието 
стихотворение ”Груинската ре
ка” е истински шедьовър). И др
угата, също така ласкаво приз
нание:

летия не минаха напразно. Ме
жду участниците на втората три
буна бяха и творци с по 8 или 9 
свои книги, други с по 4 и 5, а 
само двама от по-младите готвят 
дебютните си книги. Продукци
ята на оригиналните творби на 
писателите и поетите от българ
ската народност в Югославия на
ближава към стотина заглавия: - 
голям брой стихосбирки, сбор
ници от разкази, книги новели, 
повести, литературни критики и 
есета, както и романи и драми. 
Следователно, със сигурност 
може да се каже, че сме издър
жали и творческия си изпит и в 
сложните литературни жанрове, 
каквито са романът и драмата, 
така че с пълно основание може 
да се говори за автентично лит
ературно творчество на бълга
рите, западно от българско-юго
славската граница, на роден бъ
лгарски език.

Част от тази продукция, из-

лнтературното поле, Дружест
вото на писателите в Сърбия, ос
вен известните от по-рано свои 
популярни трибуни във ”Фран- 
цуска Т в Белград, от известно 
време учреди още една нова и 
твърде атрактивна литературна 
трибуна, предназначена за пред- 
ставяне на

между другото изтъкна, 
между нашите две страни 

оптимист, а българите тук в Цариброд, да кажа офи
циално - в Димитровград, и Босилеград ще бъдат истинска 
връзка между ългария и Сърбия, въпреки тежката ис
торическа съдба. Но обърнати към бъдещето, ние можем да 
гледаме с оптимизъм и

"Писателите, както хора на 
емоциите и творческия ум, бяха 
и си остават занапред посланици 
на културата на двете наши съ
седни страни; тъй като, творей
ки на майчиния си език в нашата 
страна (Югославия), нашите бъ
лгарски писатели и преводачи по 
най-хубавия начин сближават и 
спомагат взаимното проникване 
на културите на нашите два съ
седни народа.”

надежда към това бъдеще”.
литературното твор

чество на езиците на национал- 
малцинства в Сърбия. До

на тази трибуна се предста
виха творците от унгарското, 
словашкото, руспнското, румъ
нското и турското малцинство.

На 9 февруари т.г. Дружест
вото на писателите в Сърбия ус
трои литературна трибуна "Съ
временното литературно твор
чество на българите в Югосла
вия”, на която по втори път в 
нашата столица се представиха 
поети и писатели, конто творят 
на български или на сръбски ез
ик. Тоя път със свои творби - 
стихотворения и откъси от раз
кази и новели - се представиха: 
Мнле Николов-Присойски, Си
меон Костов, Новица Иванов 
(проза), Милорад Геров, Вели
мир Костов, Мила Васов, Елиза- 
бета Георгиева и Арсо Тодоров 
- поезия. Най-напред авторите 
четоха творбите си на български 
(с изключение на В. Костов), а 
след това артистката Лиляна 
Газдич ги прочете преведени на 
сръбски език.

пито
сега

НОВИ ДУХОВНИ 
ВЕЯНИЯ

Естествено, най-голямата за
слуга за тази задушевна атмос
фера на творчески вълнения се 
пада на съдържателната дейно
ст на Дружеството на писатели-

Стефан Цанев и Доротея Тончева

В програмата по повод годишнината на КИЦ взеха участие 
изтъкнатият български поет и драматург Стефан Цанев, който 
доста откровено и критически говори не само за бившата то
талитарна власт, но и за пропуските на сегашната. Що се отнася 
до журналистическата проф>есия (като първа с която се зани
мавал), Цанев охарактеризира журналистите като придворни 
шутове, които засмиват царете и кралете, но много често им 
казват истината, поради което и страдат. "За съжаление, 
българските царе никога не са имали придворни шутове".

Негови стихове декламира съпругата му Доротея Тончева, 
известната българска актриса. В музикалната част се предста
виха солисти на пиано и кларинет от София.

ЗАВИДНО
ХУДОЖЕСТВЕНО

РАВНИЩЕ
И особено приятно беше чу

тото от присъстващите видни 
сръбски писатели и поети след 
проведената среща, че са изне
надани от постигнатото художе
ствено равнище и творческото 
разнообразие на създаденото от 
книжовниците сред българско
то малцинство в Югославия.

Интервалът между първото 
и второто представяне нп наше
то литературно творчество в Бе
лград е доста дълъг - почти две 
десетилетия. Тази, не малка дис
танция от време определя съще
ствените разлики между двете 
ни представяния в Дружеството 
на писателите в Белград. Преди 
всичко, тогава се представиха 
двойно по-малко автори, откол- 
кото сега. Разбира се, и пости
женията на литературното поле 
бяха значително по-скромии от 
настоящите. Само неколцина 
наши автори имаха печатани по 
две-три книги, а други те по една 
или пито една. Тогава все още не 
можеше със сигурност да се ка
же, че сме премерили силите си 
във всички литературни жанро
ве, особено в най-сложните. И 
съвсем естествено, по топа вре
ме литературното творчество на 
нашата народност все още не бе 
достатъчно афирмираио в по- 
широката културна обществе
ност. Обща та обстановка иа то-

А.Т.

Директорът Венко Димитров говори за приноса на "Братство" за 
афирмацията на литературното творчество на сънародниците ни

дадена главно от "Братство" в 
Ниш, беше показана в самата за
ла на любителите на художест
веното слово и на писателите от 
Белград и от други места, дошли 
в столицата по този повод.

Особено обаяние на литера
турната среща, организирана по 
замисъл на писателя Момо Ди
мим, придаде внушителното при
ветствено слово на председателя 
на Дружеството на писателите в 
Сърбия, видния сръбски поет 
Слободии Рнкнтич. Тази душев
ност и възхитителното чувство 
се пренесе върху цялата аудито
рия в залата, следствие на което 
всички се чувствувахме, че се на
мираме в един възвишен духовен 
храм, облагородяващ човешка
та душа. Едва ли друг път и в 
други обстоятелства мнозина от 
участниците са имали възмож
ност да изживеят такива пъзпн- 
шенн чувства и духовно обла
городени часове, както стана в 
Дружеството на писателите в 
Белград.

В такъв амбиеит не само от 
куртоазии бяха произнесени до
ста високи преценки за сътво
реното от писателите от българ
ската народност в Югославия.
Ще посоча само две, защо го те 
изразяват същественото за па
шите поети п писатели. Според 
една явно изказана констатация: 
те са "достойни наследници на 
едно от най-големите имена в 
българската литература - Еман-

БОСИЛЕГРАД

те в Сърбия, което действително 
е намерило най-подходящия на
чин за истинско сближаване ме
жду поетите и писателите от раз
лични ентитетн в държавата. 
Това го почувствувахме особено 
ние. Вероятно поради това, че 
повече от петдесет години не е 
имало официални връзки между 
Дружеството на писателите в 
Сърбия и Съюза на българските 
писатели. Управата на Дружест
вото на писателите в Сърбия, ог
лавявана от поета Слободан Ра- 
китич, успява да превъзмогне 
тази пагубна традиция и през 
1995 г. подписа протокол за сът
рудничество със Съюза на бъл
гарските писатели.

Всичко това представлява 
значително ново качество в съ
държанието на работата на Дру
жеството на писателите, откак- 
то аз членувам в него (1974). Об
стоятелствата, при конто се про
веде второто представяне на ли
тературното ни творчество в на
шата столица красноречиво го
вори за новото време и за съвсем 
нови духовни веянни в асоциа
цията на писателите в Сърбия. 
Бих казал, че и това е част от 
крайъгълният камък на гради
вния мост за по-ускорсно и ио- 
плодовито сближаване между 
българската и сръбската лите
ратура и култура.

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В 

БЮДЖЕТНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ
До средата на март тази го

дина ведомствата и институци
ите в Босилеград, които се фи
нансират от общинския бюджет 
ще трябва да реорганизират сче- 
товодствено-финансовите си сл
ужби. Става дума за Центъра за 
култура, Детската градина, На
родната библиотека, Общинска
та организация на Червения кр
ъст и спортното дружество "Мл
адост”. Детската градина, Наро
дната библиотека и Спортното 
дружество трябва да закрият св
оите служби и да ползват услу
гите на счетоводствата на Це
нтъра за кулзура и Общинската 
организация на Червения кръст. 
Така реши миналата седмица 
Изпълнителният отбор на Об
щинската скупщина в Босилегр-

Членовете на Изпълнителн
ия отбор на ОС подкрепиха ре
шението си с факта, чс в някои 
от тези институции е намален 
обемът
дейност и при сегашния недои
мък на пари има работници, ко
ито от една страна не са използ
вани рационално, а от друга ст
рана обременяват скромния об

щински бюджет.
Според това решение, счето- 

водствено-финансовата служба 
на Детската градина и Народна
та библиотека ще трябва да се 
обедини с гази служба иа Цен
тър за култура, а на спортното 
дружество "Младост” със служ
бата на Общинската организа
ция на Червения кръст. Реорга
низацията трябва да бъде завър
шена до края на март тази го
дина.

Изпълнителния отбор задъ
лжи управителните органи на 
тези ведомства до началото иа 
март да изготвят и приемат вза
имни договори за обединяване 
на службите им, а до средата на 
март и с официални нормативни 
актове да обединят смсткоиод- 
ствените и финансовите си слу
жби. До края на март трябва да 
систематизират работните мес
та, като при това се пенсионират 
работниците, изпълняващи поне 
едно от условията за пенсиони
ране, а други да бъдат провъз
гласени за "технологически из
лишък".

ад.

пивницата среща не остани осо
бени впечатления както върху 
малочислеиата аудитория, така 
и върху нас представилите се ав
тори.

на сметководствеиата

Изтеклите почти две дсссти- Ммле НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИМ. Я. I
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ГОДИШНА СКУПЩИНА НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ
ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

НЕДОСТАТЪЧНО УВАЖАВАНИД-р ДЖОРДЖЕ игнятович

ПЪРВИТЕ СЪТРУДНИЦИ 
ОТ МАЛЦИНСТВОТО

го приспособили за свои нужди, което значително 
подобри и условията за работа в помещенията на 
клуба.

Радиолюбителите н Димитровград имат дълга 
традиции и завидни успехи, по въпреки това тях
ното значение не се зачита достатъчно в града. 
Това е основният акцент от разискванията на го
дишното заседание на Скупщината на радиоклуба 
"Димитровград”, което се проведе на 13 февруари

Що се отнася до средствата за работа, димитров
градските радиолюбители, както и досега, най-много 
разчитат на средствата от общинския бюджет. Ми
налата година общината им е отпуснала 8(ХХ) динара 
Миналогодишният приход на клуба е 9529 динара, а 
разходите му са възлезли на 8774 динара. Според 
предложения финансов план за тази година са необ
ходими 18 950 динара. Най-много средства. 15 (XX; 
динара, пак ще обезпечи Общинската скупщина. 
Срсдставата ще бъдат изразходвани за иабавка на 
компютър (6500 динара), нови радиостанции (4250 
динара) и БИМ-антсиа (3500). за обучение на млади 
радиолюбители (2000), за състезания (1000 динара),

(Продължение от миналия брой) ти и поети кпто Мприн Млпде- 
Редпкцнята разполагаше с ,10В, Михаил Николов - Миле 

един висококачествен фотоапа- Прнсойски, Прокопи Попов, Ст- 
рат - мисля, че беше немска ”Ла- 0йис Янков, Бора Райков - Ра
йка" - който ни служеше за плю- шков, Михаил Богданов, Хпра-

т.г.
През миналата година работата на радиолю

бителите с била свързана с доста проблеми, те
хнически преди всичко. Това се отнася до аварията 
на станцията ФТ 707, до която сс стигна не но вина

стратнвни снимки в двете окол- лампи Иванов, Милан Василев, 
ин на българската народност, но само някои от тях останаха до 
Такива снимки направих в Ди
митровград по време на Втория 
околийски фестивал на българ- дор** 
ската народност от 24 до 29 май 
1953 година, конто поместихме

края на литературното поле. 
Твърде полезни и издържа-ишш

на радиолюбителите, а на несъвсстен водач на 
камион. Поради това една част от плана за ми
налата година пс е осъществена. Става дума за 
обучение на радио телеграфисти. От друга страна, 
недоетип.т на финансови средства с причина да 
мс сс набави заплануваният комютър, с помощта 
ма който радиолюби телите от Димитровград да се 
включат в така наречената "Ю-иакст” радиосис- 
тема. С поставянето на нова антена от 18 метра е 
подобрено осъществяването на радиовръзки и е 
премахнат проблемът със смущенията на кабе
лната телевизия и града. Членовете на димитров
градския радиоклуб са взели участие на "Тсслиния 
мемориал”, който с проведен на Черни връх край 
Пирот.

т,1 1 А''
за списания и пр.във вестника заедно със статия

та ми по тоя повод ("Глас на бъл
гарите в Югославия", V, 3 юни 
1953,1: Един чудесен фестивал), 
а и после като илюстрации. Ми
сля, че няма да бъда нескромен, 
ако предложа на днешните съо
тветни димитровградски факто
ри да продължат тая хубава тра
диция.

Труден въпрос беше и при
вличането на първите сътрудни
ци от двете околии с българско 
население. Отначло известна 
помощ ни оказаха редица млади, 
но талантливи белградски жур
налисти като Джура Мърджено- 
вич, Бранко Стошич, Младен 
Гаврнлович. Шахматната рубр
ика известно време водеше май
стор Озрен Неделькович, автор 
на няколко известни книги по ни статии, написани въз основа 
шахматна игра (една с посвеще- на нензвестни-архивни матери- 
ние имам и днес). Но с време и али, даде като свой принос за пр- 
местните сътрудници станаха оучването на Българското въз- 
доста голям брой и усърдно пи- раждане Илия Николич - за шк- 
шеха за политическите, стопан- олуването на български учени- 
ски, просветни и културни проб- ци в Белград, за възрожденския 
леми на българската народност, писател Сава Илиев Добропло- 

дни и учителствуването му в Ср- 
емски Карловци, за революци
онера и белградски възпитаник 
Петър Бонев, Александра Пет- 
рович-Майзнер, учителка в по
робена България и други.

От географска гледна точка 
за Босилеград, миналото, насто
ящето и бъдещето му писа Ир
ина Николова.

Своите статии, над двадесет

Всички участници в разискването се съгласиха, 
{срсализираното от миналогодишния план трябва 

реализира тази година. Като се има предвид
чс I
да се
ролята на радиолюбителите в отбраната иа страната, 
защитата от природните бедствия и по време на не- 

и нежелани обстоятелства, средата бипредвидени
трябвало да се отнася към тях с много по-голямо 
уважение. И да им отпуска повече средства, разбира
сс.

На заседанието присъстваха и представители на 
радиолюбителите от Пирот, с които димитровград- 
чани осъществяват извънредно сътрудничество.

На заседанието е изтъкнато традиционото добро
сътрудничество между радиолюбителите и тукашна
та поща, която миналата година е дарила иа клуба 
част от "пулта”, който е изнесен поради монтажа на 
новата телефонна централа . Членовете на клуба са

А.Т.

МЛАДЕЖКИЯТ ТЕАТЪР И ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ НА ГИМНАЗИСТИТЕ

СЪВМЕСТНО ПОДГОТВЯТ ” Н АДХИТРЯНЕ”Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

която е играна в повече от 30 ст-Младежкят театър към Наро- нието ще поставят съвместно Бо
дната библиотека в Димитровград рис Лазаров, ръководител на Мла- рани в света. Премиерата на Над- 
и Драматичната секция към Дими- дежкия театър към библиотеката, хитряне” се очаква към края на 
тровградската гимназия тези дни и Милисав Николов, гимназиален 
започнаха да подготвят нова пиеса, учител по български език.
Става дума за пиесата "Надхитря- 
не”, дело на известния български не” е второто произведение на Па- Димитровград и се срещна с Борис 
писател за деца Панчо Панчев. Та- нчев. което ше бъде поставено на Лазаров и другите артисти от Мла- 
зи пиеса е първата от трилогията димитровградската сцена. Да на- дежкия театър, 
на този писател, посветена на най- помним, че преди две години Мла- 
популярния български детски ге- дежкият театър подготви неговата 
рой - Хитър Петър. Представле- най-известна пиеса "Щръклица”,

мартт.г. и на нея може би ще при
съства и самият Панчо Панчев, ко-

Представлението "Надхитря- йто през миналата година посети

въздишки
А-------------- 1

дче
» НА :
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1 Б. Димитров

40 ГОДИНИ ” 
БРАТСТВО”

КАКВО (НЕ) ВИ ХАРЕСВА 
ВЪВ ВЕСТНИКА?

на книжовно-исторически и още 
толкова на други обществени те
ми, отначало подписвах с пър
вите две букви на моето презиме 
- Иг, а сетне с пълното име и

Цветан Еленков, председател на Общинската организация на пен- 
ите в Димитровград.

Редовно чета "Братство” и общо взето съм доволен от редактор
ската политика. Вестникът следи всички най-значителни събития, 
конто се случват през седмицата в Димитровградска община. Като 
председател на Общинската организация на пенсионерите в общината 
изразявам удовлетворение от факта, че дейностите на пенснонерската 
организация се следят редовно. Смятам, че във вестника трябва да се 
обърне по-голямо внимание на темите от миналото на нашия край. В 
този смисъл би могли да се пишат дори и сериали. В "Братство” не ми 
харесват онези статии, в конто авторите внасят голяма доза субек
тивизъм”.

сионер

презиме. Тук ще спомена една 
интересна подробност. Тъй като 
тези две букви съвпадат с ини
циалите на името и бащиното 

От Скопие ми се обади с пи- име на Караиванов - Иван Ген- 
смо Михаил Николов, който пр- чев, "меродавните” среди в Со- 
едложи да стане постоянен до- фия мислеха, че зад тези букви 
писник от Босилеград. Въпреки се крие той, докато това след го- 
че тогава не владееше съвсем

— Какво приказват за демо
крация. Я да ни дадат на нас 
думата, па да видиш как всичко 
111? пппаяим

Б. Д.
дини не им стана известно от ед
ин български "учен”, а именно,добре българския книжовен ез

ик, предложих на Асен Лазаров че статиите, подписани стези бу- 
да бъде приет. Така той стана 
един отнай-ревностните босиле- 
градски сътрудници. От Димит- вестника, излязъл на 11 декем- 
ровград между първите се отзо- ври 1950 година, написах уводна 
ва Цветан Еленков, след това 
Марин Геров Младенов и Бог- 
дан-Божа Асенов Николов. Те 
още тогава показаха склонност

ц Последната ученичка ош 
Ц село Брайковци

кви, принадлежат на моя труд. 
По повод на стотия брой на

статия Непобедимо оръжие. Ко- Момичето на снимката е последната ученичка от 
5 димитровградското село Брайковци. През есента на 

1967 година журналистът на "Братство” Мнкп Нейков 
я фотографирал на пътя за Каменица, където ходила на 
училище. Отзад на снимката Нейков записал, че мал
ката ученичка сама отивала на училище, но, за 
съжаление, не записал нейното име и в кой клас е била 
през 1967 година.

От тогава са изминали повече от 30 години, а 
ученичката от Брайковци сега е на около 40 години. Ре
дакцията на ” Братство” иска да узнае как сс казва тя и 

Vф къде сс намира сега, както и основните данни за нейния 
жизнен път. Молим читателите на вестника да ни 
обадят тези сведения. Читател, който се обади пръв ще 

ЦЦ получи възнаграждение в книги или едногодишен абона- 
^ • мент за вестника.

гато днес я чета, виждам много 
почти еднакви сходности със се
гашното положение на Югосла
вия и Сърбия. Те пак се борят за 
независимост и териториална 
цялост, против незачитането пр
авата на малките народи от све
товните сили, пак са подложени

към карикатурата, а вторият и 
към литературното творчество. 
През 1954 г. излезе от печат като 
издание на "Глас на българите в 
Югославия” един общ албум с 50 
карикатури на двамата млади ав- на въоръжени заплахи, на една 
тори с няколко мои уводни думи. невиждана преди информативна 
Ще прибавя тук, че много от дне- хайка при много по-съвър- 

шенни технически условия. Зашните литературни творци по
казаха още тогава своята дарба.
На страниците на вестника уче
ха майсторството на журналис
тическото и художественото сл- студени ветрове... 
ово много обещаващи прозаис- -.Следва -

съжаление, въпреки нормални
те междудържавни отношения,
от източния ни съсед пак духат
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.1 НЕМЦИ В СВЕТА НА На|И ГА. 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (19)I

с ПОГЛЕД КЪМ 

ВИСОКИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

РЕКОРДЪТ НА 

”ПРОФЕСИОНАЛИСТ”
Това произведение на Душан Ковачсвич димитровградските самодейци са изпълнили 40 пъти *

УрНе 1,0 Югославия и България * Наградите се настигат * "Полковник птица” за 110-годишнината 
на театъра

Едно от най-успешните пр
едприятия не само в Пиротс- 
кия окръг, но и в Югославия е 
акционерното дружество ”Ти- 
гар от Пирот. В него работят 
десетки работници и двадесет
ина инженери и други специал
исти от Димитровградско. Ед
ин от най-проявените специал
исти по потекло от Димитров
градския край е магистър Иван 
Петров.

Богатият и разнообразен 
през 1993 като че ли рник, Поморие. По много неща "Професионал- 

ист” е историческо представление в богатата ис
тория на димитровградския самодеен театър.

"ПОЛКОВНИК ПТИЦА” високо 
ЛЕТИ

През 1995 година Борислав Григорович от
работи в Димитровград и поставя произве

дението на Новица Савич ”Нощ посред бял ден”. 
Представлението е изпълнено премиерно на 25 
май. Режисьорът от България Кирил Ангелов по- 

димитровградската сцена две едноакто- 
вки на А. П. Чехов - "Мечката” и "Годеж” - които

театрален живот
I е въведение в още по-пло

дотворна театрална дейност през 1994 година. Из
вестният белградски режисьор Борислав Григ
орович започва на

(
18 февруари 1994 година ре

петициите за представлението "Професионалист 
(Тъжна комедия по Лука) от Душан Ковачсвич. 

Ролята на Теодор Тей той поверява на Алекса
ндър Златанов, а Слободан Алексич е Лука Ла- 
бан. Весна Николова се появява като Марта, Де- 
лча Гигов пресъздава образа на лудия, а от оффа 
публиката чува гласа на Миряна Алексич в ролята 
на майката. Изобразителното оформление 
есата е дело на Новица Младе-

ново
.._

ставя на
Петров е роден на 9 февру

ари 1950 година в село Лука- 
вица. Когато бил на 13 години, 
Иван и по-малкият му брат Ге
орги останали сираци - почи
нал татко им Методи. Майка 
им Любка и дядо им Богдан с 
големи усилия и себеотрицан
ия извеждат братята на път. 
Основното училище завършва

на пи-

нов.
Седем дни по-късно режис

ьорът Аспарух Паунов Василев 
от София събира актьорската 
трупа на театъра "Христо Бо
тев” за нов проект - "Боряна” от 
Йордан Йовков. В представле
нието, играно на български ез
ик, участват: Слободан Алексич 
(Златил), Таня Александрова и 
Силвия Йосифова (Боряна, ал- 
тернация), Александър Златан
ов (Рали), Весна Николова (Ви
да), Славча Димитров (Андрей),
Мирослав Нацков (Павли), Ве- 
рица Бойкова (Елица), Делча 
Гигов (Вълчан Нанов), Славча 
Антов (Ваклин), Момчило Ан- 
дреевич (Ендрю), Любомир Ив
анов (най-големият син на Въл
чан Нанов), Олгицп Антова (пъ
рвата снаха), Милена Илиева 
(втората снаха). Децата: Алек
сандър Златанов и Александър Алексич. Сцено
графията е оформена от гостенката от София 
Елена Белова Петрова.

м-р Иван Петров

учи немски и английски език... 
През 1986 година записва след
дипломни студии на Технологи
ческия факултет в Загреб - от- 

в родното си село и в Димит- Дел полимерно инженерство, 
ровград като пълен отличник. Вече през 1990 година успешно 
Гимназията в Димитровград, защитава магистърската си теза 
природно-математическа на- Активиращо действие на саж- 
сока, завършва през 1969 годи- лите върху ЕПДМ-каучука и 
на, също като отличник. По- получава званието магистър на

техническите науки. М-р Иван 
Петров и по-нататък непрекъс
нато учи, публикува няколко на-

лучава стипендия от каучуков
ата промишленост "Димитро
вград” и започва да следва тех
нология в университета "Ки
рил и Методи” в Скопие. През 
1975 година завършва студии
те. Дипломната работа на те
ма: "Влиянието на вида и ко-

учни труда, участва на много се
минари...

През 1980 година Иван се ож
енва със Славица от Темска. Ра
ждат им се две деца - синът Але
ксандър и дъщерята Елена, ко
ито сега учат в средното меди- 

физико-механичните качества цинско училище в Зайчар. Купу- 
на гумата на основата на ЕП- ват си квартира в Пирот, няко- 
ДМ каучук” защитава с десе- лко години той пътува на работа 
тка при прочутия професор в Димитровград и през 1991 го- 
Боро Ладински.

Веднага след дипломирането във фабриката за технически из- 
си започва да работи в каучук- делия. Там вече напълно се про- 
овата промишленост в Димитро- явява като даровит инженер и 
вград, а през декември отива да организатор. Оформя и оглавя- 
отбие военната си длъжност ка- ва екип от инженери и работни- 
то запасен офицер (сега е акти- ци и се заемат да нравят специ-

Режисьорът Б.Григорович (вляво) с актьорския екип на 
"Професионалист"

са композирани твърде умело. Премиерно са иг
рани на 11 декември. Една година по-късно с тези 
едноактовки димитровградчани участват на прег
леда в Алексинац. На 14 февруари "Мечката” и 
"Годеж” са играни в Народния театър в Белград. 
Това е второто представяне на димитровградчани 
на малката сцена на еминентния сръбски театър 
(за първи път са се представили на 18 октомври 
1995 г. с "Професионалист").

Междувременно в рамките на театъра "Хри
сто Ботев” се оформя дългоочакваната Детска 
сцена. Режисьорът от Велико Търново Стефан 
Методиев поставя пиесата "Пипи дългото чорап
че”, която е удостоена с повече награди на прегле
дите в Лебане и Бечей (вж. книгата).

Началото на 1997 година отново е под знака на 
представлението "Женско царство”, което върви 
ио следите на "Професионалист”. Радушно е игра
но и още но-радуишо гледано! След успеха си с 
"Пиии дългото чорапче” Детската сцена подготвя 
пиесата ”Карлсон, който живее на покрива”, адап
тирана и режисирана от Стефан Методиев. Кирил 
Ангелов поставя комедията на абсурда ”В откри
то море” от Славомир Мрожек. Отново награди в 
Лебане и Бечей (по-обширно в книгата). Между
временно Ангелов режисира и "Веселият уикенд” 
от Клаус Винтср.

В годината на юбилея самодейците се пред
ставят на публиката в споя град с представлението 
"Полковник птица” от Христо Бойчев. Димитров
градските актьори блестящо изпълняват тази из
ключителна драма, режисирана от Кирил Анге
лов. Ма детската сцена са изпълнени пиесите "Же
нитбата на мишока Мики” и ”Кико писар Тричко 
не се ожени за пршщезу Кьнту с кьнтку закьи- 
тену”, и двете режисирани от Стефан Методиев.

С театрални представления, промоция на кни
га, откриване на изложба и връчване на награди 
към края на миналата година тържествено беше 
отбелязана 110-годнпжината на самодейния теа
тър "Христо Ботев" в Димитровград.

личеството на саждите върху

СИЛЕН ОТЗВУК
И двете представления срещат силен отзвук в 

театралния живот на Димитровград, а и по-ши
роко. Премиерата на "Боряна” е на 6 април, а на 
"Професионалист” - на 12 май. Две представления 
на два езика - два големи успеха! И двете пиеси са 
предложени за републиканския самодеен преглед, 
но отива само "Професионалист”. На алексин- 
ските срещи представлението на димитровград
чани е рангирано високо и получава "виза” за 
съюзния преглед (!) на самодейните театри. Ог 
алексинския преглед С. Алексич се завръща с на
градата за най-добра мъжка роля. През юли във 
Браня се с ъбират театралните самодейци от Ки- 
кинда, Херцег Нови, Кралспо, Димитровград, 
Алексинац и Браня. Димитровградчани - блестя
щи във всяко едно отношение. На кръглата маса 
на прегледа за тях се чуват само похвални думи. 
Изказват ги ннй-емипснтиитс театрални критици 
и театролози, както и публиката. След пет със
тезателни дни журито решава да удостои театъра 
"Христо Ботев” с бронзов барелеф. Сред носи
телите на най-престижпото актьорско признание 
- Златен барелеф - е и Слободан Алексич за бле
стящо пресъздадения образ на Лука Лабан, а на 
Александър Златанов журито присъжда диплома 
за прекрасната му интерпретация на ролята на 
Теодор Тей Край. Най-големият успех в истори
ята на димитровградския театър!

От септември 1994 до октомври 1998 година 
"Професионалист” е изпълнен 40 пъти! Най-мн
ого е игран в Димитровград, но това блестящо 
представления доставя голямо задоволство и на 
любителите на театралното изкуство в Книжевац, 
Деспотовац, Рссава, Пирот (няколко пъти), Кру- 
шевац, Велика Плана, Кралево, Браня, Босиле
град, Ниш (вън от конкуренцията участва в сре
щите на професионалните театри "Йоаким Ву- 
ич"), Зайчар, Власотинцс, Бела паланка... В съ
седна България димитровградчани се представят 
с "Професионалист" на публиката във Велико 
Търново, Смолян, Рудозем, София (два пъти), Пе-

дина минава на работа в "Тигар”,

вен член в сдружението на запас- ални гумено-технически издел
ия, които до тогава не са произ
веждани в "Тигар” и Югославия. 
Като опитен и упорит инженер, 
заедно със своя екип, Иван се 
справя и с тази задача. Работят и 
извън работното време, не рядко 
в съботите и неделиз е, понякога 
и нощем. Накрая успяват да въ-

ните офицери).

Винаги, когато има въз
можност, Иван Петров отива 
иа село и се занимава с
овощарство и лозарство.
Казва, че физическият труд 
сред природата, в овощната
градина и лозето, много му ведат в производствения план 
помага да си почине и възста- "Тигар” нови, специални издел- 
нови силите, та през седми- ия, които в света на науката се

иа

$ считат за иосггижение на висо- 
| китс технологии. Напрано са ре-

пата още по-сръчно и умело 
да се справи с трудовите 
задължения иа работното си ] 
място.

алии очакванията тия изделия 
| наскоро да си пробият път и до 
® световния пазар.

Тези успехи не остават неза-След казармата Иван отново 
работи в димитровградската фа- белязани и от ръководството на 
брика. Тих, амбициозен и упо- "Тигар". Цслиятскии на Петров 
рит, той бързо напредва в рабо- получава похвали и въанаграж- 
та-га и през 1979 година става ръ- Ления, Съвсем заслужено, 
ководител на технологическия Неговите сътрудници е осо- 
сектор вч.в фабриката. Четири бено уважение и обич говорят за 
години по-късно става техните- с,,оя ШЦФ' Казват, че по-добър
ски директор и тази длз.жност рз.ководител и колега не са мо- 
изпълнява все до заминаването гли Ла си намерят! Това се чу- 
си за Пирот през 1991 година. вства и в тяхната работа - живеят 

Покрай редовната си работа и работят като сговорна друж- 
като ръководител и директор, ина, като едно щастливо ссмсй- 
Петров непрекъснато се самоо- ство. 
бразовава в техническите науки,

- Край -

Слободан КръстнчЦввтко Имано*
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ИИР НА МАЙЧИН ЕЗИК ■ ДО ДОКТОРСКА ТИТЛА
* И учи нишата в вашата Република обучението се ....................... а унгарски, русш.ски, словашки, турски и албански стик * Първото училище иа русински етик датира от
Пм ГдГГГнаГст^шта елшиппка гимназия е основана през .919 ...........факултетите - специалности по език и литература „а всички малцинства в Югославия

рияти на националната среда, от която произхождат

трябвало да. започне да работи поп двуезичен Пода- нас си включат и акшагшше па ареиодааашелише 
готически факултет, а който бъдещите учители и ире- от малцинствата, какат а малцинствените иа- 
подаватели ще слушат лекции на сръбски и на унгарски аишиутш. По думите на I'идваш Конатар _ 
език. Както е запланувано, в състава на тази институция Машината на сливаните предящи в ирограмише 
би било и съществуващото полувисшо училище за дет- йо природознание а общеешоознание, йи истории, 
ски учителки, конто също слушат лекцн на двата езика. геоТрафия, изобразително и музикално изкуство

Потвръжденне за това, че не става дума само за гол да бъдат включат а съдържание ош нанионал
лозунг и че образованието на езиците на националните паша култура и истории и шо до 30%. Лкшиоъш 
малцинства у нас е решено много по-добро, отколкото ,ш йрейодчвашелише йо българска език шърси а 
в държавите с "висока демокрация”, с широката мрежа рамките иа двуезичното образование да бъде
от основни и средни училища, както и висши обрвзо- увеличен фондът ни часовете йо майчин език, а
вателнн институции, в конто сс учпт деца от шините йрейодавашелише йо унгарски език да се отвред
национални малцинства. мениш йрограмише с йо-нови сл,държания, които

да бъдат поместени о христоматиите и учеб
ниците зи извънкласно четене. ЩШ

учениците.
Обучението в 37 от общо 109 средни училища във 

Войводииа се провежда иа един от езиците на четирите 
национални малцинства. Така например средношкол
ците от унгарското малцинство могат да се учат на 
майчиния си език в 8 гимназии, докато в останалите 
средни училища им се предлагат петдесетина професии. 
Обучението на румънски език се провежда в две средни 
училища, на турски език се учи в обнщните Призрен и 
Гнилане, а средношколците от словашкото малцинство 

Ковачица и в Бачки Пстровац.

от

имат гимназии в
През тая година се навз,ршват 80 години ототкрива- 

словашката гимназия "Ян Колар’ в Бачки Пе-нсто на
тропащ която е основана през 1919 година и е един- 

средно училище, в което обучението се про
вежда на езика на югославските словаци.

Дз.лбоки са корените и на образованието иа ру- 
сините в нашите простори. През далечната 1753 година 
започва да работи основното училище с ученическо 
общежитие в Руски Кръстур, докато гимназията е осно- 
вана през 1945 година.

Когато става дума за висшето образование, тази 
година Учителският факултет от Белград откри в гр. 
Вършац свой филиал за студенти от румънското на
ционално малцинство, а след няколкогодишна пауза 
студентите в Строителния факултет в Суботица 
слушат лекции и на унгарски език.

В Учителския факултет в Сомбор има специалности 
словашки език, а във Филологическия

ственото
ОРИГИНАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

:Според данните на Министерството на проспетата, | 
със средно образование са обхванати 15 000 младежи и един или на повече езика на националните малцинства, 
девойки, на конто е дадена възможност да се школупат Ч) обр|130вп11Ието в девет факултета беше орга
на майчиния си език дори до получаването на титлата ш) но уИП)рскн, словашки, рум ънски и русински 
доктор на науките. Когато става дума за образованието 
в основните училища, с обучението на унгарски език са 
обхванати 27 140 ученици, на словашки - 5280, на ру
мънски - 2447, на русински - 1494, на български - 1400, 
на турски - 1959 и на албански език - 9000 ученици в 
Косово и Метохия.

език.
-Образованието на подрастващите поколения от на

ционалните малцинства в Република Сърбия сс про
вежда на шест езика: унгарски, румънски, русински, 
словашки, турски и албански. Учебната програма сс 

майчиния език доколкото има поне 15
отново

реализира на
ученика, а това число може да бъде и по-малко от 15, 
доколкото с това се съгласи министърът на просветата, 
пояснява Радосав Конатар, съветник на просветния ми-

Разбира се, че тези данни са непълни, ако се има 
предвид бойкотът на легалната образователна система 
в нашата южна покрайнина от страна на албанските 
сепаратисти. Известно е обаче, че преди това бойкоти
ране в Космет работеха 904 основни училища с 315 000 
ученици, които се обучаваха на майчин език, а в 69 
средни училища се учеха 73 000 средношколци. От общо 
37 000 студенти в Пршцинския университет 80 процента 
бяха албанци по националност, които следваха на май
чиния си език.

В 11 основни училища в Черна гора нпр. през учеб- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА РОМИТЕ 
ната 1995/96 година се учеха 3118 албански ученика, а в 
трите средни училища имаше 900 ученика. В тези учи
лища тогава работеха 83 преподаватели от албанска 
националност. По същото време обучението в 38 от 
общото 45 общини във Войводина се провеждаше на

по унгарски и 
факултет в Белград и Философския факултет в Нови 
Сад съществуват специалности по езика и литературата 
на всички национални малцинства в Югославия.

Голяма крачка напред е направена и в образова
нието на децата на ромите и укайнинците у нас. В четири 
основни училища в общините Бачка паланка и Сърбо- 
бран 93 ученика за пръв път се учат на ромски език, а 
миналата година в Иришки венац беше организирано 
единственото летно училище на украйнински език с

нистър.
По неговите думи през миналата година по този 

начин са открити 15 паралелки с по-малко от 15 ученика. 
Законът предвижда и възможността за организиране на 
двуезично образование или допълнително обучение по 
майчиния език с елементи на националната култура.

И УКРАЙНИИЦИТЕ елементи на националната култура и то за ученици в 
основните училища, средношколци и за студенти от то-Съветникът Конатар добави, че учебните планове 

са единни за цяла Сърбия, с изключение на програмите 
за националните малцинства, които са оригинални, по
неже предлагат знания за културата, живота и исто-

ва малцинство.
Сандра Димктриевич

Рекапитулация: След 52 протокола - цял седмично- 
годишен цикъл - Кантората счита, че е необходимо да 
направи салдо. Кантората се оттегля в Звонска баня и 
временно се прощава с читателите.

Делова част:
Зелениче (лавър-вишня, Ргипиз 1аигосегазиз) преди 

милиони години било разпространено навсъде из Азия 
и Европа. Тогава климатът бил топъл, което му благо- 
приятствувало. Надошлите студове го разкарали и днес 
се намира само на Кавказ, в Турция, България, Гърция, 
а най-западното и единственото находище в Сърбия е 
при село Бистрица на Острозуб. Има го и в парковете 
на по-топлите градове. Опити да бъде натурализирано 
в Цариброд не успяха - измръзва. Има големи кожести 
листа каквито има и лимона. Смяташе се, че на Ос-

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР 
АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (52)

НА КАНТОРАТА 

ПРЕДСТОИ ПЕРЕСТРОЙКА
•■т

1й). Това планинско дребно храстовидно многогодишно
Карикатура от А. Блатник, с която е илюстриран текст 

за Звонска баня в “Н. новине" , Ниш, 1994
растение с много приятна миризма стана популярно под 
названието ”ртан>ски ча^’, като билка, която възвръща
силите на мъжете. (Градинската чубрица е едногодиш- други находища! Следователно нишките пенсионери не 
но растение). Рътенският чай вирее не само на планина напразно отправят очи към Рътань! Има нещо в рътен- 
Рътан, но го има по варовиковите планини навсъде из ския чай! Какъв ли е пък чубъра от Гребен и Влашка 
средната част от Балканския полуостров. Среща се на- планина...? 
всякъде около Димитровград, Звонци, а и над Извор при

трозуб не цъфти, което се оказа неточно - преди десет 
години ботаниците установиха неговия цъфтеж във вид 
на свещовидни много хубави и миризливи съцветия. От 
листата на зеленичето се получава аптекарска "водица 
за измиване на кожата, успокоение, сърцебиене и пр. 
Отровно е за друга употреба. Расте като храст или дъ
рво.

Растителни ястъчета за спокоен сън. Действително 
Босилеград. Дали наистина помага на мъжете? Мно- съществуват такива ястъци, действително ги продават 
гоизвестният познавач на лечебните билки академик разни търговски фирми за лечебни растения, действи- 
Йован Туцаков твърдеше, че при рътенския чай не е 
намерил нито една специфична съставка, която да го ната” им! В същност, такива ястъци са известни от стари 
отличава от проби на същото растение, набрано по времена и не представляват никаква тайна. Всеки може
други планини. Не щеш ли! Преди няколко години био- да си направи ястъче за добър сън. Достатъчно е в една 
химикът от Ниш професор Радосав Палич откри, че платнена калъфка да сложи смесица от дрогите: ла- 
пробите на рътенския чубър съдържат значително по- ванда (Ьауапскйа ап§изйГоНа), лечебна или жълта кому- 
вече съединенията п-цимен - тимол от проби, взети на

действително фирмите крият ”тай-телно са скъпи и
Каловер (жалфия, кадуля, градински чай, 8а1уш оГ- 

ПсшаНз) в източната част на Балканския полуостров се 
отглежда като културно растение. В диво състояние 
расте само при Сичево, Сърбия. Също се смята за гео
ложки древно растение, заостанало от топлата третич- 
на епоха. В антични времена се смятало, че е най-целе- 
бно между лечебните растения. Отъде и името му - 
растение спасител (8а1уш!)! Съдържа етерично масло, 
което пречи температурите под нулата да му навреждат 
- маслото действа като антифриз! Използва се и като 
подправка - в Америка лудуват за него в смесица кол- 
басна подправка. Притежава силно антисептично въз
действие, поради което се препоръчва за оплакване на 
устата и закрепване на венците. Успява и по цариброд- 
ските дворове - проверено е! А щом може в Димит
ровград, ще го бъде и в Босилеград, въпреки че пред
почита варовикови почви. Успява и на силикат - провер
ено е! Обича слънце. На слънчева почва дава по-до
брокачествена дрога. Развъжда се със семена (дребни, 
черни зрънца като черен пипер) и вегетативно. Из
искванията му са скромни.

Рътенски чай (планинска чубрица, §а(иге]а кйаПзе-

нига (иванско цвете, МеШоШз оГПстаНз) и женски съ
цветия т.е. шишарки от хмел (Ншпиюз 1ири1из). По една 
трета от всяка съставка с общо тегло 1/2 кг. Който иска, 
към тази основна композиция може да прибави и ма
щерка (майчина душица, ТЬитиз $р. сНуегза), маточина 
(МШзза оГПсшаИз) или друго растение с опойна миризма. 
Калъфката се слага във възглавницата под главата на 
спящия. Поради неволни движения на спящия билките 
се разтриват и излъчват опойни етерични, леко нзпар-

V

ливи масла.

П. С. Веднаж се случи слушателите, които с внимание 
следеха беседата на Доктор Асен и демонстрацията м) 
за изготвяне на ”яешък за добро сйане”, Поискаха оа 
Подушат миризмата на билковата смес, <шшиаха 
и...засПаха току върху чиновете! Сусмивка на уста! Асен 
засПа минутка Преди тях.

Ш• 5- ША|ВЕи У/еггЬ.ех НсиН

^А=$иЬ$р.МСШАМ 
Ф В&гиЬзр. УАР1Е6АТА (Ноь1)Р^ ВаН 
^>С»виЬ5р. Р15|Р1СА<Ь/еП5Т)5Ш

Черните кръгчета означават разпространението на 
рътаньския чай Протоколист; С. К.
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ:ж АНИТА АЛЕКСОВА

ИГРАЕ ПО СВОЕМУ, НЯМА ИДОЛИ
НА СРЮ

На нетдавна проведената 
нифестация за избор на най-добри 
спортисти в общината за 1998 г. 
второ място спечели АНИТА АЛ
ЕКСОВА, най-добрата димитров
градска шахматистка.

Родена е на 29 май 1978 
Димитровград.С древната 
почва да се занимава сравнително 
късно, на 13-годншна възраст, гле
дайки баща си Младен (в 
той е председател на ШК 
брод”). Започва скромно, 
вайки се за първи път на регион
ално състезание през 1991 г. Една 
година по-късно е трета на регион
алното първенство в Пирот и се нататъшно участие в сениорските
КЛаС"Ра в кГадово презшз” Пр! Анита Алексова първенства на СРЮ и завършване

1СЮ. 1 ° - А,Р на студиите. За титлата спортист
ез 1934 с по-малката <1 сестра Бо- качествена дивизия, където за пр- „омер 2" казва: "Миналата година 
яна се класират за републиканско ъв път печели 7,5 точки от девет почти 70 дена съм била на турнири, 
първенство, което представлява партии. Нан-голям успех постига Благодаря но хората от ШК "Ца- 
сериозно начало на кариерата П. през 1996 г„ когато става първенец риброд”, Спортния съюз и общи- 

През 1995 г. Алсксова за пръв на Югославия в категорията на съ- „ата. Надявам се , че съм оправ- 
път се среща с шахматната школа стезателите до 18 години. Същата даЛа техните очаквания. Аз съм 

известните югославски гросма- година се записва във Философ- доволна.” 
йстори. Като член на пиротския ския факултет в Ниш-английски

ма- език, а през октомври сравнително 
успешно играе на световното пъ
рвенство в Испания. На младеж
кото първенство на Югославия 
заема седмо място. Следващата 
1997 г. ръководи шахматна школа 
в Димитровград, а спечелва и тре
то място на сениорското първен
ство на СРЮ. През 1998 става мла
дежки първенец на Сърбия със се
дем от девет възможни точки. Ми
налата година играе за ШК "Пи
рот” на първото табло във втора 
съюзна дивизия. Винаги е играела 
по своему, без идоли и това е най- 
силният й коз. Плановете й са по-

сетдневнн па ^"Я' П,)ез маРт Деянова ще замине па де
сетдневни оазнени подготовки в Звонка баня.

НаП-доората димитровградска 
списъка на националния 
за Европейска 
състезание

адими-

г. в
игра за-

........аи
атлетка е включена в 

селекционер Александар Петровнч 
та купа и Балканското първенство. Първото 

Ще се проведе в Бар от 10 до 25 април

момента
”Цари-

състеза-.. т.г.
Б.Д.

••■V'

БАСКЕТОБОЛЕН^ГЛУБ “ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ

венство

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите на Димитровград- уба за предстоящия 

баскетболен отбор през 
налия сезон са отлични, въпреки 
че клубът беше изправен пред ре
дица неблагоприятни обстоятелст
ва. Това бе

състезателен 
сезон, Геров каза, че ръководени
ят от него отбор и през тази година 
ще се стреми да заеме първото мя
сто на таблицата, въпреки затруд
ненията. възникнали

ския ми

на
ДС.изтъкнато на годиш

ното събрание на баскетболния 
клуб "Димитровград-Панонияшп- 
ед , на което присъстваха предста
вители на главния спонсор на кл
уба от Нови Сад и Димитровград, 
видни спортни, стопански и обще
ствени дейци от общината н голям 
брой млади хора от нашата среда, 
занимаващи се с баскетбол.

поради ло
шото здравослословно състояние
на някои главни играчи. Треньор
ският щаб. подчерта той. 
меренне да предоставя шанс на мл
адите надежди на димитровградск
ия баскетбол.

На събранието бе съобщено, 
че и през състезателната 1999 го
дина клубът ще се нарича "Ди- 
митровград-Панонняшпед”.

ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО
”видлич”

от Димитровград върши 
подготовки за традиционната 
ловджийка вечер, която ще 
се проведе на 26 февруари 
т.г. в хотел ” Балкан”. Както 
и досега, на ловджйската 
вечер авджиитс от общипата 
и техните гости ще се 
наслаждават на спе
циалитети, подготвени от 
месо от дивеч. От водачите

На 2 март 1999 година се навършва ПОЛОВИН 
ГОДИНА от смъртта на нашия обичан и незабравим 
съпруг, баща, син, брат и вуйчо

КОЛЕ НИКОЛОВ 
(1952-1998) 

от с. Райчиловци
Много тъжни са ни дните без теб. Вечно ще 

пазим спомена за твоя светъл лик. 
Шестмесечната панихида ще се състои на 27 

февруари (събота) от 11 часа на райчиловските гробища. Каним род
нини, съседи и приятели да ни придружат.

има на-

Давайкн отчет за миналогоди
шната дейност на клуба, треньо-

От
новосадската спедиторска фирма 

рът Зоран Геров изрази удовле- клубът очаква значителни средст- 
творение от постигнатите резул- ва през тази година. Повече от по- 
тати. Тон акцентира върху факта, ловнната финансови средства, с 
че през миналия сезон е сторено

Опечалени: съпруга Петка, син Мишо, дъще Биляна и Пила, майка 
нка със семейството си

>ри
Пенка, баща Ванче и сестра Стаконто клубът е разполагал през 

1998 г.. са получени от "Панония-много за развититието на този сп
орт в общината, тъй като е пое- шпед”.

на дружеството узнаваме, че 
ловният сезон в Димитро
вградския кран е приключил 
на 1 феврауари т.г. и че 
срещу' ловците, които прене
брегнат това решение ще се 
прилагат съответни на
казания.

На 24 февруари тази година се навършват три 
години от ненадейната смърт на нашата мила 
съпруга и дъщеря

ветено голямо внимание на усъвъ- Тони Ллсксов и Славча Дн.ми- 
ршенстването на треньорския ка- тров ще бъдат делегати на клуба 
дър, както и на набирането и под- Скупщината на Спортния съюз, 
готвянето на млади баскетоболи-

в
ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

По този повод на 24 февруари в 10 часа ще 
дадем панихида на димитровградските гробища. 
Каним близки и познати да ни придружат.

Опечалени: съпруг Илия, майка Марика, баща 
Мила и останали роднини

докато Зоран Геров ще застъпва 
на които отборът ще се опира клуба в Управителния съвет на 

в бъдеще.
сти.

Съюза.
Говорейки за плановете на кл- Б. Димитров Б. Д.

НА ШАХМАТНИЯ ТУРНИР "ЗАРЕЗОЯ" В ПИРОТ
На 18 март 1999 година се навършва ЕДНА ГО

ДИНА от смъртта на нашата скъпа и незабравима 
съпруга, майка, сестра, свекърва, тъща и баба. 

НАДЕЖДА ЙОТОВА 
учителка от с. Смиловци 

Времето никога няма да заличи спомена за теб, 
за твоята човечност, искреност и обич. За онова, 
което направи приживе вечно ще живееш в сър- 
цата ни.

На 20 февруари на гробищата в Пожаревац ще дадем годишен 
тъжен помен.

ГОЛЯМ УСПЕХ НА СТОЯНОВИЧ
Димитровградският шахмати- бе 16-ти. Като най-добре класиран Николич (МК) 7.5 точки 2. Бора 

ст Владипа Стоянович постигна ветеран. Гигов получи скромен по- Тричкович (МК)7т.З. Бобан Ник- 
отличен успех на шахматния тур- дарък. Подарък получи и Владица олич (МФ) 6,5 т. 4. Мирослав Иг- 
нир ”Зарезоя", който се проведе на Стоянович. чийто успех е още по- нятович (МК) 6 т. 5. Драган Илич 
13 февруари т.г. в Пирот. Участ- значителен, ако сс има предвид, че (МК) 6т. 6. Владица Стоянович 5.5 
ваха 24 шахматисти от Пирот, Ди- той като шахматист-^гретокатего- т. 7. Драган Йонич (МК) 5.5 т. 8. 
митровград и Бабушиица," а Сто- рник сс състезава успсшио с шах- Милан Митич (МК)5т. ...15. Горан 
янович спечели 5,5 точки и се на- матисти, притежаващи много по- Игич (третокатегорник) 4 т. 16. 
реди между шестте най-добри със- голям рейтинг. Така например мс- Петър Гигов (второкотегорник) 4 
тезатели. Партиите се играха по жду петимата най-добри състсза- т. и т.и.
Швейцарската система от 9 кръга, тели па турнира, четирима са май*

От димитровградския шахма- сторски кандидати (МК), докато 
клуб "Цариброд” на турнира един от тях е майстор на ФИДА 

участваха още Горан Игич, който (МФ), 
зае 15 място и Петър Гигов, който

Опечалени: съпруг Петър, син Славиша и дъщеря Лидия със 
семействата си, братя, сестри и останали многобройни роднини.

Б. Димитроя
На 27 февруари 1999 година се навършват 

ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта на нашия скъп 
и незабравим съпруг, баща и брат

МОМЧИЛ ИГОВ 
преподавател от Смиловци

тен ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 февруари т.г. се на

вършват пот години от смър
тта на нашия мил съпруг, баща 
и брат

Крайното класиране: 1. Сърба

Вромето минава, но то никога няма да заличи 
ч спомена за теб, за твоята човечност, искреност и 

обич. С онова, което направи приживе, вечно ще
ШАХМАТНИЯТ ТУРНИР В БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП
1 '

живоош в сърцата ни.
На тази дата в 12 часа на смиловските гробища ще дадем половин- 

годишон тъжен помен. Каним близки и познати да присъстват на 
помона.

Първият етап на турнира по щПървата част на турнира сс ха- 
шахмат, чиито организатори са рактеризира с голям отзив на лга- 
Центърът за култура и спортното бигелитс на тази древна игра. Мал- 
дружество "Младост”, приключи ката зала на градския хотел, къ- 
тези дни. Завършени са и състе-

м Опечалени: съпруга Милосава, син Никола, сестри Вена и Морка, брат 
Боголюб със семействата си и останали многобройни роднини: (

,/ !дсто сс състезаваха шахматисти те
На 20 февруари се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 

от смг.ртта на нашата мила и незабравима съпруга, 
майка, свекърва, тъща, баба и прабаба

ТОДОРКА СИМЕОНОВА 
от Димитровград

Вромето боз теб минава, но не донася забрава, 
нито намалява болката ни.

Спомена за тобо вечно ще носим в сърцата ни.
Твоите опечалени семейства: Симеонови, Костови 

и Адамович

г Л
м-р ЦВЕТАН ТОДОРОВ 

(1952-1994) 
химик от соло Моинци
Гордоем се с теб и вечно що 

бъдеш в нашите сърца.
Опечалени: съпруга Лалица, 
дъщери Таня и Анита и брат 

Раша със семейството си

заниятп в младежката група. Фор
мирана е нова група от 16 шахма- Интересни партии имаше и в ед- 
тисти: 14 състезатели от двете гр
упи иа възрастните шахматисти и бразна атракция на турнира бяха 
двамата най-добри от младежката осемдесетгодишнитс шахматисти 
група. Йовица Дончев и Мишо Янко Чипев и Владимир Станчев, 
Стоянов, ученици от Основното
училище в Босилеград. Турнирът Божилов, които дори успяха да 
продължава в Културния дом по стигнат по няколко победи, 
същата система.

винаги беше пълна със зрители.

пата, и в другата група, а свосо-

какго и четиригодишният Драган
ПО

ЯЛ, Я.
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СаГиРа* забава

ПЪРЗАЛКЬА
Еве оиядян у петак идем си иолт.гьчка од пазарят, а поледило 

ногу да опреш. Комуналцити минули од белю, разбу- 
тяли снегат натам, папам па напраили само пързалкьу. Ка гледам 
од куде ошуинуту клати се бая Васил, а затайил се од сме.Тикье 
ме упати за рукав.

- Манчо, Манчо да си видел кико се утепа Срея и кико люсну 
на сред путат, пред новинарницуту, стел си да пукнеш од сме. 
Ама оп да беше треснул кико другьи човеци, па айде нека му 
йе, ама оп паде Манчо зарад наукуту и културуту.

- Байе Василе, културуту више да ми не споминяш. Она 
пройде йош лапи. Славимо ню и гьу испратимо по табийет - 
опомуну га.

- Дмя стани да ти растьлмячим, та да чуйеш за кою ти културу 
зборуйем. Йедно дете, новинарче, решило да слика с камаруту 
пешака. Ко минуйе на туя поледицу путат и колко че му требе 
време да прейдс од ония третояр до новинарницуту да си купи 
Братство. Е, за туя работу избрало Срею, ли су колегье, па що да 
дава на другога парете, ка /ложе они да се черпе. Детето стойи 
пред новинарницуту, упърчило камару и се на/леща. Срея стойи 
преко путат, докарал се ко селскьи йергьенин. Облекал зелену 
якиу на два реда. На глазу набил до ушити бугарску шубару и 
чека да му детето кьимне.

- Па кьимну ли му! - подкара га.
- Йок, йок Манчо, нема време да му кьимне. - поче бая Васил. 

И дордек новинарчето да се убаво намести, Срея крочи на 
поледицуту. Поче да се йемчи а на йедну , а на другу страну, да 
залати и тети га видо, упьрчи ногье право нанагоре и люсну 
колко що йе дълг, насред на путат пред аесникарницуту. Разби 
се Манчо и разля ко тиква росуляча. Пенджер>ете на 
карницуту тека издърнкаше, ко да йе ударил, недайте боже, 
земльотрес толко силан, ама да не излъжем, имало га йе 120 
степена по Мъркальевуту. Колко може да разберем од човеците 
Срея йе гребало, да йе успеял да л рейд е благополучно преко 
путат и сгупне с йедну ногу на третоярат, да каже; "Манечка 
крачка за човека, а доста големя за комуналцити." Що гьи йеде 
и глодже - незнам.

- Па рече ли, тия твой Срея това? - изнерзира се.
- Йок, йок не рече, не стиже! - настави Васко. - Притьрчаше 

човеци, а и детето зареза сликаньето, та га зграбише и йедва га 
испраише да се закрепи на ногье. А, ок стану цървен ко кьишир. 
Йедън му донесе бугарскуту шубару, чък од ония третояр и .му 
гьу наби на главу. У ватите Срею двойица испод мишкьете и 
одвлекоше га на брану надоле къмто амулаторийуту. Чини 
се байе Манчо, да при овакво тепанье мора бая Срея да йе

не можеш

В здраво тяло - 
[ з!трав хумор щхА 

КОЛАЙ
”ВСИЧКИ” ГО ПОЗНАВАТ

В село Власи имат един зет от Пожаревац, който се казва 
Жнвотне, а влашанн му викат Жива. Той живее в Белград. 
Един ден Животие тръгнал за Власи и до Ниш всичко било 
наред. На нишката гара в купето започнали да влизат хора и 
всеки питал:

- Здраво живо, има ли свободно място?
И така до Пирот. Същото се повторило и в рейса. Когато 

си тръгнал обратно, на спирката пак се събрали повечко 
хора.Чакалп те, но рейсът не пристигал, а чакащите само 
питат един друг: ”А бе, хора, че тръгнемо ли?”

Когато се прибрал у дома, питали Жива как е минало 
гостуването му във Власи.

- Много хубаво! От Ниш нататък всички ме познават и 
само ми викат: "Здраво Живо!” Само много са стиснати. 
Докато чакахме рейса на връщане, всичи казват: Че тр 
ли?, а никой не изнесе шише да търгнемо по йедну!”

ТОЙ не можеше повече да задушва 
голямата си страст към своята съседка, 
която живееше на същата улица няколко 
къщи по-надоле, и на следващата им сре
ща й предложи да спи с него срещу сума 
от 10 000 марки.

- Не се продавам! - категорично от
каза ТЯ.

Няколко дни по-късно ТОЙ почука 
на нейната врата в компанията на красива 
жена. Отвори им съседкиннят съпруг.

- Дойдохме да се запознаем. Кажн- 
речи, ние сме първи комшии.

В приятен разговор ТОЙ предложи на 
съседа си да разменят жените си за една 
нощ. Предложението му беше прието ра-

весни-

ъгнемо

А.Т.

душно.НАДЛЪГВАНЕ След известно време ТОЙ отново сре-
мищна своята съседка.

- Елате ни още някой път с Вашата 
красива съпруга - настоя този път ТЯ.

- О, и аз бих искал да се видим пак - 
отговори ТОЙ - но никак не мога да на-

Срещнали се двама строители от Босилеградско и раз
говарят:

- Бях на работа в Русия и видях много висока джамия. 
Когато орел кацне на върха й, кълве звездите! - казва единият.

- И аз работих там няколко месеца, но това не съм видял. 
Обаче, когато правихме покрива на същата джамия, аз изпус
нах теслата и докато тя падне на земята, дръжката й се скапала 
- не му останал "длъжен” другият.

изместил заднят трап.
- Те байе Василе, видиш ли кве жъртве падаю за наукуту. Он 

йе сакал да се напрани на йунака за у Гиниса па са нека църви 
яйца.меря отново оная прекрасна проститут

ка, на която миналия път платих 100 ма
рки да ми бъде "съпруга”.

- Море да манемо Срею байе Манчо. Ама чу ли ко се спровел 
на поледицуту^ директорат на слободарцити. Он завалията, 
неумел да се снайде, па да кико Срею пресече путат, а он се 
клизнул па завъртел низводно, та се заусгавил чък у Београд

- Алал му вера! Те това йе саглам пързалкьа. Тия човек, колко 
я могу да протумачим, нема више да се върне! - одъну ко сцепен

Иван ЦарибродскиА. Младенов

ШлШ От агненце пуалац.
- Еве, некой дън распрая ми комшията, работи доле. Каже: 

"Байе Василе, байе Василе, да смо га със свечу тражили, несмо 
могли теквойега човека да нйдемо. Немало за нас от тука човек, 
та смо се надигли чък у Београд. Ко дойде, а он гол ко пищоль. 
Нема за кво куче да га ване. Узомо ко домакьини, па му сашимо 
дрешкье, да има у кво да се предреши. Две за тука олко дома, 
две за работу и две да си понесе. Докарамо га ко за върбицу, А, 
он че каже: "Я ако ви не средим, нема кой. За шест месеца че 
да видите кикви сте." И видомо се одма, не чекамо млого. Поче 
синдракат да продава йедно по йедно. Първо дукьанат у Београд, 
па се окоми на тъкачницуту и она открека. Па поче да зборуие 
и вабрикуту да продава. Е тука не успея. Събрамо се и видс- 
пързалкьуту.

- Е видиш ли байе Василе, да има неколко пързалкье! Една за 
наукуту, а другье за зор и назор! - одсекб му и наду надоле.

— Ощеог 
Агненце, 
докторе.
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