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КАМУФЛАЖ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 

15 МАРТ ВЪВ ФРАНЦИЯ
Две "дипломатически" 

изявления, казани явно 
тези дни, несъмнено ще 
заемат високо място в ис
торията на безчестието и 
безсрамието.

Във връзка с бомбар
дировките срещу Ирак 
американският държавен 
секретар, г-жа Мадлен 
Олбрайт беше казала, че 
не е важно това, че там е 
направена една от най-го- 
лемите 
история гробници за деца 
- "важното е, че целта е 
улучена"!!!

И изявлението на бри
танския външен минис
тър, господин Робин Кук, 
с което в замъка Рамбуйе 
той кани, дори и умолява 
албанската делегация да 
подпише споразумение
то, защото - “инак НАТО 
няма да може да бом
бардира сърбите"!!! - ще 
заеме полагаемото й се 
място в "съкровището на 
безсрамието".

Колко срамни и безче
стни са тези изявления, 
те многократно са по-опа
сни. Опасни са, защото те 
показват, че силните на 
деня хич не искат да зна
ят за правата на хората, 
включително и най-цен
ното сред тях - правото на 
спокоен живот. Целта, ко
ято с цялата си игра във 
връзка с Космет искат да 
улучат не са правата и 
свободите на хората, нито 
пък осуетяването на из
мислената от тях "хума
нитарна катастрофа". Те 
не милеят толкова за кос- 
метските албанци и за те
хните права, колкото за 
това на всяка цена да 
сложат лапите си върху 
рудните богатства и по
тенциалите на Косово и 
Метохия, както вече кон
тролират кувейтските на
ходища на петрол, и колк
ото се може повече да се 
доближат до на^одишата 
в Каспийския регион.

Прозряла отдавна мр
ъсната игра, въпреки го
лемия натиск, югославс
ката делегация в Рамбуйе 
разкри камуфлажа им и 
не склони да строи къ
щата си по тяхната "ре
цепта" - от покрива към 
основите.

Контактната група заключи разговорите за решаването на проблема в Косово и Метохия да продължат на 15 март някъде във Франция. 
Милан Мнлутинович има срещи с германския външен министър Йошка Фишер, британския министър Робин Кук, както и с първия 

заместник на рлскня министър на външните работи Алсксанър Мадеев. *Нашата делегация имала срещи с тримата посланици - Хил, 
етрпч и Манорски - за уточняване на политическото решение във връзка с широката автономия на Косово и Метохия. Късно вечерта 

във вторник президентът Мнлутинович има пресконференция

След 18 дни в Рамбуйе при- Майорски. трябва да бъдат известни и ясно смисъл биха били преките разго-
ключи първият рунд на разго- Най-добра оценка за всичко, дефинирани всички елементи на вори между двете делегации”-се 
ворите за мирно решаване на което се е случило през изми- автономията. В по-нататъшната посочва в писмото, което наша- 
проблема в Косово и Метохия. налите 18 дни в замъка в Рам- работа това трябва да се постави
Министрите от страните членки буие, е писмото, което шефът на по съответен начин и последо- вор на исканията на междунаро- 
на Контактната група решиха нашата делегация проф. д-р Рат- вателно да бъде решено. В този дните представители в разгово- 
разговорите да продължат на 15 ко Маркович отправи до трима- смисъл ние сме готови да уча- рите. 
март във Франция. Мястото, та представители на междунаро-
където ще се проведат тези раз- дната общност, в което между ветена на тези въпроси. СР Юго- сняколкочасовозакъснение.съ- 
говори, засега не е определено. другото се казва: славия е съгласна да обсъди обе- председателите на конферен-

Президентът на Република Делегацията на Прави- ма и характера на международ- цията в Рамбуйе, ръководнтел-
Сърбпя Милан Мнлутинович телството на Република Сърбия ното присъствие в Космет, с цел ите на дипломациите на Фран- 
проведе във вторник цяла поре- подчертава, че в разговорите в провеждане на споразумението, ция и Великобритания Ибер Ве- 
дица дипломатически срещи. Рамбуйе се стигна до забележи- което трябва да бъде прието в дрин и Робин Кук се появиха пр- 
Между другото, той се срещна с телен напредък в уточняването Рамбуйе. СР Югославия и Репуб- ед журналистите.

лика Сърбия са напълно готови
връзка с широката автономия на за продължаване на работата в пресконференцията, че на ”15

през по-новата

та делегация отправи като отго-

Късно следобед във вторник,стваме в следващата среща, пос-

германския външен министър на политическото решение във 
Йошка Фишер, с британския ми
нистър на външните работи Ро- Косово и Метохия, като се спаз- съзвучие с позитивния дух на та- март някъде във Франция” ще 
бин Кук, както и с Александър ва суверенитета и териториал- зн среща. Поради това смятаме, започне "вторият етап” на кон- 
Мадеев, пръв заместник на ру- ната цялост на Република Сър- че би било полезно да се уточни ферецията. Той изрази надежд-

бия и СР Югославия. И ние, ка- рационален срок, през който да ата си, че документът за поли- 
кто и Контактната група осо- се създадат истински условия и тическата автономия на Косово 

ка има срещи с международните бено подчертаваме, че няма ни- по-друг подход към продължа- ще бъде подписан на 15 март, 
участници в преговорите, поела- то независимост за Косово и Ме- ването на работата, за да може или може би и преди това. Ве- 
ниците на САЩ, Австрия и Ру- тохия, нито трета република, успешно да се отговори на вси- дрин и Кук подчертаха,че не бил 
ската федерация - Кристофър Поради това в момента на уто- чки поставени въпроси. Подчер- постигнат никакъв договор от- 
Хил, Волфганг Петрич и Борис чнявансто на споразумението таваме, че твърде полезни в този носно военните сили, които биха

Министър Кук съобщи на

ския външен министър.
Нашата делегация също та-

контролиралн прилагането на 
споразумението.

Кук добави, че Контактната 
група дала уверение на югослав
ската делегация в преговорите, 
че в бъдещите решения ще се 
уважава териториалния интег- 
ритет на СРЮ.

На пресконференцията Кук 
и Ведрнн прецениха, че през из
миналите 17 дни в Рамбуйе бил 
постигнат напредък, но че все 

. още трябва много да се направи 
и призоваха и двете страни към 
прекратяване на насилието.

МНЛУТИНОВИЧ И ДЕЛЕГАЦИЯТА 

СЕ ВЪРНАХА В БЕЛГРАД
Президентът на Република 

Сърбия Милан Мнлутинович и 
делегацията, която беше фор
мирана от правителството на 
Сърбия за преговорите в Рам
буйе, в сряда сутринта се вър
наха от Париж в Белград.

На Сурчииското летище 
президентът Мнлутинович да
де кратко изявление, в което 
изтъкна, че в Рамбуйе е пости
гнат значителен начален успех 
към мирното решаване на въ
просите в Косово и Метохия. 
"Потвърдено е нашето прин
ципно становище за територи
алния интегритет и суверенит
ет на нашата страна, както и за 
равноправието на всички на
ционални общности в б'ЬДСЩО- 
го композиране на автономи
ята за Косово и Метохия”, до
бави Милутинович.

- Очакваме, че на тази ос
нова и с помощта на постигна
тото равнище на съгласието

(Продължава на 2-ра стр.)
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ЧАСТИЧЕН УСПЕХ: Милан Милутинооич

ще продължим прегонорите па сръбска покрайнина, каза ире- 
15 март, за да изградим поли- зидентът па Република Сърб- 
тичсска стабилност и южната пя Милан Милутииоаич.

В. Вогевв



ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 15 МАРТ ВЪВ ЦР' ЩЖИШЯЯ
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стр ц мисия. "Онези, които епентуал- обезпечат спокоен живот в Ко- |^ННН№к ; Т?
Отговаряйки на въпроса ио- но биха осуетявали реализаци- сопо. Мито една страна ис смее . уЪшятвшшш•:

дписано ли е нещо, те казаха, че ята на принципите от Рамбуйе, да си играе с нашата сериозност 
нямат никакви подписи за поли- ще смятаме за отговорни за на- и всичко, което е договорено, тр- "
тическото споразумение, а само рушаването на тези принципи и ябва да се спазва напълно. Само 
отговори на двете страни, които ще сс отнесем към тях адсква- такова отношение може да оси- 
са доставени на съпредседатели- Т1|()’; каза Всдрин.
те в писма, в конто се посочват Френският външен мииист- ването на проблема и сиравед- 
забележкнте и тълкуването на ър заяви категорично, че в нрос- лив живот в Косово”, каза Ве- 
проектосиоразумението. ктоспоразумснието не сс споме- дрин.

Шефът на френската дипло- напа референдум за незавнеимо- 
мация поиска от сръбската и от стиа Косово. Той каза, че в Рам- в Рамбуйе е постигнат "голям 
албанската страна да се въздър- буйе е постигнато "принципно напредък”, но че "работата все 
жат от всички видове провока- споразумение" и "нищо не е по- още не е завършена” и, че заради 
Цип в Косово, да спазват прин- дписано". това за 15 марте насрочено нро-
Ципнте на ОССЕ и да обезпечат Бъдещият договор ще обхва- дължаване на преговорите,
сигурност на верификацнонната ,,е ненчкн аспек ти, кои то ще

.V, Т'-шт ?■
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гури правилен подход към реша- Л
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ТоЙ добави, че в преговорите

НЕЗАВЪРШЕНА РАБОТА: съпредседателите на срещата в Рамбуйе 
Кук и Ведрин
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОТ
БРАНАТАС НОВ ПОДХОД КЪМ СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ

-Конференцията не беше добре подготвена, за да 
даде очакваните резултати, каза президентът на Сър
бия Милан Милутннович. обръщайки се към журнал
истите, събрали се в югославското посолство в Па
риж.

проси продължават споровете. Показа сс онова, кое
то ние подчертавахме още от самото начало: че пър
во трябва да сс уточни копцептът на тази проширенп 
автономия, а след това да се правят нормативните 
документи. Стана така, чс сега сс намираме в една 
джунгла от различни разпоредби, които взаимно се 
изключват и много трудно могат да се реализират на 
практика.

Въз основа на един такъв подход не може да се 
работи, и ние предупреждавахме за това през цялото 
време на Конференцията. През последните дни пре
дложихме да се промени този начин на работа, и 
доколкото не може да се направи това. да си дадем 
една пауза,'през коИто да се осмисли един по-друг 
подход. Ние мислиме, че доколкото се стигне до 
продължаване на разговорите на 15 март ще бъдем 
принудени повторно да се борим и да се изборим за 
един по-различен подход от сегашния. Това, по наша 
преценка, е единственият начин тези разговори да 

на Конференцията. Разбира се, камуфлаж за съвкуп- д^ьдат резултатни. При това се подразбира и необ- 
ното поведение на делегацията на косметските ал- ходимостта от едно по-голямо безпристрастие от ст-

БЪЛГАРИЯ Е ГОТОВА ДА 

ОТСТЪПИ СВОИ БАЗИ 

НА НАТО
- Предстои ни един дълъг път, за да стигнем до 

справедливо политическо решение. Ние предвари
телно бяхме предупредили, че методът за работата на 
конференцията и нейната подготовка не са задово
ляващи, за да могат да дадат резултати, с които днес 
би можала да приключи конференцията и да се под
пишат поне някои документи, каза Милутннович. Ко
нференцията се проведе при един много голям вън
шен натиск, преди всичко върху делегацията на Сър
бия и с цяла поредица различни изисквания, 
нямаха никаква връзка с десетте принципа на Кон
тактната група и със свикването й.

Нашата оценка е, че заключенията на двамата 
съпредседатели са всъщност камуфлаж за неуспеха

България е готова да предо- налата година правителството в 
стави свои бази на НАТО за еве- София се съгласи на самолетите 
нтуални сухопътни операции в на НАТО да предосрави възду- 
Косово и Метохия, заявил заме- шни коридори за евентуални на- 
стник-министърът на отбраната падения по въздуха срещу тери- 
Велизар Шаламанов на една ме- торията на съседната страна, ко- 
ждународна среща в София.които ето предизвика протести в по-

Дванадесет български политически неправителствени 
сдружения, дружества и организации от гр. Пловдив от 
съвместната си среща в понеделник отправиха остър протест 
против решението на българското правителство на самолетите 
на НАТО да предостави български въздушни коридори и ло- 
гнетка подкрепа на сухо при евентуални нападения на НАТО 
срещу СР Югославия.

” Смятаме, че това решение на българското правителство е 
акт на обявяване на война на съседната суверенна държава”, 
се подчертава в резолюцията на пловдивските организации п 
дружества.

банцн. рана на представителите на международната общ- 
Въпреки всичко ние положихме големи усилия ност. Албанската делегация в повечето случаи беше 

да постигнем определени резултати , от които веро- разменна монета за упражняване на един страхотен 
ятно ще тръгне следващата среща по повод същия натиск 
проблем. Ние подписахме основните елементи на Ко-

върху Сърбия и Югославия да приемем мерки
за прилагането му, а преди това да не се донесе ни-

нтактната група и така те станаха съставна част на какъв политически договор, за това как тази авто- 
документите. Приехме основните принципи на рамк- номия трябва да изглежда. Накрая 
овото политическо споразумение, с които са уточ
нени основните определения на автономията и които

се показа, чене 
можахме да получим такъв договор и, естествено, с
това отпаднаха и разговорите за прилагането му. 

гарантират суверенитета и териториалния интегри- Превес получи именно онова, което ние винаги го- 
тет на Сърбия и Югославия.

По принцип беше прието, но не е последователно

В информациите на българ- голямата 
ските медии не е уточнено дали общественост, 
тази готовност е последвала сл
ед искане на НАТО, или става 
дума за своеобразния "принос" парламента, в който консерва- 
на тази балканска страна по тивният Съюз на демоктратиче- 
мирен начин” да бъде решен ко- ските сили (СДС), чийто лидер е 
сметския конфликт, за което
очевидно българските функцио- лицнонните му партньори 
нерн настояват само вербално.

В началото на октомври ми-

част на българската
ворехме, че най-напред трябва да дойде главното, 
решението, а след това и прилагането на това ре
шение.

Това решение на правител
ството получи зелен сигнал и ввградено във всички документи, определението, че 

Косово е вътре в Република Сърбия, а има широка Ние съжаляваме, че не успяхме да завършим ра- 
автономия, защото, една част от компетенциите си ботата тук, но не трябва да имаме илюзии, че е лесно 
Република Сърбия пренася на автономната покрай- да се реши един толкова сложен проблем, 
нина. Уточнено е и съдържанието на правата, които 
осигуряват равноправие за всички национални обю-

в една премиерът Иван Костов и коа-мултметническа общност. Добре е, че 
разговорите започнаха. Ние сме за мирно решение и 
за истинска проширена автономия, за решение на 

албанците и сърбите,тук съществуват и други проблема в Косово и Метохия. В това 
- мюмеюлмани, турци, роми, горанци, египтяни и т.н.,

много сложна
имат

убедително мнозинство.
(Според Политика' 18. 2. 1999 г.)щности, живеещи в Косово, с което е прието, че 

освен отношение ние
не си служим с никакви трикове. Ние сме за една 

които напълно равноправно са третирани в докумен- честна и упорита работа и се надявам, че домакините 
тите. Това изцяло беше прието от международната 
общност и Контактната група.

Има още много проблеми за решаване, но ос-

ПРЕМИЕРИТЕ КОСТОВ И ГЕОРГИЕВСКИ СЕ ДО
ГОВОРИХА:

и организаторите на продължението на разговора, 
доколкото се стигне до такова, ще ни предложат 
възможности с нов подход по-бързо да стигнем до 

новният проблем е до край да се уточни същността по-добри резултати, каза президентът Милутннович. 
на проширената автономия. Защото по отделни въ- БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОСТАВИ 

150 ТАНКА НА 
МАКЕДОНИЯ

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГА
ЦИЯ ПРОФ. Д-Р РАТКО МАРКОВИЧ ЗА СРЕЩАТА В 
РАМБУЙЕ:

България ще достави на Ма
кедония 150 танка и приблизите
лно толкова артилерийски "по
дложки", заяви във вторник го
ворителят на българското пра
вителство Стоян Георгиев непо- 
средно след разговорите на бъл
гарския премиер Иван Костов с 
македонския му колега Люпчо 
Георгиевски.

Георгиевски пристигна 
неделник на двудневно посеще
ние в България.

.Това

на домакините като "положите
лен жест”.АФИРМИРАНА Е ИДЕЯТА 

ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ
Министерствата на отбрана

та на двете страни се договори
ли, в съзвучие със спогодбата 
между двамата премиери, висши 
военни офицери от Македония 
да продължават образованието 
си във военната академия "Рак
овски” в София.

След предиобедните разго
вори между Костов и Георгие
вски е

Макар че не доведе до фор- Рамбуйе е важна, защото са по-
мално споразумение, срещата в ложени основите, върху 
Рамбуйе афирмира идеята за сп- ще бъдат продължени разгово- 
оразумението, като ключов ин- рите. Аз мисля, че с това беше 
струмент за решаване на криза- афирмирано политическото 
та в Косово и Метохия и устано-

които

ре- в по-
шение и че занапред не може да 
се разчита на никакъв друг на
чин за решаване на кризата в Ко
сово

ви основите за утвърждаване на 
самоуправлението в Косово и 
Метохия, каза шефът на нашата

договорено министерст
вата на отбраната и на външните 
работи на България и Македо- 

”да организират 
консултации за подготвяне на 
единна стратегия по повод кос- 
метската криза”.

оръжие българската 
армия ще достави по молба на 
македонското правителство, съ
общено е официално.

Македонският премиер Гео- 
ргиевски поздравил решението

и Метохия. Всички други 
делегация в разговорите в Рам- решения, освен политическото 
буйе проф д-р Ратко Маркович в са изключени, каза проф д-р Ра- 
специално изявление за РТС.

ния постоянни
тхко Маркович.

- В този смисъл срещата в д-р Ратко Маркович

га МшшШ26 ФЕВРУАРИ 1999 г.
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КОСОВО: СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ОТ РАМБУЙЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪПРЕД- 

СЕДАТЕЛИТЕ ОДОБРЕНИ ОТ 

СТРАНА НА МИНИСТРИТЕ

ЗАЩИТА НА 

МАЛЦИНСТВЕНИТЕ 

ПРАВА В СЪЗВУЧИЕ С 

НАЙ-ВИСШИТЕ 

МЕЖДУНАРОДНИ 

СТАНДАРТИ

1. Министрите от Контактната група се сре
щнаха в Рамбуйе на 23 февруари, 
тензивните усилия, продължили повече от две 
седмици, за да се постигне споразумение за същин
ска

аспекти на прилагането, а тя трябва да се про
веде на 15 март във Франция, след консул
тации със страните и релевантните между
народни организации. Решили сме строго да 
държим сметка за това решението да се спа
зва абсолютно, за да може да приключи про
цесът в Рамбуйе.

5. Страните трябва да се въздържат от 
каквито и да било акции, които биха могли да 
подкопаят постигнатото в Рамбуйе. Особено 
очакваме отстраните изцяло и веднага да спа
зват прекратяванетд на враждата, което е ва
лидно за цялата територия на Косово, да се 
въздържат от провокационни акции и да спаз
ват напълно задълженията от октомври 1998 
година, както и да спазват релевантните ре
золюции на Съвета за сигурност. Напълно 
подкрепяме мисията и персонала на Верифи- 
кационната мисия на ОССЕ за Косово и нас-

в края на ин-

автономня на Косово, като при това се спазва 
националният суверенитет и териториалната ця
лост на Съюзна Република Югославия.

2. Министрите подчертаха историческото
Конференцията в Рамбуйе, с която за

почна един процес на базата на принципите и ос
новните елементи, уточнени от Контактната гр
упа на 29 януари в Лондон, като събра на едно 
място

В СРЮ живеят 26 национални и етнически групи, конто пред
ставляват 30 процента от съвкупната популация.* Екстремистите 
от албанското национално малцинство в Косово н Метохня отказ- 
ват да ползват утвърдените от Конституцията права и свободи, като 
при това селективно използват само онези права, конто им обез- 
печават по-благоприятно материално положение.

Съюзният министър на зва и пряка материална помощ 
правдата Зоран Кнежевич се 
срещна миналия петък с мнн-

зна-
ченне на

онези, които дълго бяха разделени от дъл
боки и жестоки различия.

3. Това бяха комплексни и трудни преговори 
каквито и очаквахме. Забележителните усилия на 
страните и неограниченото ангажиране на наши
те представители в преговорите - посланиците 
Хил. Петрич и Майорскн, доведоха до консенсус 
относно същинската автономия за Косово, вкл
ючително и механизмите за свободни и почтени 
избори за демократичните институции за управ
ление на Косово, защита на човешките права и 
правата на националните общности и за устано-

за реализацията на тези права, 
преди всичко в информиране- 

истъра на правдата в Прави- то, образованието и култура- 
тел ството на Сърбия Драгол
юб Янкович и министъра без 
портфейл, отговарящ за чове
шките и правата на национал
ните малцинства Иван Седлак. 
когато беше обсъдено поло-

та.
Преценено беше. че граж

даните от националните общ
ности и етнически групи и тех
ните асоциации са предимно 
лоялни към СР Югославия.

тояваме и двете страни да предложат условия 
за сигурност на членовете на Верификацион- 
ната мисия в Косово, както и на останалите 
членове на международните организации, за 
което ще се смятат отговорни.

6. Обещаваме, че ще работим заедно, за да 
може да се постигне споразумение, което да 
удовлетвори всичките легитимни искания на 
народа в Косово. Само такова споразумение 
може да предложи условия, в които да се из
бегне хуманитарната катастрофа. Онези, ко
ито попречат за окончателното постигане на 
преходното споразумение за Косово или про-

вяването на коректна правосъдна система.
4. Сега е определена политическата рамка, ка

кто се казва в Споразумението от Рамбуйе, като 
по такъв начин са положени основите за финали- 
зация на главата в Споразумението, регламенти
раща неговото прилагане, включително и мода- 
литетите за повикване на международно цивилно 
и военно присъствие в Косово.От съществено 
значение с споразумението за преходния период 
да бъде подписано като едно цяло. В този дух 
страните се обвързаха да присъстват на конфер
енцията, на която ще бъдат обхванати всичките говорни за своите постъпки.

жението на националните мал- Най-добрият пример за това е 
цинства и етнически групи в Войводина. в която съдружно 
Съюзна Република Югослав- живеят и взаимно си сътруд

ничат многобройни национал- 
В съобщението на Съюзн- ни малцинства, с различно ве- 

ия секретариат на правдата се ропзповедание и култура, с ко- 
посочва, че на срещата не е

ия.

ето дават забележителен при- 
присъствал министърът на нос за политическата стабили- 
правдата в Черна гора Драган зация в страната.
1Иоч.

вокират по-нататъшни вражди, или застра
шават сигурността на Верификационната ми
сия в Косово, ще се смятат за абсолютно от-Тези стремежи и резулта- 

На срещата беше посочено, тите на СРЮ в осъществява
не СРЮ е мултиетническа, му- нето на правата на национал- 
лтиконфесионална и мултику- ните малцинства се опитват да Бележка
лтурна среда, в която живеят негират екстремистите сред 
26 национални малцинства и албанското национално мал- 
етнически групи, които съста- цинство в Косово и Метохия, 
вляват 30% от общата попу- които отказват да ползват уто- 
лация в страната.

Тези национални общнос- ава и свободи, при което имат 
ти, според Югославската кон- селективен подход, като изпо- 
ституция и съществуващата лзват само онези, които им 
правова регламентация се рад- обезпечават по-благоприятно 
ват на най-висши права и сво- материално положение (пен- 
боди, което нарежда Югосла- сии, здравни услуги и социална 
вия сред държавите, които са помощ). Тяхната цел, която се 
приели най-висшите междуна- разбира и от самото албанско

малцинство, не е ползването 
на признатите от Конституци
ята и законите права и свободи.

ОБЕКТИВНОСТ БЕЗ ПРЕЮДИЦИРАНЕ
В рамките на подготовките на Отчета за осъ

ществяването на програмната орнентировка и ре
дакционната политика на в-к "Братство” през 
1998 година, преди известно време директорът на 
Издателството, в съзвучие с компетенциите си се 
обърна с молба към най-важните политически и 
обществени субекти в общините, в които живее 
нашето малцинство да обсъдят този въпрос.

Две са основните цели на тази молба: първо, за 
предстоящото заседание на Управителния съвет 
на издателство "Братство” да изготвим възможно 
по-обективен отчет за работата си през миналата 
година и второ, въз основа на събраните по такъв 
начин мнения, забележки, оценки и предложения 
на колкото се може повече заинтересовани субе
кти през тази, юбилейна за вестника и за Издател

ството година, да го направим по-актуален, по- 
разнообразен, по-интересен и по-четен. В тоя 
контекст, в контекста на подготовка за пред
стоящото заседание на Управителния съвет, 
който единствено е упълномощен да преценява 
осъществяването на програмната орнентиров
ка и редакционната политика на вестника, раз
бираме разискванията и заключенията на Из- 
пълннтелння съвет към Общинската скупщи
на в Димитровград относно редакционната по
литика на в-к "Братство”, за които, преди да 
бъдат обсъдени от Управителния съвет на Из
дателството, посредством местния радио-теле- 
нпзионен център, е осведомена димитровград
ската общественост.

чнените от Конституцията пр-

родни стандарти, когато става 
дума за защитата на правата на 
малцинствата.

Министрите констатираха, а подкрепа на сепаратизма и 
сецесията на Косово и Мето
хия като политическа цел, 
която се опитват да постигнат 
чрез тероризма като метод за 
осъществяване на целите. 

Уважавайки всички поли-

че нашата страна е подписала 
всички по-важни международ
ни конвенции и други докумен
ти, касаещи се за човешките 
права и свободи, включително 
и правата на националните ма
лцинства. След ратифициране- тически, икономически и дру- 
то и публикуването им тези ме- ги трудности, пред които е из- 
ждународни документи се при- правена нашата страна, СР Юг- 
лагат пряко и са равноправни с ославия, като отворена и дс- 
вътрешиите законопредлисан- мократична страна, и занапред 
ия. Сред множеството между- ще полага усилия за последо- 
народни документи особено вателното спазване на човеш- 
значение има Рамковата кон- ките права и свободи, включи- 
венция на Съвета на Европа за телно и правата на гражданите 
защита на националните мал- от националните малцинства

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД СОТИР 
СОТИРОВ ТВЪРДИ:Лил ццтлц
ОБЩИНАТА НЕ СТАГНИРА 

И НЕ БЕДНЕЕ
* Решението па Общинската 

скупщина а Босилеград за 
годишните такси за наз
вание на фирми ще бъде ре
визирано, рстиха членове
те на Изйълнпшслшш от
бор на ОС. Па това ста
новище те застанаха след 
възражението на частни
ците, че тазгодишната 
”фирмарина” е ирекалено 
висока и че за никои фирми 
ши е многократно увеличе
на в сравнение с миналого
дишната.

В "Братство” от 12 февруари 
т.г. беше публикувана статията 
ми за годишната Скупщина на 
общинската организация на 
Сръбската радикална партия в 
Босилеград под заглавие "Об
щината ни стпгннри и беднее", в 
която покрай другото предадох 
и следните думи нп председателя 
па ОО па СРС Иван Алексоп: 
"Общината ни не само стагнира 
в развитието си, но започна и да 
осиромашава. Дотук ни доведе 
ръководството на СПС, което с

на власт в общината”.
Председателят на Общинск

ата скупщина в Босилеград Со
тир Сотиров смята, че това твъ
рдение е съвсем произволно и 
неоснователно, като подчерта
ва, че "ръководството на СПС в 
общината полага небивали уси
лия и предприема мерки тя да се 
разинва по-ускорено н че тя се 
развива колкото това е възмож
но в сегашните тежки времена".

В. Божилов

цинства, която беше ратифи- въз основа на равноправието 
цирана от Югославската скуп- на всички граждани, без оглед 
щина на 3 декември 1998 го- на националната и етничес

ката им принадлежност, се 
Покрай това, че с правови- казва в съобщението, 

те си норми обезпечава права
та на малцинствата, СРЮ ока-

дина.

в. в.
(Политико 20. 2. 1999 г.)
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СЪОБЩЕНИЕ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

СОЦИАЛИСТИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА ЮЛ В 

ДИМИТРОВГРАД
Общинският отбор н(1 Юго- на войници на НАТО на терито- казва каква политика води ре- 

славската левица в Димитрови- рията на една суверенна страна, жимътна Мило Джуканович. 
рад издаде на 23 февруари съ- каквато е Югославия. В съзву- 
общеиие, в което се казва:

В този исторически и съд- телно осъждаме решението на 
бовен момент за нашата стра- актуалиата власт в Р България 
на, когато върху нас се упраж- да предостави на НАТО своята 
нява невиждан натиск и за- територия и въздушно прос- 
плаха с военна интервенция на транство за евентуални възду- 
НАТО, социалистите и всички шии удари по нашата страна. С 
граждани на Димитровград из- това свое решение България 
казват своята подкрепа на като съседна нам държава 
нашата държавна делегация в показа колко наистина зачита 
Париж да отстоят позицията за добросъседските н приятелски

Осъждаме терористичните
чие с тези нечест иви намерения действия, които ескалираха в ло- 

”00 на ЮЛ оказва пълна е изявлението на британския въ- следно време, както и лицата и 
подкрепа на пашата държавна ншен министър Робии Кук, кой- силите, които се опитват да осу- 
делегация в Рамбуйе, както и на то призова албанците да подли- етят подписването на слоразу- 
миролюбивата и принципна по- шат споразумението, за да се на- мение и постигането на мирно 
литика па президента на Сърбия мери повод за бомбардиране на решение.
Милан Милутинович и президе- Сърбия. Това негово изявление 
и га на СР Югославия Слободан ще остане записано в историята изразява увереност, че ще над- 
Милошевич.

Подложена на на тиск, запла- престъпно действие на силен на зултатът от преговорите ще бъ
де мир, а доколкото не се стигне 

ОО на ЮЛ в Димитровград до това, ние сме готови да бра
ним и отбраним територията на

ОО на ЮЛ в Димитровград

на световната дипломация като делее гласът на разума и че ре-

хи и ул тиматуми, нашата дсле- деня. 
гация полага максимални усил
ия, за да се противопостави па осъжда срамното решение на 
политиката па двойните стенда- Скупщината на Черна гора.ско- своята страна, защото любовта 
рти, чийто предводител е амери- ето не се допускат евентуални
канската администрация, която дейст вия на Югославската вой- от оръжието и силата, 
открито се опитва да пробута и ска на територията на тази ре- 
реализира план за стациониранс публика. Това решение ясно по

ни към отечеството е по-силна

БОСИЛЕГРАД

АПЕЛ НА ОК НА НКПЮ
Новата комунистическа пар- между другото се казва: 

тия на Югославия, която стъпи
воположни помежду си класи - 

"Социалистическото общес- пролетариат и буржоазия.
Със срива на обществено-ик-преди една година на нолитиче- тво.коетодонесе щастие на мил- 

ска сцена в Босилеградска общи- ионите работници и селяни и ги ономическата система на социа- 
на, полага усилия да привлече избави от експлотацията на чо- лизма и замяната й с буржоазно- 
вниманието на всички слоеве на века от човека, вече не същес- либералната демокрация ние из- 
населението и със съдържател- твува. С помощта на вътрешни губихме нашата народно-демок- 
на и конструктивна дейност да се сили в лицето на петата колона ратична власт, при която цялото 
включи и даде принос в решава- и външни сили в лицето на гло- общество всъщност беше парла- 
нето на жизнените проблеми на балното настъпление на импе- мент. Така беше подкопано жи- 
хората. С такава цел Общински- риализма на САЩ, през 1989 го- зненото равнище на хората, пр- 
ят комитет на НКПЮ в Босиле-

опазване на суверенитета и отношения със СРЮ, а съще- 
териториалната цялост 
СРЮ. Гражданите на тази мно-

на временно и грижата й за на
ционалното малцинство в 

гонационална община, в която Сърбия и СРЮ. И този път из- 
болшинството от населението тъкваме, че гражданите на Ди- 
са числящите се към българ- митровградска община с вси- 
ската народност, са наясно ко-

дина беше извършена буржоаз- еди всичко на онези, които жи- 
град неотдавна отправи АПЕЛ на контрареволюция в страните веят от личния си труд, а не от 
към селяните и работниците, на реалния социализъм. С това спекули. Затова призоваваме вс- 
младежите и девойките, учени- отново се узакони експлотаци- ички: Елате в нашите редове,

ята на човека от човека и раз- Вашето място е в редовете на 
ботници и безработните, в който дели обществото на две проти- борбата срещу капитализма и

империализма на САЩ! Елате 
при нас! Днес ние сме единстве-

чки граждани на нашата ст- 
лко сериозно е положението, а рана ще застанем решително в 
също така са наясно с отговор- отбрана на своята 
ността за отбраната на стра- Югославия. И по този начин 
ната. В името на мира, свобо
дата, напредъка и бъдещето на новище, а същевременно ка- 
Сърбия и СРЮ изказваме сво-

ците и студентите, наемните ра-

родина

Общинският комитет на НКПЮ и СКОЮ в Босилеград 
ще организира на 5 март т.г. тържествена академия по случай 
5 март - Деня на тази партия в Босилеградска община, 
съобщиха от ОК.

На тържеството ще бъде изнесен и доклад от секретаря 
на ОК Стоичко Ангелов. Поканени са да присъстват членове 
п симпатизанти на партията, ветерани на ЮКП от общината, 
някогашни дейци на ЮКП (СЮК), както и представители 
левите партии.

изказваме непоколебимо ста- ната марксистко-ленинска пар
тия, която е потвърдена в ме
ждународното комунистическо 
движение, за подготовка на со
циалистическа революция в св
ета", се казва между другото в 
апела на ОК на НКПЮ в Бо
силеград.

ним всички, които по потекло
ята готовност със своето па са свързани с нашия край, до- 
триотично поведение да за- край да останат решителни в 
щитаваме своята родина и в защита 
най-трудните моменти.

на суверенитета и 
териториалната цялост и неза- 

Същевременно най-реши- висимост на Югославия. на
м. я.

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪ
ЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР 
НА ОО НА СПС В БО
СИЛЕГРАД

СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПС В ГОРНА ЛЮБАТА

ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМА ЗА ТАЗИ ГОДИНА1000 Местната орга.шзация на Социалистическата партия на Сърбия в Горна Любата (Босилеградска община) неотдавна 
дейността си през изтеклата година. На събранието присъстваха 
дателят на Изпълнителния отбор на ОС Васил Йоваичов и 
Лазаров.

направи оценка за
и председателят на Общинската скупщина Сотир Сотиров, предсе- 

секретарят на Изпълнителния отбор на Общинския отбор на СПС Милча
ДИНАРА 

ЗА ЕЛЕНА 
ПАВЛОВА

Председателят на МО наг'пг' съ^Рпнпсто беше избран ноправие на всички национални
СПС Борис Тодоров даде кра- нов местен отбор от 11 члена - 4 общности, СПС все повече пе
тък отчет за работата на гор- от досегашното ръководство и 7 
нолюбатските социалисти през нови. Председател

републикански институции, 
които трябва да финансират 
тази програма. В ход е и нзх- 
готвянето на общинска програ
ма за комунално-битовите дей
ности през тази година. В това 
отношение съществен принос 
трябва да дадат местните общ
ности със свои програми, които 
след това ще бъдат обединени в 
общата общинска програма, по
дчерта между другото Сотиров.

На събранието бе решено 
срок от няколко седмици МО на 
СПС в Г. Любата да изготви про
грама за работата си през тази 
година, която да бъде обсъдена 
и приета на едно от поредните му 
заседания.

тни

чели доверието на народа. За

=§= 
държателна. МО на СПС в Гор- нев, Владимир Стойнев, Васил тосляпоследватзавоевателните
всичГи63™ С НН‘,ЦИаТОР “ ®аснлев' Владимир Стефанов, стремежи на САЩ, ще надделее 
веички дейности в местната об- Раде Игнятов, Славчо Зарев, разумът и изходът ше бъТе на 
щност и особено при решава- Слободан Янев и Анка Васева, мерен чрез политически соед- 
нето на комунално-битовите Секретарят на ИО на ОО на ства Р Д
проблеми. Освен това през из- СПС в Босилеград Милча Лаз- 
теклата година МО на СПС в 
Горна Любата е посветила осо
бено внимание и на

Искът на основното учи
лище ”Крал Петър I Осво
бодител” в Корубевац за 
събиране на материална по
мощ за пострадалта треток- 
ласничка Елена Павлова, 
чиито родители са от Боси- 
леградско намери голям от- 

всред трудовите колек
тиви, институции и други ве
домства в Босилеградска об
щина. В ход е акция за съб- 
ракиена парични средства.

Изпълнителният отбор 
на ОО на СПС отдели 1000 
динара и призова вси 
енове на партията да се от
зоват на тази хуманна акция.

м. я.

на местния

КЛШС

За развойните насоки в об- варов говори за актуалиата полн- щината през тази година на пар- 
тическа обстановка в страната и тийното събрание в Горна 

собственото в Косово и Метохия. Между дру- Любата говори председателят
пв!не МЦИОНН° " КаДРОВ° УКРС' ГОТ° Т°П ПОДЧеРта' >'е = принцип- „а Общинската скупщина Сотир 
пване. Между другото са приети ната си политика за миролюбиво Сотиров. Р
няколко нови членове, от които решаване на всички проблеми, 
се очаква да дадат нов принос в включително и на проблема в' 
дейността на организацията в южната покрайнина, със спазва-

>

чки чл- - Общинската служба
развойна програма с пр

иоритетни цели и тя вече е на 
нето на принципа за пълно рав- обсъждане от страна

е из
готвила

местната общност. м. я.
на съотве-
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™~^БИТЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ИЗГОТВИХА 
общинатаЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ В "АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

МИНИМАЛЕН ДЕФИ
ЦИТ КАТО - УСПЕХ!?

ВСИЧКО ДА СЕ 

ЛЕГАЛИЗИРА
г о а ннп Т<Т> м »°РТ11 ото предприятие в Босилеград анализират изтеклата и правят планове за тази 
псо п„|р ™ ,а,,с°в,,ятД,ФектоР предприятието Митко Николов съобщи, че заключителният баланс 

праоотв.1, но вече със сигурност може да се каже, че предприятието е приключило 1998 
ампптп1ип!т.а чггслни загуби. Като се имат предвид условията, при които се работи тук (напълно 

' Р‘ превозни средства, високи обществени данъци и лоши пътища), минималната загуба 
може да се отчете като - успех!?

«решеш, езатаГ™КаТа СК5'пщ,ша в Босилеград изготвиха проек- 
решение за таксиметровия превоз в общината, от което се очаква

симетрови услуги и ие плащат данък ДУШ" °КаЗВаТ ТаК’
а на

В “оме™ босилеградско- факта, че броят на частните плановете на "Автотранспо- 
тотранегтортно предпри- автопревозвачи (мнозина от рт” за настоящата година Ник- 

ятпе разполага с автопарк от тях работят на "черно”) от 
16 автобуса и 8 товарни ка- година на година се увеличава,
пщлюзнит^гпе™ старост "а а от дРУга страна всс още се да осигурим поне два нови ав-
гопини Никопо ° НЯД 3 чувстват последиците от санк- тобуса, които бихме включили години. Николов казва, че с циите , заяви Николов, 
такива превозни средства не

на държавата.
Според проекторешението 

занапред таксиметрови услуги 
могат да оказват фирми и лица, 
които са

документ, както се подчертава, 
ще се грижи общинският орган 
на инспекциите - комуналната и 
инспекцията по движението, ка
кто и републиканската инспек
ция по пазара и републиканската 
инспекция по движението.

Предвиждат се и санкции за 
неспазване на решението. Така 
например с 500 динара на място 
ще бъде глобено лице, което ок-

олов подчерта:
"Правим всичко възможнорегистрирани за тази 

дейност. Разрешение за това да
ва Службата за стопанство и фи- 

ОС, а физически лица 
могат да се занимават

в пътническия транспорт.
,,ож. „
”^"ИаГ""аДВ"ШаВаТ Рабо™лница, сервиз за техни- делени републикански инсти- 

доходнтс. Но и при такива ус- чески прегледи на автомобили, туции. В 
Автотранспорт ре- бензиностанция, 

довно с поддържал 4 междуг
радски, една международна и 
две местни линии. Неговите 
автобуси са изминали над 996 
000 километра, а броят на път-

нанси на
с такси- 

това еметров превоз само ако 
основна за тях дейност, ако имат 
най-малко трета степен профе
сионална подготовка, 
водачи най-малко с ?,Б”

това отношениеловня а от година- имаме пълната подкрепа на 
политическите 

ни в

ако са азва 
катего-

таксиметровн услуги, а не е 
регистрирано за това. Доколк- 
ото лицето

две и отдел за търговия и общината и 
гостилничарство. Сега пред- фактори. Разговорите 
приятието има шест магазина, Правителството на Сърбия и 
два от които са в Райчиловци, Републиканския фонд за раз- 
а останалите в града. В тър- витие са окуражителни. Освен 
говията работят 20 души от това, ще мобилизираме 

цента в сравнение с по-ми- общо 126 работещи. По думите 
налата година. на финансовия директор, до-

Товарният ни транспорт сега заплатите редовно са били сурси. Нямаме намерения 
имаше по-малко работа. С 8 изплащани и

рия и имат тригодишен шофьор
ски опит. Колите им, подчертава продължава да 

нарушава това разпореждане, 
се в проектодокумента, трябва глобата ще бъде от 1000 до 5000 
да бъдат приспособени за так- динара. Ако това лице все пак ниците е увеличен със 7 про-симетрови услуги, като освен вс- продължи да се занимава с ире- 
ичко друго трябва да са с четири воз без разрешение и не се съо- 
врати. Таксистите не

всички
сили за по-рационално полз-

да бразява с решенията намогат
оказват услуги където си искат. 
Изтъква се. че ще бъдат опре
делени места за таксиметрови 
станции и че таксистите не могат

ване на вътрешните ни ре-ннепек-
щште. може да му бъде отнета н 
колата, изтъква се в проекторе
шението.

Очаква се отборниците на 
да взимат пътници около авто- ОС да обсъдят проекторешени- 
гарата, както и пътници, които 
имат намерение да пътуват с ре
йсовете.

по-
то наведнъж, вече да разширяваме тър- 

което е рядкост, поне за сто- говската си дейност, защото тя 
ланските колективи в нашата вече не е така доходна като 

превозили само 896 тона стоки, община. Средната заплата въ- преди”, 
което в сравнение с предход- злиза на 650 динара, 
ните години е значително по-

камиона, които са в движение 
през изтеклата година сме

ето до десетина дни.
На въпроса ни какви са м. я.

малко. Това се дължи нав. в.
За реализирането на този

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА РИБАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ “НИШАВА"
БУЯНОВАШКА “ХЕБА" РАБОТИ ВСЕ ПО-УСПЕШ-

За по-бистри и по-богати водиНО

ОЧАКВАТ 2,5 МИЛИОНА 
МАРКИ ОТ ИЗНОСА

Миналата седмица се пропеде годишно събрание на сдружението на спортните рнбарн "Нишава” от 
Димитровград.

Отчитайки работата през ми
налата година, председателят Ми- 
мчило Андрсевич припомни, че сд
ружението значително е масовиз
ирано. тъй като още 95 души са се 
включили в него. През 1998 г. 
голямо внимание е посветено на

Предприятието за минерал
на вода и сокове ”Хеба” от Бу- 
яновац миналата година е осъ
ществило 120 милиона динара 
общ доход, а тази година ще увс- от чужбина за износ на стоки за 
личи продукцията си с 20 на сто, 2 милиона ДМ.

ръководството на колектива, 
начело с генералния директор 
Божидар Здравкович, досега е
сключило договори с купувачи

зарибяването. Така например с 
зарнбено езерото "Сават 2”, вВ тона предприятие, къдетосе предвижда в тазгодишния пр

оизводствен план на предлрия- сега работят около 5(Х) работ- 
тието. Тази буяновашка фирма, ника, миналата година са приети 
която през последните години се 120 души. Показател за успсш- 
нареди сред прослериращите ст- пата му работа е и стандартът на 
олански колективи в страната, работниците - миналогодишна- 
успешно си пробива пътища и па та средна заплата тук възлизаше 
чуждестранните пазари. Ми- на 2200 динара.

което са хвърлени 150 килограма 
шарани с тегло от 0,6 до един кило
грам. В същото езеро са хвърлени 
и 1700 бройки щуки (личинки), ку
пени в Кладооо. Зарибсна е и гор
ната част на река Ерма. където с 
хвърлен хайвер от така наре
чената поточна пъстърва. Члено
вете на сдружението 16 пъти са 
извършили контрол, при който от 
нссъвсстнитс рибари са били взети 
9 въдици, които са им върнати слсд 
като са платили членския внос.

Мощностите на предприяти-налата година тя е пласирала в 
чужбина продукция за 1,3 мил- ето и сега са натоварени докрай, 
йона ДМ, а според тазгодишния Във връзка със заплануваното 
план до края на годината из- увеличение на продукцията се 
носът трябва да бъде двойно по- очаква да бъдат приети още 
голям. Реалността на тези лла- нови работници, 
новс сс подкрепя и от това, чс

Група члоноио на сдружението "Нишава" 
срото "Спвпт 1" п премахване на 
проблема с изтичането на водата 
от същото езеро, учредяване на 
рибарска секция към местното ос
новно училище и обучаване на 
членовете на секцията; провежда
не на общинско съревнование по 
спортен риболов и участие па от
бори на "Нишава" (в различни 
конкуренции) на мсждуобщински 
и зонплни състезания и т. и..

Сдружението "Нишава" ще сс 
постарае да организира за първи 
път в общината състезание за ку
пата на Димитровград. Съществу
ва идея местните рибари да опре
делят и честват своя ден (празник), 
а това най-вероятно ще бъде хрис
тиянският празник Свети Никола, 
който се честпа през лятото.

в. Б. През август 1998 г. Сдружението с 
реагирало срещу предприятието 
"Кожаря", замърсило Нишава н 
предизвикало отравяне на риби. 
Против предприятието е заведено 
дело, което още не с приключило.

Тъй като от миналата година 
сдружението членува в Спортния 
съюз (СС), определени са рибари, 
конто ще застъпват организация
та в органите на СС. Освен отчета 
за миналогодишната дейност и 
програмата за тази година, риба
рите приеха и други съпътстващи 
документи, а в края на събранието 
бяха връчени благодарствени гра
моти на заслужилите лица, фирми 
и ведомства, конто са оказвали по
мощ на рибарската организация. 
Гости на събранието бяха членове 
на ппротското сдружение на спор
тните рибари, представители на 
местното екологично дружество 
"Ерма" и тукашния Спротен съюз.

Хигиенно-епидемиологичната 
служба а /Босилеград уейешио 
реализира заплануваните за 
изтеклата година дейности. 
И ад 95 на сто от йод леж
ащите на това деца вече са 
ваксинирани, а на 1156 души

ип па здравното дело, 
ейоред конто болниците 
и здравните домове ще 
могат самосшоншелно 
да работиш, Захариев 
каза: ”Мисля, че може и 
да има уейех При отделни 

Службата е оказала разли- здравни услуги, но наша-
чни видове Помощ, заяви д-р ши Служба самосшопше-
Насип Захариев, ръководиш- лио няма да може да фу-
ел ни тази служба* нкиионира уейешио, ”

В ориентлционната програма 
за тази година са предвидени още 
и следните дейности: зарибяване 
на риболовните води, създаване на 
охранителна служба, сътрудниче
ство с компетентни местни и ре
публикански инспекционни ор
гани и екологичното дружество 
"Ерма", с които трябва да сс регис
трират замърсителите в общи
ната; възстановяваме на езерото 
"Споят2”, което ще сс проведе със 
съдействието на ЯП "Комунплпц", 
уреждаме на площите около сз-

IНа въйроса на какво мисли за 
йред айоящиша реорганизаи,-

М. Я.
Б. Димитро*
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МЕДОЛШ \т МА)1ИТЕРЛНИЯ ММЕДОАРШ тНА ТЕРИТОРИЯТА НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ НЯМА ЕПИДЕМИИ

ДИМИТРОВГРАДСКИ ОБРАЗЕЦ НА 
ПРЕВАНТИВА

МАТОЧНОТО(ПЧЕЛНО)МЛЕЧЦЕ

ЛЕКУВА И 

ПОДМЛАДЯВА
митровградска община някои 
болести са регистрирани в повс- 
чето случаи, отколкото в други
те общини на окръга, не озна
чава, че има и повече заболява
лия. Напротив, както бе изтъ
кнато па заседанието, а това из
тъкват и в детския диспансер в 
Димитровград, това се дължи на 
по-добрата свидснция, поради 
което Димитровград може да се 
изтъкне като добър пример. В 
Здравния дом в Димитровград и 
превантивата е много по-добра 
и но-организирана. За всички 
ученици в двете училища лекари 
- специалисти вече са провели 
сказки за жълтеницата или бо
лестта на мръсните ръце, както 
я наричат лекарите. На заседа
нието на комисията също беше 
констатирано,че на превантива
та трябва да се обърне много по
вече внимание - така, както това 
се прави в Димит ровградска об
щина.

1997 г., когато е имало 2381 слу
чаи, е но-малко, но... За разлика 
от 1997 г., когато е имало 17 слу
чая на "жълтата гостенка” (ту
беркулозата), миналата година 
са регистрирани 30 случая. В Ба- 
бушнишка община дори е имало 
и едни смъртен случай от СПИН 
(СИДА). Чревните заразни бо
лести почти двойно са увеличени 
през миналата година-от272 пр
ез 1997 на 549 миналата година. 
Лапи са регистрирани и 4 случая 
на жълтеница-хепатит Б.

Благодарение на активност
ите на съответните здравни слу
жби, на територията на окръга 
миналата година не е имало пито 
един случай на детски паралич (в 
Димитровградска община това 
заболяване не е регистрирано 
през последните десетина годи
ни). Това преди всичко се дължи 
на превантивните мерки, отно
сно ваксинацията. Не са регис
трирани и други заразни боле
сти, детски преди всичко, което 
е от изключително значение. 
Това, че на територията на Ди-

Програма за здравна защита 
на населението от заразни боле
сти на територията на Пиротски 
окръг реализира Заводът за зд
равеопазване от Пирот съвме
стно със съответните здравни 
служби към здравните домове в 
четирите общини на окръга. С 
тази програма са обхванати 117 
280 жители, от конто в Пнротска 
община 67 569, в Димитровград
ска 13 488, в Бабушнишка 19 333 
и в община Бела паланка 16 800 
жители.

Резултатите от споменатата 
програма бяха обсъдени от съо
тветната комисия към Медицин
ския център в Пирот на заседа
ние, проведено на 10 февруари 
т.г. Констатирано е, че от епи
демиологична гледна точка по
ложението в окръга може да се 
охарактеризира като добро с пр
изнаци на влошаване. Констата
цията е изказана въз основа на 
следните данни: през 1998 г. на 
територията на окръга са регис
трирани 2059 случая на заразни 
болести, което в сравнение с

През последните няколко де
сетилетия вънрсътза маточното 
(пчелно) млечце и за неговите 
хранителни, профилактични и 
лечебни качества получи широ
ка популярност във всички ст
рани. Увлечени от своите откри
тия, изследователите на пчелно
то млечце го представиха едва 
ли не като отдавна търсената па
нацея на века -"лекарство чудо”, 
лекуващо всички заболявалия, 
което "болните лекува”, а "зд
равите подмладява”. В медицин
ската наука обаче сигурността 
се гради върху обективните 
блюдения.

Проучванията са ус
тановили следните разлики 
за първите три дни в 
химичния състав на 
маточното млечце и 
млечцето за пчели 
работнички:

маточното млечце 
съдържа

- много повече захари;
- много по-голямо 

количество паитотенова 
киселина;

- по-голямо количество$не разтворими във вода 
вещества шшт

Прясното маточно млечце 
гъсто, пастообразно, непрозрач
но вещество с кремавобял цвят, 
което постепенно добива мато- 
во-жълтеникъв оттенък. Има 
специална миризма и кисел вкус със сладък привкус. Съставът на 
маточното млечце до голяма степен е в зависимост от възрастта на 

момента на изваждането му от маточниците, от физ-

- по-богато е на липиди; 
пчелното млечце 

съдържа повече протеини.

А.Т.

личинките в
иологическото състояние и силата на пчелното семейство, от се-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ ПЕН
СИОНЕРИ

зона, когато се получава, от условията за съхраняване, а вероятно 
и от други фактори.

Различават се два вида пчелно млечце - маточно и пчелно. 
Някои източници твърдят, че маточното млечце (което служи за 
храна на определените за майки личинки и пчелно млечце, пред
назначено за личинките, развиващи с като пчели работнички и 
търтеи) съдържа 69% вода и 31% сухо вещество, а пчелното мле
чце съответно 72% вода и 28% сухо вещество. Сухото вещество 
съдържа 10-18% белтъци, 9-15% захари, 1,5 -7% мазнини и 0,7- 
1,15% минерални вещества. Установени са неголямо количество 
масторазтворими витамини - А,С, й, К и повече водоразтворими от 
групата В (В В ;. В 3. В^Вс, РР). Общото количество витамини в 1 
грам маточно млечце е от 336 до 351 мг. Маточното млечце съ
държа и витамин Е, както и много ензими. То съдържа нуклеинови 
киселини и свободни нуклеотиди - рибонуклеинови и дезоксири- 
бонуклеинови.

Изложеният състав на млечцето осигурява интензивно про
тичане на обмяната на веществата в личинките: така за 5-6 дни 
личинката, от която се развива майката, увеличава теглото си 3000 
пъти, докато личинката на пчелите работнички - 1500 пъти.

КАФЕНЕТО И БУДКИТЕ СА ДАДЕНИ 
ПОД НАЕМ

посмъртния фонд. Стойността 
на стоките в магазина варира 
между 20 и 30 хиляди динара, а 
асортиментът им е увеличен сл
ед взимането на решението ка
фенето и будките да се отстъпят 
на частни лица и тяхната пред
приемчивост.

Както и досега, седемте ос
новни хранителни стоки (сол, 
ориз, захар, олио, брашно, сапун 
и прах за пране) се продават на 
по-ниски цени отколкото в 
другите магазини в града. Разби
ра се, това важи само за чле
новете на организацията.

Б. Димитров

Новите законови предписан- са предложени най-напред на 
ия в областта на трудовото зак- бившите работници в СИП и то 
онодателство и стопанската дей- при най-благоприятни условия, 
ност бяха причина Съюзът на От няколко седмици внима- 
инвалндните пенсионери (СИП) нието на ръководителите на 
в Димитровград да възприеме СИП е насочено предимно към 
някои значителни нововъведен- потребителската 
ия в работата си. Тъй като СИП "Пенсионер”, която продължа- 
не е в състояние да изпълнява . вада работи в състава на Съюза, 
фннановите си задължения към В магазина на кооперацията по- 
8-те работника в кафенето и настоящем работят 2 прода- 
будките на организацията, тези вача-пенсионери и един доста- 
обекти са дадени под наем.

"Такова преустройване на ждение за работата си от член- 
нашата организация беше необ- ския внос, възлизащ на 50 ди-

кооперация

вчик, които получават възнагра-
По книгата "Медолечение“ от д-р Ст. Младенов, подготвя В.С.Б.

ходимо, заяви председателят на нара, но от тази сума 14 динара 
СИП Данило Джорджевич, до- са предназначени за коопер- 
бавяйки, че кафенето и будките ацията, а 18 динара се вливат в ОБЩИНСКАТА ПОМОЩ НА МЕСТНИТЕ ОБЩОСТИ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА
лем. В разрешаването на този пр- гация, която участва на преговорите в 
облем не трябва да се намесват Рамбуйе, както и на сръбския през- 

”От името на общинските от- никакви военни сили отвън”, се идент Милан Милутннович, който от- 
5ори на пенсионерските 
'анизации от общините Пирот, Окръжния отбор на Съюза на пе- на Контактната група трябва да пред- 
Димитровград, Бела паланка и нсионерите за Пиротски окръг, ставляват основа за продължение на 
Бабушница, които обхващат ок- който проведе заседание в сре- преговорите и приемане на разумно 
оло 20 хиляди пенсионера, заявя- дата на миналата седмица. На съ- споразумение за Косово и Метохия, 
ваме, че се приобщаваме към щото заседание ръководителите Космет не може да получи статут на 
онези граждани на нашата ст- на окръжната пенсионерска ор- трета федерална единица в рамките на 
зана, които се застъпват за мирно ганизахция оказаха безрезервна Югославия, бе заключено 
решаване на косметския проб- подкрепа на държаванта деле- данието.

КАКТО НИКОГА ДОСЕГА
съобщението на стоя становището, че 10-те принципаказва в За да подпомогне работата 

на местните общности. Общин
ската скупщина в Димитровград 
най-напред реши на всеки ди
нар, събран в местната общно
ст, да дава два от бюджета, но с 
времето бяха направени отстъп
ки от това правило в полза на 
местните общности, разбира се. 
Достатъчно е било определена 
местна общност да покаже поне 
твърда решимост да строи нещо 
и да започне да събира пари.

И така, днес тази местна об
щност, утре друга , трета... Ми
налата година са подпомогнати 
16 местни общности, включите
лно и Димитровград с общо 827 
331,10 динара.

Според отчета за ползването 
на общинския бюджет, който 
миналия вторник обсъди Изпъ
лнителният отбор, Горна Невля 
е получила 47 036 динара, Ви- 
СОЧКИ Одоровци 47 325,43 
нара, Пъртопопинци 5000 
нара, Лукавица 33 640 , Гоин дол 
3000, Желюша 45 000, Барйе 
6000, Градинье 4852, Смиловци 
44 497, 97 динара, Пъскашия 89

ор- 700, Трънски Одоровци 4000, 
Драговита 54 854, 85, Вълковия 
4000, Сенокос 15 000, Куса врана 
10 000 динара и местната общост 
на Димитровград 59 188,85 ди
нара. Като се събере всичко 
това, сумата възлиза на 473 095, 
10 динара, които са използвани 
за различни цели — реконструк
ции на черкви , културни домове, 
водопроводи. Към тази сума се 
добавят и 354 216 динара, които 
са използвани за поправка на 
пътища в местните общности.

Може би 
общност ще остане недоволна от 
тези данни, считайки, че е тря
бвало да получи повече, а друга 
по-малко. Но 
обаче, че миналата 
бъде запомнена с това, че мест
ните общности са подпомогнати 
както никога досега. През нас
тоящата година, както изтъкват 
отговорните лица, ще се нас
тоява поне да се запази тази ди
намика и, ако е възможно, да се 
увеличат средствата.

на засе-
Б. Д.

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ

НОВ МАНДАТ ЗА ЙОТОВ И ЛЮБЕНОВ
Миналата събота се проведе 

изборно събрание на местната об
щност Височки Одоровци и Гуле- 
новци, на което беше приет отче
тът за работата на Съвета на МО 
за изминалия четиригодишен пе
риод, както и програмата за дей
ностите за предстоящия период от 
4 години. Бяха посочени и всички 
капиталовложения в комуналната 
и другите области, с чиято реали
зация до голяма степен е облекчен 
животът на жителите в двете села.

Обсъждайки програмата за ра
бота през тази година, ръководи
телите на МО определиха приори-

готви Заводът за защита на памет- някоя местнатетите: продължаване на ремонта 
на Културния дом във Височки 
Одоровци, реконструкция на чер
квата "Света Троица” в Гуленовци 
и телефонизация на селата.

Ремонтът на Културния дом 
ще се провежда в съответствие с 
наличните финансови средства. 
През изминалите няколко години 
е ремонтирана голямата зала на 
дома, приспособени са отделни по
мещения за амбулатория, клуб на 
пенсионионерите и местно читали
ще.

ниците от Ниш. Определени фи
нансови средства (около 10 хиля
ди) за реализация на тази цел вече 
са осигурени. Финансова помощ се 
очаква и от общинския бюджет, а 
мате

е неоспоримо 
година ще

риална предимно от Кому-
налац .

На досегашното ръководство 
на МО, оглавено от председателя 
Йован Йотов и секретаря Иван 
Любенов, е оказана пълна подк
репа, така че те ще бъдат начело 
на МО и през следващите четири 
години.

ДИ-
ДИ-

Проект за реконструкцията на 
черквата "Света Троица” ще из- Б. Димитров А.Т.
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В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

ДОГОВОР ЗА НАБАВЯНЕ 

НА НЕДОСТИГАЩИТЕ 
КНИГИ

НА 22 ФЕВРУАРИ В НИШ БЕШЕ УЧРЕДЕНО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ 
"ЦАРИБРОД"

УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ С 

РОДНИЯ КРАЙПо инициатива на Народната 
библиотека в Димитровград 
отдавна се проведе среща между 
представители на библиотеката 
и преподавателите по сръбски и 
български език в двете димитро
вградски училища. Целта на сре
щата, както я определи дирек
торът на библиотеката Драган 
Колев, беше да се направи точна 
евиденция 
книги, особено в ученическите 
библиотеки.

Както е известно. Народната 
библиотека в Димитровград е 
"маточна”

книги, библиотеката реши да оп
редели приоритетите в набавка- 
та на нови книги. Но преди това 
трябва да се уточни, заедно с пр
еподавателите по сръбски и бъ
лгарски език,кои книги са първа 
необходимост, та те веднага да 
се набавят.Затова 

най-къс срок езиковедите да 
доставят точен списък на недо
стигащите заглавия в своите би
блиотеки и по колко книги или 
комплекта недостигат.

Идеята на Народната библи
отека е добра, обаче от изказ
ванията на срещата личи, че в 
училищата се надяват набавката 
да бъде финансирана от Народ
ната библиотека. В библиотека
та пък считат, че средствата тря
бва да се обединят. В крайна сме
тка това е може би и най-добр
ото решение, защото средствата 
са сравнително малко, а книгата 
става стока, която 
ъпа. От друга страна, средствата 
за Народната библиотека и за 
материалните разходи на учили
щата, от които се набавят кни
гите. идват от един и същ източ
ник — общинския бюджет. От
делно внимание бе посветено на 
набавката на книги на българ
ски език и от български автори, 
които са необходими в обучени
ето по български език. Но за
това ще се договорят заитересо- 
ваните. Важното е, че няма да се 
случи едни и същи книги да имат 
трите библиотеки, а други изоб
що да ги няма.

В залата на издателство "Бр
атство” в Ниш

не-
в понеделник ве

черта се проведе учредително 
събрание на Гражданското сдру
жение на димитровградчани, ко
ито живеят и работят в Ниш, 
което ще се нарича "Цариброд”. 
За председател на Скупщината 
на сдружението единодушно бе
ше избран Любислав Илиев,

е договорено
в

на недостигащите
пенсиониран съдия, за предсе
дател на Управителния съвет, 
наброяващ 11 члена - адвокатът 
Данаил Андонов, подпредседат
ел на УС - д-р Любен Алексов, а 
за генерален секретар на едуже- 
нието бе избран юристът Пе- 
рица Стойчев.

Както се

за училищните биб
лиотеки (за димитровградската 
това е пиротската). Последните 
разполагат с определен брой кн
иги, но книжният фонд не се въ
зобновява редовно поради про
стата причина, че няма достатъ
чно средства. Знае се, че 
училищните библиотеки са във 
функция на обучението на 
учениците, по сръбски и бълга
рски преди всичко. Генерации и 
генерации ученици минават през 
училищата, ползвайки книжния 
фонд на тези библиотеки, а кни-

От учредителното събрание
подчертава в Ус

тава сдружението "Цариброд” е 
непартийна и неполптпчсска ор
ганизация, чпято дейност се ос-

тслности в родния край, както и бри специалисти в различните 
взаимопомощ между членовете, области ще се стараем да ги съ- 

По думите на председателя берем и да предлагаме безвъз- 
на Скупщината г-н Любисав мездна помощ на нуждаещите се 
Илиев сдружението "Цариброд” местни общности, стопански ко-

новава на свободното и добро
волно определение на днмит- 
ровградчани в Ниш, милеещи за 
родния си край. Целта на тази 
организация е по-добро взаимно 
опознаване чрез организиране 
на земляческп срещи, екскурзии 
и групови посещения на кул
турно-историческите забележи-

е доста ск-

ще установи и развива взаимно лективи и други институции в ро- 
полезно сътрудничество с по- дния край, каза Илиев.

Седалище на сдружението елитическите организации и ин
ституции в Републиката и град в издателство "Братство”. 
Ниш и, разбира се, с родния си 
Димитровград. Тъй като сред 
нашинците в Ниш има много до-

гата все пак е нещо, което се 
хаби", когато минава през мн

ого ръце. Тук са и несъвесните 
ученици, които не само че не па
зят книгата, но често я и губя. И 
новите планове и програми в 
обучението налагат нови книги 
за извънкласно четене, така че 
колкото и да се увеличава броят 
на книгите, по евиденцията 
много заглавия недостигат.

Имайки предвид това, както 
и средствата за набавяне на нови

В.С.Б.

ДВЕ ЗВЕНА НОВИ КНИГИ
В поредицата "Съвременен св

етовен разказ" на крушевашкото 
издателство "Багдала" наскоро из
лезе от печат една твърде интер
есна книга - "Антология на крат
кия български разказ". Подбор на 
най-добрите произведения от този 
жанър направи известния българ
ски литературовед Светлозар Иг- 
ов, а на сръбски ги преведоха Мила 
Васов и Велимир Костов от Ниш. 
На почти 200 страници в луксозна 
подвързия са представени творби
те на 25 български белетристи, ср
ед които и на истинските майстори 
на българския разказ, каквпто са 
Йовков, Хайтов. Станев, Радич
ков ...

*
Кирил Кади)ски

ДАНИ И НОЪИ
А.Т.

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БОСИЛЕГРАД

СЪСТЕЗАНИЯ НА 

МЛАДИ РЕЦИТАТОРИ
Народната библиотека в Бо- Основното училище, и Асен Ми- 

силеград ще организира през ма- хайлов, библиотекар, 
рт и април тази година състеза- Членовете на Управителния 
ния на млади рецитатори и по- отбор се съгласиха с решението 
етични вечери. Това между лру- на Изпълнителния отбор на 
гото реши Управителният отбор Общинската скупщина за рацио- 
на тази културна институция на нализация на счетоводствено- 
17 февруари. финансовите служби на ведом-

За целта е сформирана трич- ствата, които се финансират от 
ленна комисия, която ще изгот- общинския бюджет. Според ре
ви правила. Председател на ком- щението на ИО на ОС, финан- 
исията е Захари Стоянов, иро- совата служба на Библиотеката 
фесор но сърбски език и член на трябва да се присъедини к*ьм съ- 
Управителния отбор на Библио- щата служба на Ценгьра за кул- 
теката, а членове са Дежка Геор- тура. 
гиева, професор по български в

А в поредицата "Аркадмя" па 
белградското издателство "АР5 
ЮМСА” е отпечатан сборник сти
хотворения от съвременния бз»л- 
гарски пост Кирил Кадийски, под 
заглавието "Дни и нощи". Стихо
вете на Кадийски биха преведени 
на сръбски език от Мила васов.

Тези книги са две нови звена от 
веригата за взаимното опознаваме 
и духовното сближаване между ли
тературата на нашите два съседни 
народа - сръбския и българския.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ФИЛИАЛ НА СДРУЖЕНИЕ
ТО КИЦ"ЦАРИБРОД"

ИЗЛОЖБА ЗА ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ
По случай 126-ГОДШШ111НПТП от гибелта на Васил Левски (19 фев

руари 1873) филиалът на Сдружението на граждани КИЦ "Цариброд" 
в Босилеград със съдействието на Агенцията за българите в чужбина 
на 17 февруари организира изложба от фотографии из жизнения и 
революционен път на апостола. Историкът Ангел Джонев от Кю
стендил изнесе сказка за живота н революционната борба на Левски за 
оеопобождснис на България от турско робство.

Често се споменава, че Левски е пребивавал и в Боснлеградско. 
по-точно в с. Извор, където уж събирал хора за борба против ту рийте. 
Има даже и няколко анекдота. "Няма преписки и други документи от 
топа време, които да потвърдят топа. Идвали са някои други хора, но не 
и Левски, така че всичко остава в сферата на легендите", подчерта 
Джонев.

За посетителите беше прожектирана част от историческия филм за 
последните дни от живота на Апостола.

На откриването па изложбата присъстваха Марин Жабински. 
представител па Агенцията за българите и чужбина, и Свилен 
Симеонов, началник на Отдела за връзки е чужбина към Столчната 
община - Софии.

По същия повод па 22 т.м. в помещението па филиала беше 
прожектиран филм за живота и борбата на Левски против тур
ското робство.

м. я. В. С. Б

4 МЕСЕЦА ПРЕД ЗАПИСВАНЕТО В ПЪРВИ КЛАС НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ - ОСТАВА
Няма дилеми дали ученици

те, които завършват осми клас ези, които настояваха в рефор- средните
Не беше малък броят на ом- за замиснапе и първи клас па

ЧОТИрШЧ )ДШШ1М
на основните училища, ще тря- мирансто училище да несе пола- училища ще се проведат н 
бва да издържат класификации- гат класификационни изпити, края на юни. Както п досега, 
иен изпит или не, за да се за- Повече обаче бяха нривържени- и тази година от изпитите ло 
пишат в първи клас на средните цитс на изпитите. Тези, вторите, един или двата предмета ще 
училища. Тестирането по майч- подчертават, че класификации- бъдат освободени онези, 
ин език и математика си остава и нните изпити са още една въз- които са спечелили първо, 
занапред, оповестено е от ирос- можност учениците да получат второ или трето място на ро- 
ветното министерство. От печат допълнителни знания, които да лубликанскн, съюзни или 
вече са излезли и тестовете, така им помогнат за по-успешното международни състезания 
че "малките матураити” могат продължаване |1а по-нататъш- по тези предмети, 
да започнат да сс подготвят за ното образование.

Квалификационните изпитиизпотите. В. Б. В. Б.

X
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КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР ОТ НИШ ГОСТУВА В ДИМИТ
РОВГРАД

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ИЗЛОЖБА НА ЧЕДОМИР 

КРЪСТИМ
”МОЛИВЪТ ПИШЕ със 

СЪРЦЕТО СИ”
Тона театрално представле- театъра Велимир Костов, чийто 

ние артистите от Нишкия кук- баща е от Димитровградско, а 
лен театър изпълниха пред уче- майка от Босилеградско, оиеве-

В димитровградската галер- на Джорде Андресвич-Кун. Бил 
ня на 19 февруари т.г. беше от- с редовен професор в Художе- и го той е интерпретирал, те са 
крита изложба на Че дом нр Кръ- стаената академии в Белград, твърде скромни. Интериор с 
стич, художник от Пирот. Десет къдсто е и творил. Починал с природа, натюрморт', портрет и 
години са изминали от неговата през 1988 година, 
ретроспективна изложба, орга- 
низи

Що се отнася до темите, ко

циците от димитровградското стява ново гостуване на нишките 
основно училище "Моша Пия- кукленици 
де” миналия четвъртък. По ада- митровградскага сцена и то най- 
птирания текст на Душко Радо- вероятно с пиесата ”Велимир и 
вич, пиесата с поставил Зоран Босилка”, която се подготвя в 
Лозанчич, който в нея изпълня- момента.

на ди-
пейзажи. Но ако пе е имал

В художествения свят се яв- сложни теми, той се е стремил 
рана в художествения лави- ява през 1953 година н започва да към колоритни стойности, све- 

лион Цвийета Зузорич” в Бел- излага картините си п Ниш, Пи- тлинни ефекти и безупречни ко- 
град. На димитровградските лю- рот и Лесковац. мпозиции. Това се отняся не
бнтели на този вид изкус тво бяха След академията Чедомпр само за пространството, а и за 
предложени 35 платна в по-го- Кргьстнч започва да изследва нр- цветовете. Багрите па неговите

картини са предимно багри на

С гостуването на Нишкия купи и една от четирите главни ро
ли, заедно с артистите Жипкица клен теа тър в Димитровград пр- 
Ракич, Слободан Милкович и одължи сътрудничеството на
Биляна Вуйович.

Сладникавата пиеса, която 
развесели малките детски сърца Ботев”. Да припомни, че през се- 
сс отличаваше с вирутозно из- птември 1998 година младите ар- 
пълненис на четирите опитни тисти от детската сцена се лред- 
нишки артисти, чудесни светли- ставиха в Кукления театър с 
нни сфикти и отлично музика- "Женитбата на Мишока Мики”. 
лно оформление. Както узнаваме, артистите от

"Моливът пише със сърцето димитровградския театър за ня- 
си” вече дълги години е в репер- колко седмици пак ще гостуват в 
тоара на Нишкия куклен театър Кукления театър и то най-веро- 
и това е нейното 96 изпълнение ятно с "Професионалист”, 
на сцената. Директорът на

този театър и детската сцена 
към местния театър "Христосветлината и светлината на духа, 

а според неговите убеждения 
философията на картината се 
крие в багри те. Формите в твор
бите му създават една ритмика 
на композицията, а багрите тук 
имат първично значение. Колк- 
ото багрите са по-наситсни, 
толкова по-субтилиа е карти
ната. Въпреки че е останал ве
рен на традиционното изкуство, 
той намира една нова светлина, с 
която по друг начин отразява 
вълненията на художника. А 
такава картина не живее в опре
делено време, тя живее зави
наги.

Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕН
ТЪРА ЗА КУЛТУРА

Чедомир Кръстич е имал 20- 
тина самостоятелни изложби в МИНАЛОГОДИШНАТА 

ДЕЙНОСТ ОЦЕНЕНА 
ПОЗИТИВНО

страната и още много други 
участия в колективни експоз- 

лям формат, работени предимно остранството в духа на идеите на иции. Участник е в многоброни»
Неделно Гвозденович, своя учи- пленери, носител е и на Сентем- 

Художникът е роден през тел, който е творил под влиянн- врийската награда на град Ниш 
1923 година в Пирот, завършил е ето на френските интимнети Бо- за 1961 година, а през 1970 г. 
Художествена академия в Бел-

в маслена техника.

Отчетът за миналогодишната дейност на Центъра за култура в 
Димитровград и тазгодишната програма за дейностите бяха темите, 
по които разискваха членовете на Управителния съвет на това 
културно ведомство миналата седмица. Положително е оценена 
миналогодишната информационна дейност на Центъра, както и 
организираните манифестации по случай 110-годишнината на 
театъра "Христо Ботев". Значителен напредък 
културно-художественото дружество (КХД), работещо към ведом
ството, беше изтъкнато на заседанието.

В програмата за дейностите на Центъра за култура, по която 
произнесат и отборниците на Общинската скупщина, се 

набляга на релизацнята на програмните ориентировки на театъра 
и КХД, обезпечаването на технически

нар, Вияр и др. В продължение получава наградата на УЛУС - 
град през 1952 г. при професор на десетилетия Кръстим остава Белград и още други.
Неделко Гвозденович. Една го
дина е работил в работилницата

привърженик на този вид жи
вопис. Д. Димитров

е постигнало и

ЦАРИБРОД В НАРОДНИЯ ИМЕННИК ще се
Стародавното име на Димитровград е - 

Цариброд. Неговата основа е съставена 
от думите цар и брод. Думата цар про
излиза от латинската дума саезаг и оз- ; 
начава най-високата владетелска титла. >-- 
Сръбската феодална държава е била цар- Ц 
ство, когато са я управлявали Душан и Щ 
Урош (1346 - 1371 г.), а у българите царят Щ 
е бил традиционна владетелска 
края на Втората световна война. Думата 3р1 
брод между другото означава и "място, 
където се минава през вода на другата 
страна по който и да било начин". Трудно 
може да се утвърди каква е взаимната Шш

условия за разширяване на 
телевизионната програма, както и на дейностите за отбелязването 
на значителния юбилей --- , - 5 столетия от зографисването на
Погановския манастир.

Б. Д.
%

ИЗ АЛБУМА НА НАШИ ЧИТАТЕЛИтитла до §§|§2
NЦ НАВОДНЕНИЕ1 Височина навремешо наистина беше Пълн_ _ анодна река, за раз

лика ош днес , когато През лятото Почти Пресъхва. Някои каз
ваш, че на българска територия е найравен язовир, който за
държа водата, други считаш, че това е Поради сушата. Както и 
да но преди години Височини е знаела да "надойде съглам". 
Потвърждение на (Лова

връзка между тези две думи. 
Градчето е носило традиционното си име

Цариброд все до 27 февруари 1950 година, когато вРеме хора. Един от тях е бил и някой сн Стамен 
с указ на Президиума на Народната скупщина на Цзрибродлия (Царибродлн). Това прозвище е 
НР Сърбия е преименувано в Димитровград. В пРоизлязло от името на мястото Цариброд и 
събота ще се навършат точно 49 години 
това градче живее с новото си име, което е траен са съзДаДени 11 топонимннте прозвища Стам болия 

Георги Димитров, известен български (Сгамболи), Нишлия (Нишли), Београдлия (Бео- 
революционер, искрен приятел на Югославия и гРаДли) и ДР-
голям поборник за приятелство и сговор между След освобождението от турците фамилното 
сръбския и българския народ. име (презиме) Царибродлия се явява във формата

Освен в нашата страна, и в България съще- Царибродски. Турското окончание-ли е заменено 
ствува Димитровград. Намира се източно от Пл- от славянското окончание -ски. По този начин са 
овдив в долината на река Марица и представлява се образували много фамилни имена: Рилски, Зне- 
значителен промишлен център. полски, Стамболийски... Фамилията Царибродски

Споменът за старото име на днешния Димит- е една от най-старите фамилии в Цариброд 
ровград е запазен и в някои ономастични понятия: (Димитровград). Освен в родния град, семейства 
прозвища, фамилни имена, названия на различни от тази Фамилия живеят и в Белград, Княжевац, 
обществени институции и пр. Прозвище, прои- Битоля> Париж... Царибродски винаги са били 
злязло от името Цариброд и получило формата на виДна фамилия. От нея е и известният поет Иван 
фамилно име, за първи път се среща в писмените Царибродски.
документи от първата половина на миналия век. „ някогашното име на Димитровград са 
След разгрома на Пиротското въстание през 1836 ”кРъ?стени" няколко институции в града: "Цари- 
година княз Милош се застъпил пред турските бР°Д” се нарича местният радиотелевизионен це- 
власти и успял да спаси населението в Понишави- НТЪР> Културно-информационният център на бъ- 
ето от турските репресии. Благодарният народ му лгаР°кото малцинство в СРЮ, шахматният клуб... 
изпратил множество благодарствени 
които били подписани от най-видните по

_ е 11 ишзи снимка ош Долни Криводол,
кияию през 1966 г е заснел Георги Иванов, унес аптекар в Ди
митровград. Много уобре се вижда, че мостът в селото 
заобиколен ош водата,
Палатката на

турското окончание -ли по същия начин, по койтооткакто
е Почти

а малко не е достигало реката да отнесе 
Георги и неговите другари.

спомен за

писма,
това Трифун Павлович

26 ФЕВРУАРИ 1999 г. ШшшШ



7Т.7 ашенци в света на наукатаШЕПИШк ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

НЕУМОРИМ ПРОСВЕТЕН РАДЕТЕЛ Д-р ДЖОРДЖЕ игнятович

НАЧАЛО НА
ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Едно от най-познатите имена в 
Клисурскня край, Сурдулншка об
щина и в нашето малцинство е им
ето на

съвет на Република Сърбия и пре
дседател на Издателския съвет 
списание ”Мост” в Ниш. За осо
бени успехи на просветното поле е 
удостоен с Орден на труда със ср
ебърен венец, както и със Септем
врийско признание на ОС в Сур- 
дулица.

Бил е

на
м-р Никола Аврамов. Роден 

е на 7 октомври 1931 година в край
граничното село Стрезимировци - 
там, където започва Знеполската 
котловина. Баща му Христо е бил 
известен майстор-строител, 
йка му - домакиня в истинския сми-

(Продължение от миналия 
брой)

И книгоиздателската дейно
ст в нова Югославия започва в 
”Глас на българите”. Най-напр
ед, през април 1951 година, из
лезе от печат моята популярна 
брошура "Българското възраж
дане
между сърбите и българите през 
XVIII и XIX век". Тя имаше три
десет и две страници и според

ние на учениците написах няко
лко статии за известни югослав- 
янски писатели като Яков Игня
тович, Франце Прсшсрн, Добри- 
ца Чосич и други.

За улеснение на гимназиал
ните ученици започнах да пиша, 
по образеца на ”Да ли знате сво) | 
)език?”, уроци по най-трудните { 
за учениците езикови въпроси в \ 
една популярна форма, с диало
зи, въпроси и отговори между 
учител и ученици или ученици и 
ученици, но бяха поместени са
мо осем лекции докато един ден ; 
Караиванов не ми каза: "Стига | 
бе, Джока, ние не сме филологи- | 
чески вестник!"

Когато сс завърнах в редак
цията, бях назначен от пръви не- | 
омври 1952 година като помощ- | 
ник главен редактор с месечна 
заплата от 15 000 динара. След 
известно време Асен Лазаров бе 
изпратен на работа в Босилегр
ад. Главен и отговорен редактор 
тогава стана Иван Караиванов.

Той пишеше почти за всеки 
брой уводни и други политиче
ски статии. Заемаше важен пост

а ма- рецензент на повече уче
бника за средни училища из него-думата. Основно училище 

завършва в родното си село, а гим
назия в Трън (България). След то
ва се записва в Селскостопанския 
факултет в Белград, отдел расте
ниевъдство и мелиорации. Редов
но завършва факултета с отличен 
успех.

съл на
вата специалност. Автор е на мо
нография за училището, където 
прекарва почти целия си трудов 
век, и сътрудник па "Братство”, 
"Мост” и специализирани списан
ия. Поддържал е постоянни вър- 
зки и сътрудничество със Земеде
лския факултет в Земун, особено 
със Стоян Стоянович, доктор на 
науките и професор в същия фа
култет (отдел педологня).

Теоретичните разработки и 
иновации на м-р Аврамов практи
чески бяха приложени при защи
тата на Власинското езеро от за- 
тлачване. Този проект беше реал
изиран под неговото будно око.

И днес, както и по-рано, той 
посещава родното си село, където 
често прекарва свободното си вре
ме. От време се занимава с пчелар
ство, на и днес. Голям приятел и 
сътрудник е на д-р Кънчо Кънчев, 
специалист по пчеларство и редо
вен професор във Ветеринарния 
факултет към Софийския универ
ситет.

културните отношения

Първата му работа е в Космет 
по специалността. От тук отива 
Щаба на младежките бригади 
Ниш (по това време се изгражда 
автоиътят Ниш - Парачин) 
консултант за защита на магистра
лата. От септември 1959 година ра
боти в Селскостопанското учили
ще в Сурдулица като преподавател

м-р Никола Аврамов $в ряШЖВ ’ Непрекъснато се интер
есувам от екологични 
въпроси - и като просветен 
работник, и днес като пен
сионер. Защото защитата на 
природата ме вълнува 
дълбоко, а някои свои 
замисли в тази област съм 
реализирал чрез дейността 
на организацията на 
” младите горани”. Известно 
време бях и председател на 
това движене в нашата 
община,’'* разказва г-н Авра
мов.

като

ШтШШ«ЯД ■по предметите, свързани с негова
та специалност. Училището по- 
късно прераства в Образователен 
център и Никола Аврамов става 
помошник-директор, а от 1969 год 
и заместник-директор. От 1974 
год. е директор на Центъра, който 
тогава вече има пет различни об
разователни специалности. На тоя 
пост остава цели двадесет години! 
През това време Аврамов се из
тъква като отличен ръководител, 
организатор на възпитател но-об
разователната дейност в училище
то и културен деец. През учебната 
1993/94 год. е преподавател във 
Лолувисшето техническо учили-

(к!
/■.-

:

шш ш»ж в югославянската партийна хис- 
рархия като приятел и сътруд
ник на Георги Димитров и Йо- 
сип Броз Тито от Москва и беше 
народен представител на бълга
рската народност и в републи
канската, и в съюзната Народна 
скупщина. Но мога искрено да 
кажа, че той повече уважаваше 
партийната книжка, отколкото 
знанието и способностите, често 
проявяваше неоснователна по
дозрителност към най-близките 
си сътрудници, а към мене и мо
ето семейство в един много тру- , 
ден момент, когато станах жер
тва на лъжливо обвинение за 
мнима злоупотреба на служебна 
длъжност, подкрепено с непод
писан и без печат лист хартия с 
измислени или своеволно нзопа-

От голямо значение за инте
лектуалната и професионалната 
издигнатост на Аврамов е това, че 
той много добре си служи с руски, 
английски и български език.

"Винаги съм се гордеел със св
оето национално самочувствие, но 
то никога не е надминавало грани
цата, която го разделя от шови
низма", казва Аврамов. "В после
дно време изтъквам проблема във 
вързка със защитата на културно- 
историческите паметници в наше
то Краище, защото смятам, че за
щитавайки това. което имаме, ние 
всъщност защитаваме духовното 
богатство не на една страна или на 
един край, а на цялото човечество. 
Културата на една нация всъщност 
е само една част от световната кул
тура и именно затова трябва да за
пазим това, което имаме, за генер
ациите след нас.

Навлизаме в нов мнлениум, в 
който човек трябва да дойде до но
ви съзнания, съдържания и спосо
бности, но това никак не означава, 
че трябва да "вдигаме ръце" от он
ова, което остава след нае, от он
ова, което е "старо" и "безценно". 
Напротив, трябва да запазим и ез
ика, обичаите, черквите, училища
та и старите книги и документи, 

нрекра
пштс краища”, са думите на ма
гистър Никола Аврамов.

оценка - 10. През 1981 год. защн- 
.тава магистърската си работа на 
тема: "Студия за интензивността 
на затлачването на Власинското 
езеро", която е оценена с най-висо
ката бележка, особено от извест
ния специалист професор д-р Лю-

Вестник ” Братство” чета редовно и го очаквам с радост. 
Радват ме всички успехи на нашите млади хора от Босилеград- 
ско и Димитровградско в областта на науката и изкуството, 
както и в спорта - Деянова, Алексова и младите шахматисти 
от Димитровград, казва м-р Никола Аврамов, който е шах
матен първенец на Сурдулица.

Когато се поведе разговор за ”Братство”, Аврамов 
изтъква, че днешният вестник е много по-качествен, обърша 
се голямо внимание на българския литературен език, разноо
бразен е по съдържание и е на високо професионално 
равнище, а неговите журналисти и сътрудници отговорно и ре
ално информират читателската аудитория.

Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

съобщението във вестника, стр
уваше 17 динара. Днес тя е го
ляма рядкост и аз притежавам 
само един екземпляр. След това 
излезе и споменатия албум с ка
рикатури и два литературни сбо
рника, редактирани от Караива- 

"Октомври” (Белград, 
1957) и "Сутйеска”. Аз взех учас
тие в първия със статията си 
Сръбските другари на Любен 
Каравелов (стр. 149-160), от коя
то за пръв път сс направи и от
делен отпечатък (стр. 1-16), кой
то също с рядкост.

Вестникът обикновено 113-

;
нов

:

мени мои думи на разни донос
ници в съдебното дело. въпреки 
чс добре знаеше за какво става | 
въпрос, той сс направи, чс нищо 
не знае. За него в спомените ми 
остана нещо неясно и загадъчно 
по отношение на истинската му ] 
роля през тия трудни времена. 
Но както казват - за мъртвите 
само доброто.

На политически и икономи
чески теми пишеха и Иван Пи
перов, Тодор Кьостаров, Стеф
ан Стефпиовски и други хоно
рарни сътрудници. След поми
рението между Югославия и 
СССР, вестникът престана да

лизаше на четири странци, а пр
азничните броеве - за Нова го
дина, Първи май и Деня на ре
публиката - и на шест страници. 
За тях ангажирахме познати ил
юстратори за заглавия, рисунки 
и винетки. Едип от тези броеве 
имаше илюстрирана първа стра
ница от известния художник и 
карикатурист Зуко Джумхур. 
Карикатури рисуваше и Ади Му- 
лабеговнч, а заемахме и от "Бо
рби", "Политика", "Еж" и "Кср- 
емпух" ма злободневни полити
чески теми. Помествахме и ка

на местни теми от "Кл-

биша Йсвтич.
Носител е на специално при

знание и диплома от Международ
ния цеигър за образование в Цо- 
ликофеи - Берн (Швейцария), къ
дето е бил на специализация. Не
прекъснато работи върху своето 
професионално усъвършенстване 
и участва на повече симпозиуми, 
студийни пътувалия и научни сре
щи в чужбина (Базел, Москва, Ле
нинград) и предишна Югославия 
(Нова Горица, Марибор, Нови 
Сад, Белград и др). Като изтъкнат 
просветен деятел м-р Никола Ав
рамов е бил член на Просветния

ще във Враня и след това излиза в 
пенсия.

Като директор е участвал в из
работката на почти всички плано
ве и програми за специалностите, 
свързани със селското стопанство, 
лесовъдството и мелиорациите. 
Някои от тези програми са плод на 
неговия личен труд. Автор е на кн
игата "Селскостопански мелиора
ции", учебник за средни училища.

През 1978 г. Аврамов записва 
следдипломни студии в Белград, в 
Института по мелиорации на поч
вата и защита от ерозията, и взема 
всичките испити с най-високата

..

смито носии от никак го и

рикптури 
опотар", димитровградски стен
ен вестник, най-глапнитс сътру
дници па който бяха Марин Мла
денов и Богдан Николов.

излиза.
Надявам се, чс и други сът

рудници на "Глас на българите в 
Югославия" ще дадат свои спо- 

Не бяха забравени и най-мл- мени, защото колективното сс-

Алоксаидър - Сашо Младонои

КАКВО (НЕ) ВИ ХАРЕСВА ВЪВ ВЕСТНИКА?40 ГОДИНИ 
” БРАТСТВО” ндитс - пионерите, както се на- щане е много по-силно от едини- 

рнчаха учениците от пърпонача- чното. Освен това случва се пв- 
лнитс отделения. Известно вр- торът на спомените да бъде су- 
еме излизаше месечна притурка бектнвен даже и ако не желае ! 
и за тях, така чс детската литерп- това. А н моите спомени, макар ! 
тура но българската народност и непълни, откъслечни, без хро- 
също започна в "Глас на бълга- нология и ред, зависими и от 
рите в Югославия".

Времето от първи май 1951 получат но страниците на "Брат- 
до октомври 1952 година прека- ство" повече са написани за под- 
рах като преподавател по юго- тик и други съвременници на 
славянско литература в Босило- описаните от мен събития да ка- 
грпдекптп гимназия, по и оттам жит думата си. 
сътрудничех на "Глас на бълга
рите в Югославия". Зп улссно-

• . I • I* >ГА.Л.. *~11-----------

Петър Тасев, икономист я 
пенсия "Въпреки наличието на много мнения, не първите стр,-.... .. на постника,

където се отразяват събитията, които се случват в Сърбия и Югославия, св 
излишни, считам че е необходимо тези информации да се предоставят па чи
тателите, защото зс отразяват отношението на бз.лгарското малцинство 
поли тиката и събитията в страната ни. Смятам, не "Братство” трябва да обменя 

други вестници и страната. По тоя начин по само би сс афнрмирала

кз.м

текстовес
нашата среда, но биха сс разширявали и нашите знания за тези среди.

Във вестника предпочитам да чета серии от текстове (”фсл1,стопите") и 
затова смятам, трябва да има повече такива публикации. Стопанските проблеми 
трябва да сс следят По-зпдълбочено и аргументирано. На последната страница 
сс публикуват добри хумористични текстове и тази практика трябаа да про
дължи и ло ната гък, но същевременно често пъти се публикуват некоректни и

пространството, което могат да

неуместни анекдоти. - Край -в. Д.
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В ЦАРИБРОДСКО МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ (1920-1941)

ПО НАКАЗАНИЕ СА НАЗНАЧАВАНИ НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ УЧИТЕЛИ
След присъединението на Царибродско към Кралстио СХС бол пишещо от учителите българи напуснаха околията и заминаха в България. По това време местните учители 
бяха малко и почти във всички училища бяха назначени учители - сърби и то предимно такива, за които властта считаше, че са комунисти или близки до комунистическата 
партия. Такива идваха особено от Черна гора.

Дейността на учителите-сърби, работи
ли в Царибродско от 1920 до 1941 година, 
не е достатъчно изследвана. Те бяха изпра
щани в Царибродско по наказание, в един 
край, който не е имал пътища, осветление, 
а някои села като Куса врана, Пстачници,
Сенокос и Криводол са отдалечени от Цари- 

. брод и нямаха добри условия за учителите.
Учителите от тези села идваха в Цариброд 
само на околийски конференции или ко- 
гато получаваха заплати. Мнозина от тях са 
очаквали лош прием от "бугараша" и се 
страхували през първите дни. Но връзките 
между населението и учителите - сърби за 
кратко време ставали приятелски.

Учителите от Царибродско, тъкмо за
вършили образованието си, са били под 
надзор на властта и особено около изборите 
са премествани във вътрешността на ст
раната, за да не оказват влияние върху насе
лението. Да споменем само някои от тях, 
като Тодор Геров, Костадин Дерманов, Да- 
ринка и Георги Петрови от Каменица. През 
60-те години Тодор Геров си спомняше за 
учителите Лазар Митрович (Мъзгош), Ми- 
лутинович (Д Невля), черногорец Момир 
(Моша) (Борово) и др.

В този период в Царибродско са ра
ботили следните учители: Йончич А. Алек
сандър, Станкович Д Радомир, Младенович 
Д Драгутин, Алексич Д Чедомир, Стой- 
кович Д. Надежда, Джорджевич Т. Новица,
Джорджевич Н. Милунка (Цариброд); Ма-

]>тмонето да платя, но тогава Личко бащин
ски се обърна към мен:

- Даскале, остави парите. Ще дадеш ко- 
гато получиш заплата, знщото сега ще ти 
трябват много пари. Ако са ти нужни пари, 
мога малко да ти дам и на заем.

Това беше много приятна изненада за

од - Гъргурова Д Богдана. Значи по това 
време Царибродска околия е имала във вси
чки села училища с около 60 учители. Двете 
царибродски основни училища са имали 
вече 50 години от основаването, 20 години 
прогимназия и пълна гимназия, а пито едно 
училище в околията не е имало по-малко от 
10 години от основаването. След 1910 го
дина са открити основни училища и в най- 
отдалечените села на околията. Неграмот
ността е била малка и всичко това е оставило 
добро впечатление на учителите, които са 
идвали тук. Трябва да се каже, че и те са 
били млади хора с голямо желание за ра
бота. Ще споменем някои от тях, които са 
били по-активни в политическия живот на 
околията.

тич И. Надежда (Бачево); Станкович Т. Ми- 
лета, Милич X. Рангел, Митич Н. Владимир 
(Борово); Вукичевич Й. Секула (Бребевни- 
ца); Нейкович Г. Зорка, Нейкович В. Джор
дже (Бански дол); Николич Г. Райко (Въл- 
ковия), Джунич С. Александър (Врабча), 
Джурич Й. Новица (Градини), Араидже- 
лович М. Йеврем (Гоип дол); Дшилович П. 
Токица (Горни Криводол), Живкович А. 
Миоммр, Петрович М. Миленко (Драгови- 
та), Манойлович С. Светолмк (Д Криводол), 
Миливоевмч С. Милан (Д Невля), Миливо- 
епич М. Ружица, Цветкович К. Светислав 
(Желюша); Дерманович К. Радмила, Дерма- 
нович Костадин, Христич Надежда (Иза- 
товци); Грозданович Благое(Искровци); Пе
тров» ш Дариика и Петровмч Джордже (Ка
меница); Прокич М. Стефан (Куса врана); 
Стоянович Смиля, Даскалович Надежда 
(Аукавица), Милорадович I I. Лазар (Мъз
гош), Митич А. Вукашин (Моинци), Спасич 
С Саватие, Спасич С. Милан (Т. Одоровци); 
Джорджевич С. Даница и Джорджевич Н. 
Сава (В. Одоровци), Ма]жович Милутин 
(Петьрлаш), Милькович Миодраг (Петачи- 
нци); Карайовапович Мария, Карайовано- 
вич Коста (Поганово), Милойкович Светис
лав (Прача); Живкович Михайло (Пърто- 
попинци), Яблан Йоваи, Топалович Митра 
(Сенокос), Потич Сърбислав (Скървеница), 
Перович Йован (Сливница); Шабардин Г. 
Василие (Славиня), Джерич Тодор, Джерич 
Росанда (Смиловци), забавачница Царибр-

мене,-
След това Костич е записал в своите 

спомени как е пътувал до селото, как е 
минал Три пътя при Вт>лковия и макар че 
си мислил, че населението е от български 
произход, любезното и приятелско отно
шение на съпътниците разпръснало съм
ненията му за евентуално неприятелско по
срещане.

На следващия ден Костич се срещнал с 
училищния съвет, който бил избран преди 
присъединението. Те си продължили рабо
тата. Тук били Киро Цонев, Тодор Божков, 
Михаил Алексов и Милан Апостолов. И с 
всеки изминат ден Костич, както пише са
мият той, се запознавал с това, че режимът 
не признавал никакви национални права на 
тези хора, а те били толкова добри и лю
безни. По-късно узнал, че от селото, в което 
започнал да работи, имало дори и револю
ционер - Петър Тасев, загинал в Испания 
като борец в интернационална бригада.

- Следва -

АРСЕИИЕ КОСТИЧ: РЕЖИМЪТ 
НЕ ПРИЗНАВАШЕ НИКАКВИ

НАЦИОНАЛНИ ПРАВА НА 
ХОРАТА В ЦАРИБРОДСКО
Арсение Костич, назначен за учител в 

село Вълковия през 1927 година, е записал 
пътуването си от Цариброд до селото. В 
Цариброд влезнал в книжарницата да си
купи нещо и първият човек, с когото се 
запознал, бил Илия Ковачев-Личко, книжар.

“Личко любезно се усмихна и добави, че 
днес е петък, пазарен ден, и от Вълковия ще 
има много хора, с които ще пътувам След 
като избрах няколко дреболии, извадих по- Богдан Николов

СТРАНИЧКИ ОТ ЛЕТОПИСА ЗА ПРОЧУТИ НАШЕНСКИ РАСТЕНИЯ

ОТКРИТИЯ, КОИТО РАЗДРУСАХА БОТАНИКАТА $ V

(Научно-популярно сказание за две чудни балкански растения - хаберлеята и рамондата) 
Природата тройка хорце с не

погрешим ритъм
V&столетие знаменитият европейски бота

ник от Гьотинген, французина, професор 
Антоан дьо Гризебах заявил (след като 
му донели шепа събрани растения в Сър
бия): ”На ботаниците Сърбия почти ни
що не обещава!” Колко непредпазливо 
казани думи! Почитаемият професор ня
мал си хабер, че се е хлъзнал жестоко, 
като никога в живота си! Ще минат ня
колко години и 1855/6 г. постъпилият на 
работа в Сърбия лекар и естественик Йо
сиф Панчич ще обнародва на немски труд 
"Преглед на диворастящите цветни в Съ
рбия с описание на няколко нови вида”, в 
който набира 1806 названия на билки, до-

чава някои моменти от своето житие...
Ще минат дълги години, две, дори три 

десетилетия, докато Панчич се добере до 
истината и се освободи от всички съм- до 
нения. След огромен труд - скитания из Н 
планините, умствени терзания, ровене в Щ 
книгите и из библиотеките, търпеливи |Ц 
сравнения с хербарийни егземпляри в Пе- Щ 
ща, Виена, преписка с колеги - той от- до 
дъхнал. Рътенската хубавица не била ха- Щ 
берлея, но друг, съвсем нов вид растение, |Ц 
което Панчич нарекъл Рамонда - Катоп- Щ 
сПа зегЬмса!

За разлика отняколкото предходящи, 
настоящата зима спокойно можем да на
речем приемливо сурова. Но, остра или 
мека, седмица по-ранно или по-късно, вс
яка зима неотменимо отстъпва място на 
буйствуващата пролет. През април-май и 
канарите на родопския масив около Бач- 
ковски монастир и Станимака (Асенов
град), склоновете на Балкана при Кар- 
лово, в България, както и северният хъ- 
блок на планината Рътань, южните скали 
на Сичевската, Кравлянската и Йелаш- 
ничката клисура, въртопите на Свърли- 
жките планини, огромното стръменно 
огледало на Сува планина, обърнато към 
север, и още няколко места в Сърбия ще 
се окичат с разкошна цветна премяна. 
Пред очите на любопитстващите ще из
бухне ярък виолетово-син декор, комло- 
ниран от безбройните цветчета на про
чутата родопска хаберлея, сръбската и 
рамондата на Наталия. Туфести, низкор- 
астящи тревисти растения, сякаш приле
пнали по скалите и върху почвата. След 
цъфтежа, когато настъпят летните го
рещини, хаберлеята и рамондите добро
волно ще лишат тялото си от вода и из
съхнали, изгубили зелената багра, свити 
в смачкано кафяво кълбо, ще потънат в

1

в»
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Емерих (Имре) Фривалдски 
(6. II. 1799 - 20. X. 1890)Как Фривалдски се запознал с 

хаберлеятари единадесет пъти повече от числото, 
което посочваше Гризебах.

Обаче, шоколадената преливка вър
ху сладкиша не представляваше абсолю
тният брой на регистрираните видове, ко- 
лкото находката на растения, обитаващи 
единствено в Сърбия. И никъде повече в 
света! Едни учени с удивление и изненада 
приеха данните на Панчич, а други с неск- 
рита ревнивост и съмнение. Между уни- 
катните растения от дългия списък се на
мираше и названието НаЬег!еа гЬос1ореп$15 
Рп\у, тревисто, което унгарският ботаник 
Имре Фривалдски намерил в България и 
описал още 1835 година. Своята хаберлея 
Панчич бе намерил върху северните ск
лонове на Рътань през 1847 година. От
крил я, представил на учения свят и... ос-

Живите същества съпровождат две
истории - едната отразява житейския им ли КаРл Хинке и неграмотното румънче 
път като видове, а другата се отнася към Манулеску, които Фривалдски изпратил 
перипетиите, свързани с проучване на 1834 година в България да му събират 
жизнения им цикъл. Хаберлеята и рамон- Растения. През юни същата година, как- 
дите пленяват и с едната, и с втората си то казва Станев (1975) "някъде из сенчес- 
прнтча, обединявайки хората и себе си, Т1Гге скалисти долове над Асеновград те 
всички актьори, в обща участ. попаднали на разкошните плътни туфи

Резултатът, до който се добрал Па- от тъмнозелени възмесести листа и фу- 
известно време развалили създа- ниевидни лилави цветове на хаберлеята. 

дените интимни връзки между Родопите Когато Фривалдски получил растението, 
и Рътань. С течение на времето отно- слеД известно съмнение и колебание сти- 
шенията отново се подобрили, даже ста- гнал Д° извода, че се касае не само за нов 
нали по- 
това...

нчичза

крепки от преди. Как се случило вид>но и за нов Р°Д растение. Нарекъл го
НаЬег1еа гйосюреп515 Рп\у в чест на своя

Имре Фривалдски екскурзирал из мн- Учител, унгарския ботаник Карл Хаберле 
ого страни, най-много из Сърбия и Бъл- и планината Родопи.” Хаберлеята 
гария. Сърбия била свободна държава Рът считал за едно от своите най-големн 
(освен източните й области), докато Бъл- открития на Балканите. И не се излъгал, 
гария била под османлиите. През ония Потвърждението ще дойде след повече 
бурни времена на XIX в., пълни с поли- от столетие. Да, след столетие... 
тически сътресения, войни и

сън до първите есенни валежи. Оръсени 
от ранноесенен дъжд, те ще се събудят, 
озеленеят и възобновят жизнените си танал Дъл(5око замислен. 1ервеят на съ

мнението продължил да дълбае мислите
авто-

функции. Както птицата феникс от древ
ногръцката митлогия, която, остаряла, се 
самозапалва, изгаря и отново възражда 
от натрупаната пепел.

Какво досега науката е узнала за тези гледа на синята рътенска красавица. Все
пак, нещо ме обезпокоява!

му и да го измъчва:
- Описанието на хаберлеята, което 

дал Фривалдски напълно се слага с из- с. к.въстания,
риск било да се странствува

планините. Необходим бил голям кураж (В следващия брой: Какво Панчич 
и щастливо съчетание на външни обсто- на приятеля си Виктор Янке за
ятелства за да човек запази главата върху Рамондата или родителни мъки на един 
раменете. Фривалдски имал и помощни
ци-събирачи, които му изпращали мате
риали в Будапеща. Такива в Пловдив би-

голям по- говореше
Панчич на своите приятели. - Например, 

Непредпазливият професор Гризе- отдалечеността на двете находища на ха
берлеята, едното в Родопите, другото в 
нашата страна, а помежду им празнина. 
Подозирам, моята билка сякаш премъл-

феникс-билки?
писал

бах учен)
През първата половина на миналото

т 26 ФЕВРУАРИ 1999 г.



СПОРТ ® СПОРТ НОЩНО ПЪРЗАЛЯНЕ 3&! 

НА ГЪРБИНИ 
КОШАРИ

ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА ШК "ЦАРИБРОД"

ПРОБЛЕМИТЕ СА 

ПРЕМАХНАТИ? Нощно пързаляне със ски организира преди 
известно време соколското дружество "Сокол” от 
Димитровград в местността Гърбини кошари! 

Както е известноМихаил Иванов е нов член Тъй като не се съгласи с някои 
на Управителния съвет на
хматния клуб Цариброд вме- гов демонстаративно напусна 
сто досегашния член на този събранието, така че за нов пре- 
орган Владица Стоянович, ко- дседател на този орган бе из- 
ито си подаде оставка на из- бран Младен Найденов, 
вънредното събрание на клу
ба, състояло се миналия чет
въртък. За членове на Събра
нието на Спортния съюз в Ди-

в тази местност миналата 
година бе пуснат в действие ски-лифт, с помощта 
на който скиорите се изкачват около 200 метра, а 
след това се спускат със ски. Димитровградчани 
масово се отзоваха при откриването на ски-лиф
та. Тази година неуморимият секретар на Сок
олското дружество Нсбойша Йотов и членът на 
ръководството Васа Алексов организираха пър
вото нощно пързаляме със ски и шейни. Ето мал
ък фото-репортаж от мястото на събитието:
В това ремарке е Поместен двигателят па ски- 

лифта - автомобилен мотор, движещ въж
ето, за което скиорите се хващат, за да ги 
изтегли нагоре. Васа Алексов ”дава гас 
въжето”.

ша- решения на шахматистите, Ги-

След това извънредно съб
рание се стига до заключение
то, че повечето от спорните 
въпроси най-сетне са преодо- 
ляни и че на шахматистите пр
едстои да насочат вниманието

митровград шахматистите из
браха Зоран Иванов и Синиша 
Георгиев, докато Младен Ал
ексов е предложен за член на 
Управителния съвет на СС.

си единствено към играта на 64 
квадратчета. На проведеното 
неотдавна заседание на Упра- 

Това са най-съществените вителния съвет на клуба е взе- 
решения, които бяха взети на то решение клубът да купи дс- 
извънредното събрание на кл- монстрационна плоча и шах- 
уба, което и този път не мина 
без вербални конфронтации нася до помещение за рабата, 
между определени членове на ръководството на клуба ще се 
клуба. В началото на събрани- обърне към Основното учнли- 
ето Петър Гигов предложи се- ще с молба за една от празните 
бе си за председател на Събра- учебни стаи. които шахмати- 
нието на клуба, което предло- стите биха могли да ползват 
жение приеха болшинство от временно.

За осветлението па Пистата се Погрижи ”Ко- 
мупалаи”, които даде този агрегат. Тук е и 
радиоуредбата. Шегаджиите казват, че с му
зиката Плашат вълните.матна литература. Що се от-

Добришс ски, обувки и тояги не гарантираш, че 
няма да Паднете.

А когашо ботушите и задникът ви се намок
рят, бързо ще ги изсушите край огъня. Може 
и да хаПнеше нещо или да Пийнете Поне чай.

За тези, конто предпочитат да се пързалят 
през деня, Соколското дружество организира ве
сели състезания на снега под название ”Игри без 
лавини”. И нощното пързаляне, и игрите предиз
викаха голям брой димитровградчани да излезнат 
на Гърбини кошари. Отзивът може би щеше да 
бъде още по-масов, ако снегът не започна да се 
топи още сутринта. Както и да е, първото нощно 
пързаляне беше успешно. Освен "Комуналац”, 
главни спонсори бяха "Пекара” и ”Сточар”, които 
обезпечиха сандвичи, както и Електроразпреде
лителното и Александър Маринков-Мннга.

Б. Димитровприсъстващите - журналисти.

СПОРТНА СТРЕЛБА: ВТОРИ МЕМОРИАЛЕН ТУР
НИР "ВУКАДИН ВУЛЕ МАРКОВИЧ"

СТРЕЛЧЕСКАТА МЛАДОСТ 
В ДИМИТРОВГРАД

На 27 февруари т.г в Дими- Търстеник” от Търстеннк, 
тровград ще се проведе вторият ”Юмко” от Враня и 'Траничар” 
мемориален турнир по стрелба от Димитровград.
"Вукадин Вуле Маркович” за 
пионери и пионерки, на който помогнат голям брой частни и 
ще участват млади стрелци от държавни фирми, както и Об- 
цяла Югославия. Участието си са щинската скупщина. Сформир- 
потвърдили членовете на след- ан е и организационен отбор от 
ните стрелчески отбори: 'Бра- пет члена, а турнирът ще бъде 
тогощ” от Никшич,"Каблови открит от председателя на ОС 
Елмостан”отЯгодина,”Прищи- Никола Стоянов, 
на” от Прищина, "Топличанин” 
от Прокупие, "Милорад Манч- 
ич-Луканяц”

а. т.

Тази манифестация ще под- БОСИЛЕГРАД

МЪРТВЕЦ КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА
Нашата ми

ла и непрежа- 
лима

ДАНИЦА 
ИВАНОВА 

дипл.
инженер по 

химия
вече 40 ДНИ не е сред нас.
На 3 март т.г. в 11 часа ще 

посетим вечния й дом на ди
митровградските гробища, за 
да й благодарим за всички ней
ни добрини и любов, които тя 
имаше за нас, най-близките, а 
също и за всички роднини, при
ятели, съседи и колеги.

Вечно благодарни: семейство 
Иванови

Раде Стоименов (37), работник февруари, 
в КОБОС родом от с. Бранковци, от студ”, категоричен е д-р Драган 
който изчезнал безследно на 16 Трайкович, патолог в Здравния це- 
февруари вечерта, е намерен мър- нтър във Враня. ”Не се касае за 
тъв четири дни след това край Дра- насилствена смърт”, категоричен 
говищица. В последния ден на жи- е и Славолюб Михайлович, съдия 
вота си. казват негови другари, той следовател в Окръжния съд във 
бил видян в няколко кафенета в Враня. ”След пиянство е премръз

нал и починал”, казва той.
Никой точно не знае дали Сто-

след като се вкоченясал

ДС.
Пирот,от

града.
ДОВЕЧЕРА В ХОТЕЛ "БАЛКАН" Братята му Стоян и Драган, ка

кто и съседът Райчо Стаменов ка- именов е бил в кафенета до 19 часа 
зват, че все още не могат да раз- или и след топа. Отговорът на въп- 
берат как не са го забелязали по- роса, който търсят близките му - 
района мястото,къдстое намерен, защо не си е тръгнал към Райчи- 

търенли тук иредшп- ловци, при съпругата си Горданп и

ЛОВДЖИЙСКА ВЕЧЕР
В хотел "Балкан” в Димит- 60 години - 100 динара, а новите 

ровград довечера ще сс проведе членове на дружеството-250 ди- 
традиционната ловджийска веч- нара. Краен срок за заплащане

на членския внос е 31 март т.г..

понеже са го
ните дни. За криминалните ииспе- двете си невръстни деца, по-голя-

мото от конто е на осем години, актори, медиците и следователите, 
които дойдоха но тоя случай от Вр- в съвсем обратна посока - всроя- 
аня, обаче няма съмнения. Според тно никога няма да се узнае.

ер, организирана от ловното др
ужество ”Видлич”. Освен члено-

* Резерватът за обучение на 
кучета в мсстносзта Ло

вете на дружеството, на тър
жеството в хотела сс очаква да ловни 
присъстват гости от ловните ор- нов дол на Козарица ще бъде ра- 
ганизации от съседните общини, зширен, а площите около него 
видни политически, стопански ще се залесят, узнаваме от пред- 
дейци и други гости от нашата ссдатсля на дружеството "Вид- 
община. За доброто настроение лич” Милорад Йорданов. Годи- 

се шното събрание на организаци
ята, на което ио-обстойно ще

в. Б.тях Стоименов с починал на мя
стото, къдсто с намерен.

"Нс става дума зп никакво на
силие или убийство. За такова не
що няма следи по трупа му. По
чинал с през нощта на 16 срещу 17

Иа 4 март тази година се навършва една година 
от смъртта на

инж. МИЛЕНКО АНДРЕЕВИЧ 
от Димитровград

Дните минават, но тъгата остава. Твоят светъл 
лик. добрина и разбирателство към всички зави
наги ще останат в сърцата ни.

Твоята сестра Милованка, »ет Кирил, Гошко, 
Надица, Стефан, Саня и Бобан

на присъстващите ще В МИНАТА "БЛАГОДАТ"погрижи месният музикален ан
самбъл "Нощна магия”. Очаква бъде разисквана тазгодишната

програма за дейностите, ще сссе да бъде изпълнена и иодхо- 
дягца за случая културно-хумо- проведе през следващия месец, 
ристична програма. Както и иа 
досегашните ловджийски вече-

ЗАГИНАЛИ 
ДВАМА МИНЬОРИ

Б. Д. На 23 февруари тази година се навършиха три 
години от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, баща и брат

Миньорът Душпи Илич (40) от 
Кривп Фея и надзорникът Душко 
Машич (42) от Враня са загинали в 
мината "Благодат" проз нощта на 
21 срещу 22 февруари.

Смъртта ги е настигнала в мо

ри, така и на тази ще бъдат се
рвирани специалитети от дивеч. ОБЯВИ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ 

от село Желюша
Почивай в мир1 На рождения ти ден ангелите 

ще ти пеят любимата песен.
Опвчалемигсъпруга Десамкп, дъщери Цввтанка и 

Зорица, сестра Цветанка и брат Цанко

* Управителният с'ьвет на 
ловното дружество "Видлич” 
определи размера иа членския 
внос за настоящата година. Пос
тоянните летци са длъжни да пл
атят по 200 динара, ловците над

Продавам две сърмени 
саи (комплекти). Саите са в 
извънредна състояние.

Владе Богове, с. Цьриощица -
~ ..........

мента, когпто о гплериитс на ми
нато сп ппднпли земни мпеи.

Ш} В. Б.

•С. 26 ФЕВРУАРИ 1999 г.



сатиРа * забава

У^гри&гиифен, екран, Ш1ЛАН
ПИКОЛО» А

ЗЛ АВТОРИТЕТА 
И който днес е големец, ут

ре може да е мъртвец.
Берон

Нима авторитетът иа каза
лия е по-значителен от каза
ното от него?

ПАРЕ ПОЛ ПЛОЧУ" и т** тОАчия
------ РН йЗЯЛОДг/г /

1/^три мееЕиЛ ( У Байе Манчо, преди две^гри седмице ггрочето у Братството 
кико Манолча од Борово виси куде Павлийончето и чека да 
му синатод Ни;» испрати некойе кьилце млеко да не църкне 
од глад, па ми много нажале. Само що не руцну углас да се 
развикам. Жал ми за човека. Познавамо се, набурлийе смо 
па реко чеке да му напишем некой ред преко весникат оги 
сам му заборавил адресат. Нали знайеш дека улицете често 
кърщеваю па са незнам ньинугу улицу кико су кърстили, а 
немам време да отидем до ньега да си пооратимо. Он 
навремето напугци село и стану граджанин, а я неумея тъгай 
да побегнем него и дън-дънъска юрим кравете, лети косим 
напуп;енете ливаде на теквия ко ньега, ама да ти кажем 
невисим ко ньега на Павлийончето да чекам да ми децата 
испрате млеко из Ниш.

Оно истина летньо време гьи чекам да дойду од работу и 
щом ручаю узимаю машинуту та иду да косе или збирамо 
сено ама да ти кажем и никагаш се не обърчаю ни за млеко 
ни за месо. Унучетията къркаю млеко колко си оче а да ти 
кажем, я си па свако ютро качим кантуту на точа кат па у 
чаршиюту. Човеци си ми плачаю немогу да се ожалим па да 
ти кажем платим струюту и за децата и теливонат платим, 
а и онака накупим кво требе, те побре те семе те трице, 
брашно и све за ижуту. А децата па що узну од вирмуту да 
си имаю за цигаре и да се почасте понекигаш, нали знайеш

Лопоз до Вога.
Всоки авторитет, неодобр-/ он от истинския разум, е сл-

аб.
*•*» ■

.. \Ч”- Еригои
.г-

ЗЛ АДМИНИС
ТРАЦИЯТА

Столичният чиновник на
помня на тиква: расте неза
белязано и бързо.

'• ■Л*

шШиш
I 1<5

«
Ли Шаи-ии

Някои учереждения са ка
то гробища и на всяка врата 
би могло да се напише: "Тук 
почива еди кой си".

А ш2

Арменска

Ту1оля, беЗ до^акеиме Ш *
историйки

АКО НЕ МОЖЕ НА БЪЛГАРСКИ 
ИЛИ СРЪБСКИ, МОЖЕ НА 

АНГЛИЙСКИ
ДА СИ ПЛАТИ И 
ЗА ДОГОДИНА кве су им платете зорле им стидза за цигаре.

Е Манчо, кига се сетим кико убаво беше по-рано по селата 
ка овчарете пущейоше а оно се удрънкаю звънци па ка 
засвирейоше кавали цеваре, дудучетия па милина да слушаш. 
На друту страну говедарете се з брал и па играю с тоягьете 
или свинкьу или дзипкаю тоягьете и се беше уокало та 
немаше ни вълци ни диве свинье. А са све глуво. Нема куче 
да залайе па вълците се шетаю и покре ижете та скоро детето 
на сват Гогу у Лукавицу уби йеднога до самете иже. Летоска 
Манчо да ти казуйем искара кравете у рудинуту и седо нади 
гарата на врат и гледам чаршиюту. Тикье одйеднуш пойде 
оканье и свирканье у чаршиюту. Реко збрали су се говедарете 
та играю свинкьу и реши да идем да видим. Сггутци се низ 
габракат, прейдо путат па покре линиюту нагор-нагор до
ближи се къмто средньуту ралшу. Погледа надоле 
йедну ливаду ка се насоблекли йедни цървени, йедни модри 
и играю топку а йедън у църно свири у пищалькьу. Другьи 
двойица и сто у църне краткье гаче търчу од странете накуде 
иде топката и мааю с баряци. А народ обиколил 
само ока уа судийо. Прийдо поблиза ка погледа оно и 
Манолча моят приятель од Борово ока 
пор<^А и судию и играче. Па си реко гле човек ко се изградил 

разбира у топкуту. А порано незнайеше дали йе 
округла ама не чекаше автобусат за млеко него свако

От посолството на Република България в Белград често кри
тикуват властта в Димитровград и Босилеград, че малко се учи 
майчиният български език в училищата и недостатъчно

Дядо Санда Станоев от с. Зв- 
онци е бил прочут надалеч със 
своята добродушност и хуманно
ст. Имал е 6 сина и 2 дъщери. 
Неговите синове били комуни
сти и заемали високи постове в 
Бабушница, Цариброд, Ниш, 
Смедерево и Белград, но дядо 
Санда никога не се отричал от 
религията и народните обичаи.

През 1946 година селото ос
танало без поп, а на 7 май звон- 
чани носят кръст (литни). Тъй 
като нямало поп, с кръстонос
ците тръгнал дядо Санда. Обик
олили целия синор. След 2-3 дни 
обаче повикали дядо Санда в Ба
бушница да плати глоба, задето 
носил кръста. Той не се бунту
вал, платил глобата и попитал:

- Мога ли да платя глоба и за 
догодина?

се ползва
в предаванията на местните електронни медии.

Тези дни на мнозина димитровградчани и босилеградчани прис
тигнаха покани да дойдат на приема, който на 3 март ще даде 
посланикът по случай националия празник на България. Поканите 
са изцяло написани на английски.

Така ни и трябва, коментираха нашинци, щом не можем да се 
разберем на български или сръбски, ще се разбираме на английски. 
Така най-бързо ще стигнем в Европа.

в. д.

ОТГОВОР НА ГАТАНКАТА
оно на

В по-миналия брой на вестника публикувахме гатанка, в 
която свекърът казва на снахата да провери защо зевалата 
зеват, а тя поглежда през прозореца и му съобщава: ”Иде 
нерода, води неплода, а тя носи неница!”

Отговорът на гатанката гласи: кучетата лаят калугер, 
който води мъска, натоварена със сол.

наоколо и

ока и псуйе свели
Й. Миланов

и се топката

ОАСЕН ютро
на магарето по две канте па на Боровско полье на млекаруту. 

Па се Манчо сети кига бейо млад и учейо момчетията на 
йеднуш смо седли и си оратимо 

а Станко циганчето од Скървеницу тикье рече море коман
дире я знам куде има паре закопане и свите изцъклимо у 
ньега кво че ни каже. И он поче: знайете ли ка идете од 
Борово къмто Скървеницу куде се путат двойи за Вралчу има 
йедна голема

Причини за разводР*КУВ*: Б Димитров

предвойничку обуку. И тека
ОЖ -Ц глщо Л

КА

плоча и под ньу има паре. Само требе да се 
откопа и да се извърне плочата. Ама оздоле пише запни дупе 
ете ти паре.

Та и Манолча, диде на село да запне дупето па да прача 
на децата и млеко и сиренье а не да зяпа по паркат и да чека 
да га ране децата.

А са айде сас здравйе и много ви поздравля

г/л / Бая Гмитар од Лукавицу

г

ЛИИВ....*


