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«ПЪРВАТА КОЛОНКА

ГЛАС НАРОДЕН УВАЖАВАНЕТО НА СУВЕРЕНИТЕТА И 

ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИНТЕГРИТЕТ НА СЪРБИЯ И 
ЮГОСЛАВИЯ И РАВНОПРАВИЕТО НА ВСИЧКИ 

НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ СА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ В КОСОВО И МЕТОХИЯ

НАТО няма какво да 
търси в Космет! Космет 
не е полигон за изпроб
ване на военни и полити
чески доктрини, нито пък 
ще бъде чийто и да било 
протекторат!
Сърбия, ние защитаваме 
Хартата на ООН! По свя
тата косовска земя могат 
да газят само ботушите на 
нашите войници и хора, на 
които Сърбия и Югосла
вия им са при сърце! Вся
ко насилствено докарва
не на чужди войски в Кос
мет ще смятаме за агре
сия! Три пъти ни преди
звикваха през тоя век и 
три пъти побеждавахме!

Това е само една част 
от поръките, отправени 
от многобройните митин
ги и трибуни, състояли се 
тези дни в Лесковац, По- 
жаревац, Сурдулица, Па- 
нчево, Майданпек, Мион- 
ица, Ужице, Кула, Лесков
ац, Ниш, Прокупие...

На тези срещи, митин
ги и трибуни, проведени 
навред из страната, на
шите граждани, студенти 
и работници, земеделци и 
пенсионери манифестир
аха всенародно единство 
и категоричната си реше- 
ност да защитават сувер
енитета и териториална
та цялост на родината, 
мира и свободата си.

Всенародното единст
во е най-добрият отговор 
на всички видове натиск, 
на който е подложена на
шата страна.Това вече не 
е само политически или 
партиен въпрос. Това е 
могъщият глас народен, с 
който всички родолюбци 
дават безрезервна под
крепа на държавното ръ
ководство и на делегаци
ята ни на преговорите във 
Франция, непоколебимо 
да отстояват мира и неза
висимостта.

Тоя глас народен - гл
ас свещен, не е никаква 
мнима солидарност, а мо
гъщ израз на решеността 
му да брани своето, да се 
бори за свободата и за бъ
дещето на идващите пок
оления.

А народът, който се 
бори за истината, за пра
вдата и за родното си ог
нище не признава правда
та на силата. Той е непо-

В. Богоея

Бранейки

Слободан Мнлошевнч изтъкна в разговора с Кнут Волебьок категоричното определение на нашата страна за решаване на 
съществуващите проблеми по мирен начин - с политически средства, което трябва да бъде основна цел и на Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа, чийто основател и член е и нашата страна

Президентът на Република
та Слободан Мнлошевнч прие в 
понеделник след обед председа
телстващия ОССЕ и външен ми
нистър на Норвегия Кнут Волс
бьок. който пристигна на посе
щение в нашата страна.

- Недвусмисленото уважава
не на суверенитета и територи

алния интегритет на Сърбия и 
СР Югославия и гарантирането 
на равноправие за всички нацио
нални общности, които живеят в 
южната сръбска покрайнина, са 
предпоставки за политическото 
решение в Косово и Мстохия, 
каза президентът Милошевич.

Със споразумението между 
СР Югославия и ОССЕ за анга
жирането на всрификационна 
мисия в Косово и Мстохия е пре
цизиран характерът и обемът на 
международното присъствие в 
тази област и отговорността на 
ОССЕ е в това да комплектува 
мисията и да настоява за после
дователното провеждане на не
йния мандат. В качеството на 
председателстващ на ОССЕ ми
нистър Волебьок трябва да се 
погрижи някои ръководители и 
членове на Мисията да не изли
зат от рамките на пълномощн
ата си, а с обективно информи
ране да подпомогнат окончател
ното прекратяване на външната 
подкрепа за терористичните ба
нди в Косово и Мстохия.

Сърбия и СР Югославия нед

вусмислено се определиха за ре
шаване на съществуващите про
блеми по мирен начин - с поли
тически средства, защото са уве
рени, че това е единственият на
чин за успешното и стабилно ра
звитие на южната сръбска по
крайнина, което трябва да бъде 
основна цел и на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в 
Европа, чийто основател и член 
е и нашата страна.

В разговора участваха и пр
езидентът на Република Сърбия 
Милан Милутинович, подпред
седателят на съюзното правите
лство и председател на правите
лствената комисия за сътрудни
чество с Мисията Никола Шаи- 
нович и съюзният министър на 
външните работи Живадин 
Йованович.

ЯСНИ СТАНОВИЩА: Президентът Милошевич в разговор с К. Волебьок

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ АМЕРИКАНСК
ИЯ ПРАТЕНИК ЗА СРЮ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА ДРАГАН ТОМИЧ 
В СУРДУЛИЦА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

САЩ ТРЯБВА ДА 
ОТХВЪРЛЯТ ПИСМОТО НА 
АЛБАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

БЕЗ ОТКЛОНЕНИЯ
иеверие и военно положение".

"В съзвучие с изказването на 
президента Слободан Милошевич 
полагаме максимални услилии да 
реализираме икономическата по
литика ида променим неблагопри
ятните тенденции", подчерта То- 
мич. 'Гой добави, че през първото 
тримесечие на тази година прави
телството ще се стреми да запази 
производствените процеси на рав
нището на същия миналогодишен 
период, а в периода от април до 
юни да ускори растежа на произ
водството по отношение па второ
то тримесечие на 1998 година, "за 
да можем през второто полугодие 
на годината да постигнем заплану
ваните цели, имайки предвид и из
искванията във финансовата сф
ера, чиято цел е запазване нп ста
билния курс на динара”.

- Очакваме слсд 15 март про
блемите да бъдат решени в наша 
полза и да се създаде йона атмос
фера в областта нл икономиката и 
международните ни отношения, 
което ще облекчи реализирането 
на тазгодишните ми икономически 
цели. Разбира сс, и всички мис тря
бва да положим много по-големи 
усилия за тези цели - подчерта Дра
ган Томич.

На заседание на политическо- 
стопанския актив на Сурдулишкл 
община, състояло се на 28 февру
ари, подпредседателят на правите
лството на Сърбия Драган Томич 
между другото заяви, че няма да 
има отклонения от икономическа
та политика за 1999 година.

- Ще продължим да реализи
раме заплануваната икономическа 
политика, въпреки че поради по
ведението на международната об
щност и външната стена на санк
циите условията за това сс влоши
ха, заяви вицепремиерът Томич и 
допълни: - Когато правехме проек
циите за тази година, ние имахме 
предвид това обстоятелство, но съ
знателно решихме общественият 
продукт да бъде увеличен със 7, а 
износът с 20 процента, защото из
хождахме от нашите мощности, 
ресурси и човешкия фактор.

Според Томич правителството 
на Сърбия се надява тазгодишните 
резултати да бъдат поне на рав
нището на миналогодишните и в 
съответствие с това очакване е оп
ределило такива механизми,които 
ще осигурят постигането на запла
нуваните цели, "защото не очаква
хме, че ще ни заплашват с бомби и 
ще създават атмосфера на страх,

представяне на резултатите, на 15 
март ще продължат разговорите, 
за да се постигне пълна полити
ческа стабилност в тази южна сръ
бска покрайнина.

Съвместно е констатирано он
ова, което е добре известно на по
сланик Хил, а това е фактът, че 
политическото споразумение не е 
прието и е далече моментът, в кой
то то може да бъде подписано, ка

Президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович прие 
във вторник специалния америка
нски пратеник за СР Югослапия и 
посланик на САЩ в Македония 
Крнсофър Хил по негово искане. 
В разговора са обсъдени резулта
тите от за вършилите неотдавна в 
Рамбуйс разговори п подготовката 
за тяхното продьлжснис, за да се 
намери политическо решение за 
проблемите в Косово и Мстохия.

Президентът Милутинович из
тъкна, че в Рамбуйс с постигнат 
начален успех по пътя към мир
ното решаване па въпросите в Ко
сово п Мстохия. Също тпкп с по
твърдено нпшето принципно нас
тояване да се приложат десетте пр
инципа нп Контактната група,осо
бено за недвусмисленото уважава
не на териториалния интегритет п 
суверенитета па нашата страна и 
за пълното равноправие па всички 
илционалнн общности в бъдещото 
регламентиране па антонимията 
нл Косово и Метохия. Президен
тът Милутинович изрази надежда, 
чс на тази оснопа и с помощта нп 
достигнатото равнище на съглас
ие, а пс въз основа на фалшивото

(На 2-ра страница)
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САЩ ТРЯБВА ДА ОТХВЪРЛЯТ ПИСМОТО 

НА АЛБАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
НОШШ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ФУНКЦИОНЕРА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СОЦИА
ЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

преди зп всички опасности, които тези 
опити носят със себе си, подчерта
вайки, че единственият резултат от тях 
може да бъде само по-нататъшно на
сърчаване па сепаратистите и терор
истите да продължат злодеянията си, 
което ще предизвика определена дсс- 
табнлизация на Космет за по-дълъг 
период. По този начин никак не може 
да се принуди нашата делегация да 
промени становищата си, защото те 
отразяват най-широкото възможно 
съгласие на всички граждани на Ре
публика Сърбия и СРЮ и се основават 
на правото и правдата.

Президентът Милутиновнч подче
рта, че нашата страна очаква предсто
ящото продължение на разговорите 
да бъде подготвено много по-добре, да 
бъдат създадени условия зп истински и 
непосредствен разговор между самите 
делегации, и посочи, че нашата 
държавна делегация е готова и упъл
номощена откровено да разговаря за 
широка автономия за Косово и Мето- 
хия, за автономия, която ще бъде във 
функция на интересите на самите гра
ждани и националните общности, а не 
на ръководствата на отделни сепара
тистки и терористични организации. 
Затова е необходимо в момента, ко- 
гато се утвърждава текстът на поли
тическото споразумение, да бъдат из
вестни и ясно дефинирани всички еле
менти на автономията. През тази при
зма нашите държавни органи ще пре
ценяват поканата за продължението 
на разговорите. С такава увереност 
очакваме преговори, лишени от всеки 
вид пристрастие, натиск и заплахи. Съ
рбия и СР Югославия са готови да до
принесат за това.

В разговора участва и Никола Ша- 
инович, подпредседател на съюзното 
правителство и председател на съю
зната правителствена комисия за съ
трудничество с верифнкационната ми
сия на ОССЕ, се казва в официалното 
съобщение.

КОСМЕТ НЕ Е ИРАКкто и това, че редица негови разпо
редби са едностранчиви и съществено 
противоположни на 10-те принципа на 
Контактната група. Следователно пр
едстои дълга и упорита работа върху 
политическото споразумение.

За по-нататъшната работа върху 
политическото споразумение е съще
ствено САЩ, включително и посла
ник К. Хнл, да изяснят позициите си

♦Военните удари срещу СРЮ биха били пагубни за доктрината на Н АТО, смята д-р Иван Генов
Като посочва, че НАТО се поставя "над и 

извън всички норми на международното право", 
Генов подчерта, че "САЩ не желаят акциите на 
НАТО да зависят от Съвета за сигурност към 
ООН, а още по-малко този военен съюз да бъде 
в подчинено положение спрямо световната ор
ганизация”.

"Стова американските функционери ре 
раха международната правова система”, заяви 
Иван Генов като добави, че НАТО "желае да 
действа извън своята геостратегическа зона и без 
изричния мандат на Съвета за сигурност на 
ООН”.

Председателят на Комисията на БСП за меж
дународно сътрудничество д-р Иван Генов за
яви миналата събота, че "евентуалните военни 
удари на НАТО срещу територията на суверенна 
Югославия и Република Сърбия биха били па
губни за доктрината на ссвероатлантическия 
алианс във връзка с Балканите, понеже Косово 
и Мстохия не са Ирак”.

В интервю за софийския вестник ”24 часа”, 
като експерт за международно право Генов пре
дупреди, че п Косово и Мстохия НАТО изпробва 
новата си стратегия за Европа, която, както е 
оповестено, ще бъде приета към края на април 
тази година па самита на алианса във Вашингтон.

"В Рамбуйс бяхме свидетели на създаването 
на новия световен ред, в който НАТО се опитва 
да се постави над Обединените нации и всички 
повели на световната организация”, заявил бъл
гарският специалист.

във връзка с писмото на делегацията 
на партиите на сепаратнсткото движе
ние, с което, освен референдум и при
съствие на НАТО, всъщност се иска 
независима държава или най-малкото 
отделна държава в държавата. Въз ос
нова на единодушното становище на 
Контактната група е необходимо 
САЩ да се обявят категорично против 
референдума и за разоръжаването на 
т. нар. АОК. Това е твърде необхо
димо, защото не може същевременно 
да си адвокат на албанското сепара
тистко движение и "безпристрастен” и 
твърде активен член на т. нар. Тройка 
(САЩ. ЕУ и Русия) и Контактната гр
упа.

визи-

В такова съотношение на силите, по пре
ценка на Генов, Европа е изправена пред голямо 
изпитание, но тя все още се колебае, което по
казаха и разговорите в Рамбуйе.

(“Политика", 28 II. 1999 г)

НОВА ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪ
ЗКА С КОСМЕТ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ДВУСМИСЛЕНИЯ ПОДХОДЗатова срещата в Рамбуйе и не мо
жа да приключи другояче, освен така, 
както приключи. Именно затова, че се 
стремяха да удовлетворят неразумни
те искания на албанските сепаратисти, 
някои членки на Контактната група се 
опитаха да натрапят решения, които 
нямат прецедент и са в разрез не само 
с конституционните и правни системи 
на Сърбия и СРЮ, но и с основните 
принципи от Хартата на ООН и хелз
инкските и парижките документи на 
ОССЕ, респективно с основните до
кументи, с помощта на които се уре
ждат международните отношения. То
зи натиск беше придружен от военни 
заплахи срещу Сърбия и СРЮ, което 
представлява безпрецедентно поведе
ние в международните отношения и за
служава да бъде заклеймено.

Президентът Милутиновнч преду-

Шефката на българската дипломация Наде
жда Михайлова ще предложи в Народното съ
брание депутатите на тази страна и на другите 
балкански държави в навечерие на новата среща 
във Франция да проведат "съвместни широки 
консултации в Белград и Лрищина”, целещи ре
шаване на косметския проблем.

Съобщението, обнародвано на 27 февруари в 
София, е потвърждение за двусмисления подход 
на сегашното консервативно правителство в Со
фия към събитията на територията на най-бли
зкия съсед - един път миролюбив, а втори - во
йнствен.

Най-напред, през октомври миналата година, 
когато срещу Сърбия и Югославия бяха отпра
вени първите закани за бомбардировки, бълга
рското правителство предостави въздушни кори
дори за прелитане на самолетите на НАТО, а 
след това през февруари реши за същите цели да 
отстъпи и свои бази на западния военен алианс .

Междувременно се явяваха и изявления на 
най-висшите български ръководители, в които 
те настояваха за политическо решение на кос
метския проблем.

С тези изявления и с най-новата инициатива 
на шефката на българската дипломация, в която 
неизвестно защо изобщо не се споменава Съ
рбия, очевидно се настоява да замъгли пред соб
ствената си общественост пълното приобщава
не на тази европейска страна към политиката на 
Вашингтон и неговото виждане за ролята на за
падния военен съюз.

Целта на най-новата инициатива на българ
ското министерство на външните работи, както 
заяви Михайлова, е ”да се окаже максимално 
съдействие за сближаването, както беше подчер
тано, на югославските власти и косметските ал
банци”.

(“Политика", 28 февруари 1999.Г.)

В ГРАДОВЕТЕ КРАЙ ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦАДруги пишат 
- "Политика"

28 февруари 1999 год. СЪСЕДСКО РАЗБИРАТЕЛСТВО
* Гражданите на Видин и Кюстендил са против заканите на НАТО срещу Сърбия. * Защо с блокирано изграждането на Парка на мира в Стара планина? 

Репортерът получил цял куп подобни отговори на 
въпроса си как се възприема това, че Сърбия и сърбите 
се противопоставят на идването на войските на НАТО 
на тяхна земя. Имало н по-остри поръчения от рода 
това, че "НАТО няма какво да търси на Балканите”.

Маринов каза и това, че тези дни, докато в Рамбуйе 
се водеха разговори, постоянно следял всички поли
тически емисии по, както казал, белградската телеви
зия и не може да се начуди на всичките закани, на които, 
бяха подложени сръбският народ и Югославия през 
теклите седмици.

Американците няма какво да търсят на сръбска зе
мя в Косово и Метохия -това е поръчението на граждан
ите от

край се изказали против решението на правителството 
при евентуални нападения срещу Косово и Метохия да 
се предоставят въздушни коридори на самолетите на 
НАТО, показала анкетата на в-к "Дума”.

В репортажа на Мария Петрова се посочва, че почти 
всички участници в анкетата "изразили голям скепти
цизъм и относно оповестения договор на правителст
вото за даване на логистична и хуманитарна подкрепа 
на чуждите войски, които би нахлули на сръбска тери
тория”.

Допитването в кюстендилската

Видински и Кюстендилски окръг, разположени 
по протежение на югославско-българската граница.

Поместената във влиятелния български 
ски вестник "Дума” анкета, направена в тези два край
гранични района, показва, че народът не говори "същия 
език с политиците в София. Докато министерствата на 
отбраната и на външните работи подготвят за прави
телството съвместен проект за евентуалното участие на 
България в "мирната операция” в Косово и Метохия 
под егидата на НАТО, "народът във Видински окръг 
напълно подкрепя Република Сърбия и СР Югославия 
в борбата против сепаратнсткото движение на космет
ските албанци”, пише софийският вестник.

на
политиче-

113-

гимназия и в два 
въздър-

спрямо евентуалните нападения срещу съсе
дна Сърбия чувствително е увеличена с обоснованнето, 
че "война без жертви няма”.

- Ще страдат невинни хора, и сърби и албанци в 
Косово - смятат кюстендилчани.

Осемнадесетгодишният гимназист Диан Владими
ров е възмутен най-много от факта, че в Рамбуйе ме
ждународната общност имала двойни стандарти към 
сърбите. По думите на кюстендилския кмет Валентин 
Вълов "нашите граждани 
Метохия", понеже 
Балкан може да избухне война.

Анкетата на в-к "Дума" потвърди 
председателя на Съюза на българските писатели, 
демик Николай Хайтов (отправено от срещата на Дру- 

на българо-сръбското приятелство. 
София^под лозунга "За мир на Балканише и до- 

бросъседсшво”), че сръбският народ може да бъде уве
рен, че две трети от българския народ днес са солидарни 
със сръбския и че не се съглсяват със заканите на ве
ликите сили срещу Сърбия и Югославия".

жилищни квартала в тоя град показало, че 
жаносттаПосланието на академка

Според софийския вестник и активистите на управ
ляващия Съюз на демократическите сили от Видин, без 
оглед на политическите си възгледи "не са за закани, а 
още по-малко са за това да се бомбардира един съседен 
народ”. Те настояват да

Браво на сърбите
Допитването, проведено в хубавия град на река Ду

нав показа, че всички участници в него "са против ка- 
квото и да било военно решаване на косметския проб
лем . На въпроса на репортера Цветомир Цветков дали 
международни войски, предвождани от 4000 американ
ски войници, би трябвало да контролират прилагането 
на мирното споразумение в Косово и Метохия, участ- 

анкетата отговорили, че "американците 
какво да търсят в Сърбия" и изразили солидарност със 
сръбския народ.

Репортерът на в-к "Дума" посетил и квартал "Хи
мик” във Видин. Той цитира изявлението на работника 
Вячеслав Маринов, който "поздравил сръбския народ 
за това, че категорично не позволява присъствието на 
войските на НАТО на своя земя".

"Браво на сърбите! Съжалявам, че и ние не сме така 
решителни", заявил Маринов.

не се споменават имената им, 
да си нямат неприятности", пише в-к "Дума". И 

на Видин Вано Жиков изрази недоволство от 
становището на правителството в София, 
застава на страната на косметските албанци.

Правителството на премиера Иван Костов, казал 
кметът на Видин, е блокирало българо-югославския 
проект за изграждането на един туристически 
Стара планина и за производството на много търс 
в момента в Европа "екологически чиста храна" .

Гражданите от този български край

"за
кметът

с което то
се молят за мир в Косово и 

никога не се знае кога на нашия
ниците в няма оазис в 

ената
и посланието на 

ака-

не крият недо
волството си от това, че цели 20 години не е направена 
реконструкция на магистралния път, който свързва гр- 
ад Видин с Югославия, докато в същото това време се 
влагат огромни средства за модернизация на пътните 
връзки към южната съседка, заявил видинският кмет 

Повече от 80% от анкетираните в Кюстендилския

жеството 
се в състояла

Душан Дражич

5 МАРТ 1999 г. ШшшШ



25 ГОДИНИ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ПОВЕЛЯТА ЗА 
ПОБРАТИМЯВАНЕ ДИМИТРОВГРАД И АЛЕКСАН- 
ДРОВАЦ ПОДПИСАХА

ТРИБУНА НА СОЦИАЛИСТИТЕ В СУРДУЛИЦА

НЕОТСТЪПНО ЩЕ ОТБРАНЯВАМЕ 

ДЪРЖАВНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИНОВ ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО Нашата страна с малка, но нашата любов към нея и нашата решимост да я отбраним от всеки агресор 
са по-големи от Америка и по-силни от НАТО - каза Йела Веселич, член на ИО на ГО на СПС

За трети път в този век Сърбия и нашият народ 
са подложени на заплахи и натиск, чиято цел е да се 
застраши нашата територия, нашата свобода и незав
исимост, защото искат да ни вземат нашия Космет, 
нашата душа, но ние няма да позволим това, заяви 
Йела Веселим, член на Изпълнителния отбор на Гла
вния отбор на СПС, на състоялата се на 28 февруари 
трибуна на социалистите в Сурдулица.

На трибуната присъстваха подпредседателят на 
правителството на Сърбия Драган Томим, републи
канският министър на индустрията, рударството и 
енергетиката Живота Чосич, председателят на Ок
ръжния отбор на СПС за Пчински окръг Кръста 
Янич и други личности.

Йела Веселим подчерта, че "Америка предизви
ква кризи и кризисни огнища навсякъде по света, а 
след това се появява НАТО като тояга в американ
ските ръце и като умпритворитсл за тези кризи”.
"Това е ирония и лицемерие, защото НАТО е де
журният насилник и световен полицай, който пред 
целия свят погазва Хартата на ООН, нарушавайки 
всички международни отношения и принципи в ст
ремежа си да натрапи политиката на силата като нов 
принцип в отношенията между държавите и наро
дите”, изтъкна Йела Веселич, която е и народен пред
ставител.

"Отговорът на нашия президент Слободан Ми- 
лошевнч на тези световни нахалници и насилници е 
ясен - към заплахите се отнасяме сериозно, но те не 
ни уплашиха и не ни разколебаха. Това същевре
менно е и послание, и отговор на целия народ в

Миналата седмица в Димитровград бяха на посещение председа- 
ОС в Александровац Живота 1Дветкович 

на Изпълнителния

Сърбия и диаспората”, каза тя.
Йела Веселич изтъкна, че "нашата страна е ма

лка, но нашата любов към нея и нашата решимост да 
я отбраним от всеки агресор е по-голяма от Америка 
и по-силна от НАТО”.

Подчертавайки, че Мадлин Олбрайт се стреми да 
ознаменува 50-годишнината на НАТО с агресия сре
щу Сърбия и Космет, Йела Веселич каза, че теро
ризмът се насърчава и от Албания. ”Те открито под
помагат сепаратизма в Космет, а при логистичната 
подкрепа от Америка Албания стана полигон за об
учаване и въоръжаване на терористичните банди, 
които се прехвърлят през границата в Космет и Съ
рбия, което не беше осъдено от Америка и между
народната общност”.

Йела Веселич изрази надежда, че "Европа най- 
сетне е разбрала кой застрашава мира на Балканите 
и че не става дума за застрашаване на малцинст
вените и които да е други права на албанците в Кос
мет, а за това, че терористите искат република в 
Космет, защото не им отговаря мирът и мултиет- 
ническият, мултикултурен и мултиконфесионален 
Космет”.

”На всички показахме, че сме готови за разговори 
по всички отворени въпроси, което потвърдихме и в 
Рамбуйе, но не сме готови да разговаряме и никога 
няма да разговаряме за продажба и предаване на Кос
мет, защото тази наша покрайнина е сърцето и ду
шата на Сърбия”, изтъкна накрая Йела Веселич.

телят на и председателят 
съвет на ОС в Александровац Тома Савкович. 

Гостите бяха приети от ръководството на ОС в Димитровград, 
начело с председателя Никола Стоянов. Повод за това гостуване в 
Димитровград беше 25-годншнината от подписването на Повелята 
за побратимяването на двете общини.

В разговорите между ръко
водствата на общините беше оц
енено, че сътрудничеството ме
жду Димитровградска и Алекса- 
ндровска община през изминал
ите две и половина десетилетия 
е било твърде успешно и чисто
сърдечно. Подписан е и съвме
стен протокол, в който се посоч
ва, че занапред сътрудничество
то между двете побратимени об
щини трябва да се ннтензивира 
предимно в стопанството и част
ното предприемачество, селско
то стопанство, комуналната дей
ност, образованието, здравео
пазването, културата, информи
рането, спорта и другите дейно

сти (синдикалната, на пенсион- 
ерските организации и пр.).

Въз основа на подписания 
протокол конкретните участни
ци ще уточнят формата и съдъ
ржанието на взаимното си сътр
удничеството. За всички дейно
сти, които предприемат в тази 
насока, те ще информират изпъ
лнителните отбори на общин
ските скупщини, които ще коор
динират. следят и стимулират ре
ализацията на програмата за съ
трудничество през тази година. 
Протоколът беше подписан от 
председателите Никола Стоян
ов и Живота Цветкович.

Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТБРАНА И СИ
ГУРНОСТ НА ОО НА СПС ВЪВ ВРАНЯ

("Политика”, 1 март 1999 г.)

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАДОБСТАНОВКАТА В 

ПЧИНСКИ ОКРЪГ Е 

СТАБИЛНА
ПРИЕТ Е ОТЧЕТ ЗА 

МИНАЛОГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ
Членовете на Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в Димитровград приеха отчета за на 
общинския бюджет през миналата година

В края на миналия месец във 
Враня се проведе разширено засе
дание на Комисията за отбрана и 
сигурност на Окръжния отбор на 
Социалистическата партия на Съ
рбия за Пчински окръг, на което 
присъстваха председателите на 
комисиите за отбрана и сигурност 
на общинските отбори на СПС и 
генерал-полковник Петар Грача- 
нин, член на Главния отбор на 
СПС. На заседанието беше обсъ
дена актуалната политическо-си- 
гурностна обстановка в Сърбия с 
особен акцент върху сигурностна- 
та обстановка в Пчински окръг.

Анализирайки политическо- 
сигурностната обстановка в седе
мте общини в Окръга, председа
телят на Комисията и секретар на 
Изпълнителния отбор на ОО на 
СПС за Пчински окръг Трайко 
Найданович между другото подч
ерта, че въпреки затруднените 
стопански процеси и напрежени
ето в Косово и Метохия, тя е усто
йчива, без по-сериозни нарушения 
на законните и конституционни 
норми. Той заяви, че населението 
в Пчински окръг напълно се соли
даризира с усилията иа правител
ствата иа Република Сърбия и СР 
Югославия косметският проблем 
да се реши чрез политически сред
ства. Найданович подчерта, че то
ва становище се потвърди и на пре
говорите в Рамбуйе, където дър
жавната делегация го отстоя кате
горично.

В продължение иа изложени
ето си Найданович посвети особе
но внимание и иа стопанската об
становка в окръга, като подчерта, 
че за по-ускореиото му развитие 
трябва още повече да се мобилиз
ират всички стопански субекти. 
Защото стабилната икономика е 
един от най-важните фактори за

обполитическо-сигурностната 
становка.

Народният герой Петар Грача- 
нин призова присъстващите към 
още по-голямо единство при опаз
ването на териториалния инте- 
гритет и суверенитет на страната. 
Защото разговорите в Рамбуйе 
ясно очертаха истинските намер
ения на идеолозите на така наре
чения "нов световен порядък”, чи- 
йто главен стратег е САЩ. При 
това обаче и САЩ. и още някои 
други членки на меджународната 
общност забравят, че Сърбия и СР 
Югославия са държава не само на 
сърбите, но и на всички други гра
ждани, които живеят в тях. Това 
трябва да го знаят и албанските 
терористи и освен широка автоно
мия с еднакви права на всички на
ционални общности, други отстъп
ки няма. По въпроса за присъстви
ето иа чуждестранни войски в Ко
сово и Метохия Грачанин подче
рта, че и по този въпрос нашите 
становища са конкретни и ясни и 
отстъпки няма. Впрочем, това ве
че ис е становище иа отделна по
литическа сила, а на всички гра-

ците-любнтели е получило 7 хи
ляди, колкото и Народният архив.

Ребалансираният общински 
бюджет за миналата година беше Приходите, постъпили по 
заплануван на 20 880 000 динара, а допълнителни критерии, са Соколското дружество е получило 
е реализиран на 20 855 879,10 ди- възлезли на 16 445 837,10 ди
нара. От данъка са осигурени 1 672 нара. Допълнителни средства 
154, 35 динара, от данъка върху от републиката -1 997 554, 
оборота и услугите - 1 050 090, 65 97, сродства за заведенията - 3000. Здравният дом в Димитров

град е получил 100 238, докато за

18 000, а дружеството "Приятели 
на децата" - 11 000. Еколозите са
получили 2000. Младежкият съюз

динара, от данъка върху дохода иа 
гражданите-224 214,63, от данъка 
на имущество - 162 448 65 динара, 
от данъка на недвижими имоти и 
права -225 806, 13 динара и т. и.

От локалните обществени 
приходи са постъпили 2 594 002 ди
нара, както следва: от локални ко
мунални такси 451 841, 12 динара, 
от такса за ползване на пътища 236 
974, 53 динара, за ползване на 
комунални обекти от общ интерес 
1 048542,31 .самооблагане за соли
дарно жилищно строителство 626 |1{1Лата ,,чм,4/л„
375,46 динара, от градските строи- плюс 100000за штсстнцшъ
телни площи са осигурени 197 215, Локалното информиране (1 113 стимулиране на селското стопак- 
26 динара и останали приходи 33 Цариброд ) прел миналата годи- Стпо (предвидени за пръв път през 
053, 80 динара. Пп общинската хазна е струвало миналата година в общинския бю-

Така осъществените приходи 451 516 и още 25 448 днипра ап ии- джет) са дадени 150 000 динара, в за 
са изразходвани по следния нпчин: "сстицпи. Съюзът на спортовете е помощ на работници посредством 
за общинското управление 1 770 получил 287 600 динара, плюс Общинския синдикален съвет - 50 
000, за инвестиции в същото 88239, |01|'1п иноестции. Детската защита 000 за материално обезпечаване на
40, разходи на отборницнте и ко- ' изхарчила 800 000 динара н още уЧ(1Сттщнте „ НОБ са били необ- 
мисиитс 21 207,31 динара, за ма ге- 50 «М за инвестиции. На СЗ БН01 ходим» 53 645 динара. За стнпе- 
риалиитс разходи на Общинската дпдс"" 14 500; Н"р°д'‘“™ 6"6' идни и наеми на квартири са дадени 
скупщина 156 032, 27 динара. За ддотска е получила 188 220 и още 83 331,35 „шшра, „ за социални
отопление на ползващите средства   естицин. а общинската случаи 61 351. За предучилищното
ог бюджета сл дадени 441 207, зл организация на (ервеиия кръст 41 образование и града са изхарчени 
поддържане на общинските пито- 833 ДД""Р'Д За постоянния резерв 242 297.20 динара, за бежанците 95 
мобили 131 533, 12, а за междуна- с" отделени 150 000 динара. Запас- 317| 57 д1Шпро. Най-много средст- 
родио сътрудничество 64 665, 50 >"'тс командири сп получили 6000 сп разходвани в областта на 
динара. За протокола са изразход- ДИ||ПРП' Общността ап цени 4000 комуналната, па,тна н жилищна до
лапи 37 903, 75 динара. Основното Д«"ДРД- Издателство Братство е „ност - 11 824 688,57 динара, 
образование е подучило 556000д>,- получило 4351 динара, Местните Неизразходваните 283 626. 52 
«ара и за инвестиции 103 251, 64 радиолюбители са получили 8000 д11Н„р„ ОТбюджета са пренесеш, за 
динара. Зл средното образование Д"""РП' Съюза,т па слепите и глу- ползвпнв през тази година за ре
са дадени 251 000, за инвестиции *ите 4000, а Съюзът нп пенсионер- д„в„а дейност нп скупщината.
107 444, 40 динара. Центърът за "те 18 000 Д»"ДР» °т общинската А-Т.

хпзип. Сдружението нп художни

ка предучилищна възраст - 
242 297,29, от министер
ството по спорт - 610 000, 
средства от ползване на ба
зата -13 024 067, 
допълнителни средства от ре
публиканския бюджет 300 
000 и останали приходи 271 
917 динара. От 1997 година са 
пренесени 143 885, 24 динара.

защита на културни паметници са 
изразходвани 50 000, а за Движе
нието на гораните - 5000. Отбо- 
рническите клубове заедно са вз
ели 39 600 динара. За участие в съв
местни акции и манифестации са 
дадени 135 076, а за експроприация 
на площи - 191 592, 31 динара на 
местните общности са дадени 827
311, 10 динара. Ознаменуването на 
значителни дати е струвало общи
нската хазна през миналата година 

година с получил 433 000 (77 206 динара, а за съдебни раз
ходи са дадени 43 505 динара. За

култура в Димитровград през ми-

ждани.
"И слсд Рамбуйе пашите опре

деления остават същите: всички 
проблеми в Косово и Метохия мо
гат да се решат единствено по ми
рен начин, с политически средства, 
и при пълно равноправие на вси
чки национални общности и ува
жаване на суверенитета и интегри- 
тета на Сърбия и СР Югославия. 
Тези принципи са приети и от ме
ждународната общност и е реално 
да очакваме в продължението на 
разговорите те да бъдат афирми- 
рани и реализирани”, заяви Гра- 
чаиин.

М. Я.

О5 МАРТ 1999 г.



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАДТРИБУНА НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В ПИРОТ

ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА 

МИЛОШЕВИЧ И МИЛУТИНОВИЧ
АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ СА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО 

РЕШЕНИЕ НА КОСМЕТСКИЯ ПРОБЛЕМ
"Конференцията п Рамбуйе за- да сс извърши сулерконтрол от ст- това къде се отливат средствата от

ин- местното самооблагане. Той е про
тив въвеждането на нови комуна- 

Подпредседятелят на тукаш- лни такси, 
ната СРС Гошко Милков поиска На пресконференцията беше 
от местната комунална фирма и оповестено, че има изгледи в Ди- 
мсстното ръководство най-сетне митровград да дойде Зоран Кра-

В залата "Прогрес” в Пирот 
миналия четвъртък се проведе 
трибуна на Окръжния отбор на 
Югославската левица за Пнротски 
окръг, на която присъства Бритпс- 
лава Буба Морнна, републикански 
комисар за бежанците и полити
чески координатор на 10Л за Пп- 
ротскн окръг, Ана Бабич, член на 
Главния отбор на ЮЛ, и други го
сти.

върши по начин, който Сръбската рана на висшите инстанции на 
радикална партия предвиждаше спекциите”, 
още преди началото па конферен
цията. Ние знаехме, че американ-

пашата страна.
Говорейки пред многобройни- 

тс членове и симпатизанти иа ЮЛ, 
конто изпълниха до последното 
място залата на "Прогрес” (имаше 
и голям брой правостоящи), пред
седателят па Окръжния отбор на 
ЮЛ за Пиротски окръг Потир Йо- 
нчич изрази задоволството си от 
голямото масовизирпнс на тази па
ртия на тези простори през послед
ните 2-3 години. Йопчич подчерта, 
че през изминалите 3-4 месеца са
мо в Ппротека община около 1000 
души са станали членопе на ЮЛ.

Към присъстващите се обърна 
и говорителката на Общинския от
бор на ЮЛ в Димитровград Сне
жини Симеонови. Изтъквайки, че 
югославската идея представлява 
първична идея за всеки член на 
ЮЛ, тя напомни, че активистите на 
тази партия трябва енергично да се 
борят срещу национализма в сво
ите среди. Симеонова подчерта, че 
дружеството КИЦ "Цариброд” в 
Димитровград понякога премина
ва границите на културната и на
влиза в политическата сфера. Де
легацията на димитровградския 
ЮЛ, която присъства на трибуна
та, се оглавяваше от председателя 
на общинския отбор Георги Пър
ванов, както и от секретаря Томис- 
лав Митов.

ците не са за демократично реша
ване на космстския проблем, име
нно както и албанската делегац- да започнат да уреждат селскос- сич, министър на търговията в ре- 
ия", сс казва в съобщението на Об- топански пазар в града. Най-под- публиканското правителство. Той 

спо- би разговарял с представители нащпнекпя отбор па СРС в Димитро- ходящо място за такъв пазар, < 
вград, което бе предоставено на ред Милков, е "полуостровът” ме- обществените търговски фирми

във връзка със снабдяването им сжурналистите на състоялата се жду двата моста. Милков се застъ- 
във вторник пресконференция, пи и за уреждане на въпроса за дефицитни хранителни и други из- 
Със съд ържанието на съобщение- димитровградската вада, като ка- делия. На разговорите биха уча-

В обръщението си към присъ
стващите Братислава Морила под
крепи напълно сръбската делега
ция, която участва на преговорите 
в Рамбуйе, както и политиката, 
която се води от президентите на 
Сърбия и Югославия Милан Мнлу- 
тнновнч и Спободан Мнлошевнч. 
Морнна подчерта, че до края на 
преговорите двамата президенти 
трябва да се придържат към пос
ледователната си и принципна по
литика, която гарантира, че кос- 
метскпят проблем може да се 
реши по мирен път и начин, който 
ще удовлетвори всичките национ
ални общности, живеещи в 
южната сръбска покрайнина.

Ана Бабич особено наблегна 
на проблемите на младите и откри
ването на нови работни места за 
тях. Тя се спря и на тежката ик
ономическа ситуация у нас, която, 
според нейните думи, е породена 
от дългогодишните икономически 
санкции, които се прилагат срещу

за, че би било най-добро тя да бъде ствали и тукашни частни търгов-то присъстлващите представители 
па локалните медии бяха запозна- зарината, като това място да се 
ти от секретаря на Димитровград- благоустрои и превърне в приятно 
ската СРС Зоран Иванов. В него се място за разходка, 
критикува актуалният режим в Че
рна гора, който не е готов да се

ци.
За водачите на тукашната СРС 

д-р Марко Шукарев не е предсе- 
Ицко Милев, отборник на СРС дател на ДСБЮ, тъй като в Слу- 

в Общинската скупщина, изтъкна, жбени гласник на Сърбия от 12 
че местното ръководство пренеб- февруари 1999 година, където са 
регва пътната инфраструктура и регистрирани всички 
добави, че някои общини с по- 
малък бюджет имат по-добра пъ-

противопостави на силните на де
ня в спетп, заканващи се срещу на
шата страна. Изтъква се. че на ни
кого няма да сс даде онова, което е 
ср ъбско н се подчертава, че тука- тна инфраструктура от нашата об- не фигурира, 
шиите радикали и всички днмитро- щика. За Милков съществуват оп-

политически
партии в републиката и техните 
председатели, името на Шукарев

Б. Димитров
ределени съмнения във връзка свградчаии са готови да се противо

поставят на евентуалните нападе
ния на НАТО. ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА МО НА ДИМИТРОВГРАД-

Констатирайки колапса на ди- СКАТА СПС 
митровградското стопанство, пре
дседателят на Общинския отбор 
Кирил Младенов изтъкна, че ком
петентните инспекции трябва да 
продължат дейностите си, насоче
ни към откриването на финансо
вите далавери във фирмите. "В 
противен случай ние ще изискваме

КОСМЕТ ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ 
С ВСИЧКИ СРЕДСТВА

През миналата седмица се про
ведоха заседания на местните ор
ганизации на димитровградската 
СПС, на които активистите на тази

ждунационалните отношения, ре
шаване на проблемите, които из
мъчват младите и тяхното включ
ване във всички области на живота

Б. Димитров

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД партия се запознаха с тазгодиш- и труда, по-нататъшното укрепва
не на сътрудничеството с ляво ори- 
енираните партии и т. н..

Във връзка с актуалната по
литическа обстановка в страната 
на заседанията на МО на СПС осо
бено бяха фокусирани въпросите, 
свързани с решаването на космет- 
ския проблем. Димитровградските 
социалисти категорично отстояха 
становището, че косметските про
блеми трябва да се решат по мирен 
начин, но същевременно бяха еди
нодушни в оценката, че ако САЩ 
и сътрудниците на тази страна на
паднат Сърбия и Югославия тога
ва непременно трябва да им се ока
же силна военна съпротива. Без 
Косово и Метохия не съществува 
и Сърбия. След като отделят Кос- 
мет от Сърбия, идеолозите на но
вия световен порядък ще издигнат 
въпроса за статута на Войводина, 
Санджак и т нар. "Западни покр
айнини’ . Ние ще се борим срещу 
опитите за разбиване на Сърбия и 
затова сме готови във всяко от
ношение да се противопоставим на 
американците и техните политиче
ски сътрудници, бяха заключени
ята, които се чуваха най-често на 
заседанията на МО на СПС в Ди
митровград.

ната програма за дейностите на па
ртията. приета в началото на фев
руари т.г. от Изпълнителния от
бор на ОО на СПС. Членовете на 

же срещите на писателите винаги местните партийни организации 
са били израз на толерантност, де- обсъдиха и актуалната политиче- 
мократичен дух, тачене на само- ска ситуация в Сърбия и Югосла- 
битността на всички граждани и вия. 
една хубава традиция.

ОО на ЮЛ в Димитровград от-

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
По повод завършената първа човешките права, под която под- 

част от разговорите на делегация- разбират само правата на бълга- 
та на Сърбия с косметските алба
нци в Рамбуйе ОО на ЮЛ в Дими-

рите в Югославия, създават изку
ствени делби в тази среда, търсей
ки обучение на майчин език, което 
е и в ред. Ние нито се отказваме от

тровград на организираната по то
зи повод пресконференция между 
другото изтъкна:

ОО на ЮЛ в Димитровград от- конът ни дава възможност да из
правя благодарност към всички берем между три 
членове

Програмата за дейностите на 
ОО на СПС за 1999 година се със- 

правя остра критика срещу рабо- той от 15 точки. Най-голямо внн- 
тата на КИЦ. Министерството на мание в по-нататъшната си работа 
правосъдието на СРЮ наистина е социалистите ще посветят на сто-

езика, нито от потеклото си, но за-

възможности.
на държавната делегация, Основен параметър е онова, което 

особено към председателя на Сър- иска народът, а той избра третия 
бия Милан Милутинович за дос-

дало разрешение за работа, обаче ланската ситуация в общината. В 
в областта на културата. КИЦ кул- този смисъл задълбочено ще се ан- 
турата като повод и използва кул- ализира състоянието във всяка 
турните събития използва за поли- фирма поотделно, ще се обсъдят 
тически цели. Постоянната употр- мерки за съживяването на произ- 
еба на термина "Западни покрай- водството, увеличаване на износа 
нини” не изразява нищо друго, ос- и повишаване на жизнения стан- 
вен териториални претенции към дарт на заетите в предприятията. 
Югославия. Исторически термин, СПС ще се старае да помогне на 
употребен с политическа цел, чия- фирмите при собственическататр- 
то цел е сецеспя и присъединяване ансформация и ще настоява 
на нашите територии към Бълга- рационалното ползване на налич- 
рия.

вариант- изучаване на всички пре- 
тойното им поведение в Рамбуйе. дмети на сръбски със задължител- 
Даваме пълна подкрепа на прин
ципната и миролюбива политика Защо търсите вината в сърбите, 
на президента на СРЮ Слободан ако сами сме се определили. В уни- 
Милошевич, чиято достойнствена

но изучаване и на български език.

сон с това е изявлението на бъл
гарския посланик в Югославия гос
подин Трифонов, който на събра-

борба за истината следим гордо.
В неравноправното положен

ие, в стълконовението на интер
есите на силните на деня в света,

нието на писателите, които творят 
на майчин български език, отпра
ви забележки по въпроса за езика

за по-
машинации, натиски, закани и ул
тиматуми, пред които беше изпра- в училищата, общинската админ- 
вена нашата делегация разкри на

ните мощности, влизане на дома- 
Ние, българите от Димитров- шни и чуждестранни капитали в 

град сме родени в Сърбия, живеем тукашните стопански колективи, 
и творим в нея, Югославия е наша

истрация и локалните медии.
Становище на ЮЛ в Димитро-света истинските причини за кос- 

метската криза. По виртуозен ди
пломатически начин беше према- лко Сдружението на писателите на 
хната

Освен към стопанството, дей-
родина, която носим в сърцата си и постите на Социалистическата 
сме готови да я защитаваме.”

вград е, че нито е време, а най ма- па-
ртия ще бъдат насочени и към раз
витието на селското стопанство, 
по-нататъшното укрепване на ме-

заплахата на НАТО, не от- Сърбия е мястото за изнасяне на 
стъпвайки от принципите за защи-

А. Т.
политически, локални теми, поне-

Б. Димитровта суверенитета и териториалната
цялост на Югославия. ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ООП *

Времето до 15 март е доста- бъде организиран тържествен обяд. Очаква се гостите да бъдат привет-
тъмно САЩ да преразгледа своите тт ж Л/: М А ПТ ГГ4ПМ11ГТТЛ стванн от председателя на ОС в Димитровград Никола Стоянов,
становища и да разбере, че нашата ПА АО МАГ 1 - 1 *_1ДМ111.гЮ Общинският отбор реши да проведе редовното си годишно събрание
държава и нейното ръководство „ ГП А тжтжга ™ 26 МарТ Т Г" Взет0 е 11 Решеш'е Да се въведат известни допълнения в
не са неприятели никому, дори за ЬЬГ Ах1МЕ Статута на организацията. Дискутирайки по въпросите за снабдяването
тях. Това е несъвместимо сбита на на членовете на организацията с най-необходимите хранителни нзде-
нашия народ. Димитровград е мно- общинският от6оР на Общинската организация на пенсионерите лия- членовета на Общинския отбор решиха да бъде сформирана 
гонационална среда и е прицел за (ооп) в Димитровград миналата събота взе няколко важни решения за комнс"я. която ще установи евентуалните възможности членовете на 
много противници. Рецептата на Дейността на организацията през следващия период. Най-напред беше ООП Да се снабдяват с тези продукти в магазина на местния Съюз на 
южните ни съседи отведе на стр- обсъден отчетът на комисията за отдих и възстановителни дейности във инвалидните пенсионери. Ако се установи, че това не е възможно ООП 
аничен път и няколко наши съгра- връзка с предстоящата среща на пенсионерите по случай Деня на жените н<е настоява да открие свой магазин или пък ще предприеме други мерки 
ждани, които са членове на ДСБЮ. к маРт- Тържество по този случай ще се организира в Димитровград и с Чел Да бъдат подпомогнати членовете на организацията при снабдява
не зачитайки факта, че на избо- на него се очаква да присъстват пенсионери от Димитровградска, Пи- нето им с най-основните хранителни продукти
рите не са спечелили, те говорят от Ротска. Бабушнишка, Куршумлийска, Белопаланска, Крушевска и Але- На заседанието беше обсъдена и собственическата трансформация 
името на цялото малцинство. С де- нсандровска община. Сред тях, разбира се, ще има повече пененонерки. на димитровградските предприятия. нн ‘
журната фраза - конвенцията за Гостите посетят Старческия дом, Гимназията, Детската градина и

още някои места, а след това ще се съберат в "Гацноното”, където ще Б. Димитров

5 МАРТ 1999 г. ШшШ



ДИМИТРОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЛГРАДСКИЯ "МИНЕЛ ШРЕДЕР" В ДИМИТРОВ
ГРАДПАК НЕ СЕ ПЛАЩАТ 

НАЕМИТЕ И ТАКСИТЕ НОВА СВЕТЛИНА ЗА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ
Макар чс през миналата година Изпълнителният отбор на Общин- 
ската скупщина прие определени решения, наемите за ползване на 
делови помещения и сега не се плащат от някои лица, констатирано 
е на заседание на ИО, проведено на 23 февруари.

Това се отнася

На 25 февруари т.г. в Ди
митровград пребиваваха пред
ставители на предприятието 
Минел-Шредер” от Белград - 

регионалният директор Пори
ца Жнгпч и директорът за мар
кетинг Павле Божич. В разго
ворите с председателя на Об
щинската скупщина Никола 
Стоянов и завеждащия дело
вата единица на димитровград
ското Електроразпределител
но Иван Димитров те обсъдиха 
възможностите за осъществя
ването на част от студията ”3а 
по-прнветлнв Димитровград”, 
отнасяща сс до уреждането на 
осветлението в централните 
градски улици и отделни обе
кти.

Ръководителите на белгра
дската фирма запознаха дома- реализация на проекта може 
кините си със най-съвремен- да започне още през тази го
ните постижения в тази об- дина. Работите са възложени 
ласт, които са реализирани на на преприятието ”Минел-Шр- 
практика в някои градове и при едер”, като в тях ще се вклю- 
някои представителни обекти, чат и работниците от местния 
Беше решено специалисти от клон на Електроразпредели- 
"Минел-Шредер” да изготвят телното. 
студия, в която особено вни-

Очаква се, че частичната

преди всичко 
за няколко частни занаятчии, ко
ито провеждат своята занаятчи
йска дейност в обекти на Об

щенията и в определен срок те 
трябва да ги освободят.

Друг подобен проблем съз
дават собствениците на гаражи, 
построени на общинска площ. В 
града има 144 такива обекта. Ка- 
кто беше изтъкнато от съответ
ната общинска служба, 81 соб
ственика на такива гаражи не са 
си платили цялата или част от 
таксата за ползване на площите, 
върху които са гаражите им. И 
тук дължимата сума е значител
на - около 10 хиляди динара. На 
всички ще бъдат изпратени пре
дупреждения да изплатят дъл
жимите суми. Генерално стано
вище на ИО е, че повече няма 
нито смисъл, ннто място за тол
ерантност към тези, които не 
плащат, а ползват било общин
ски сгради (локали), било площи 
за гаражи. Съответната общин
ска служба трябва да проведе из
пълнението на заключенията на 
ИО.

щинската скупщина. Такива 
Димитровград има двама и те дъ
лжат на общината повече от се
дем хиляди динара - било за на
ем, било за комунална такса. По 
една, а някои и по две години не 
са плащали и собствениците 
будките, които, според общинск
ото решение, са длъжни да за
плащат определената такса на м' 
за ползване площите, върху ко
ито са разположени будките им. 
Такива има десетина, а сумата 
също не е малка. И този път на 
някои ще бъдат връчени реше
ния в определен срок да платят 
дълга си, в противен случай ще 
им бъдат отнети локалите, ре
спективно местата, заети от об
ектите им. На тези пък, които

в

Да припомним, че подобря- 
мание да се посвети на осветле- ването на градското осветле
нието на главните Димитров- ние представлява една от най- 
градски улици и най-предста- значителните части на прое- 
вителните обекти-Народната кта ”3а по-приветлив Димит- 
библиотска, стационара, Кул- ровград”, изготвен от екип 
турния дом, сградата на Об- специалисти, начело с извест- 
щинската скупщина, градската ния архитект д-р Ранко Радо- 
черква, спортния център "Па
рк”, пространството около 
"Строшена чешма” и други.

на

вич.

Б. Димитров

ПО ПОВОД ВЪЗРАЖЕНИЯТА СРЕЩУ ГОЛЕМИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОКА В БО- 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЛАЗАРОВ: ДИСТРИБУЦИЯТА 

НЕ Е ВИНОВНАгодина или две нищо не са пла
тили, направо ще бъдат връчени 
решения за отнемане на поме- а. т.

След като получиха оконча
телните сметки за изразходван
ия ток през изтеклата година, 
мнозинство от 4145-те електро- 
потребителн в Боснлеградска 
община сс оплакват, чс сметката 
им с голяма (на мнозина и над 
3000 динара) и чс затова е ви
новно Електроразпределител
ното. Релгирлпията се отнасят и 
за таксите, които влизат при из
числяването на цената на тока и 
заради това, че сметките не се 
изчисляват редовно за всеки ме
сец, а за период от два или три 
месеца.

Във връзка с това ръково
дителят на клона на Дистрибу
цията от Лссковац в Босилеград 
Милча Лазаров каза: "И форми
рането на цената, и изчислява
нето и доставянето на сметките 
е в съответствие със закона. За

цената няма какво да кажа, тя е а при нас има потребители, 
формирана от страна на държа- които не са си издължили смет- 
вата. Що се отнася до въпроса за ката за година, две, а има и 
сметките, те се изчисляват пери- такива, които не плащат откак- 
одично за два, евентуално за три то са се приключили към елек- 
месеца, но в никакъв случай за тромрежата. Сега те най-много 
по-дълъг период или за цяла го- негодуват, че сметката им е го
дина, както някои коментират ляма, а сами са виновни за това. 
това. Друг е въпросът, че мноз
ина от електропотребителите не ам към всички потребители ре- 
сн издължават сметките, отсро- довно да си плащат сметките, за- 
чват плащането, при което въ- щото всеки дълг се натоварва с 
рху сметките им сс начисляват лихва. Онези пък, които дължат 
лихви и това е съвсем естестве- повече, да започнат изплащане- 
но. Мисля, че ние досега сме би- то етапно, защото е крайно вр- 
ли по-толерантни от останалите еме всички дългове да се инка- 
явни предприятия. Ако наприм- спрат. Нелогично е да искаме 
ер сметката за телефона не се редовно електроснабдяване,а да 
издължи само за един месец, той не плащаме услугите. Защото 
се изключва без предупрежде- поддържането на електросисте- 
иие от мрежата. Автоиревозни- мата изисква големи капитало- 
те услуги или услугите в търго- вложения, 
влята също веднага се заплащат.

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС В БОСИЛЕГРАД 
МИНАЛАТА ГОДИНА

СОЛИДАРНА ПОМОЩ ЗА 45 
РАБОТНИКА

Затова още веднъж апелир-
Синдикалната организация на ства или осигуряване на различни 

работещите в ПЦ КОБОС пред- видове ортопедически средства и 
приема необходими мерки за оси- помагала. През миналата година 
гуряване на средства, с които да се средства от солидарния фонд на 
окаже помощ на материално ела- стойност около 20 000 динара са 
бите работници или работници, ползвали 45 наши работници, зая- 
сполетени от нещастие. В ЮМКО ви председателят на синдиката в 
вече десетина години успешно фу- профилния център Никола Крум- 
нкционира солидарен фонд, в ко- ов. 
йто работниците всеки месец от
делят по 1% от заплатите си и из- 4 души са ползвали средства от 
ползват тези средства за помощи.

И от началото на тази година

солидарния фонд - 1 като заем и 
- Средствата от солидарния 3-ма като безвъзмездна помощ, 

фонд могат да се ползват за бал- М. я.
неолечение, за плащане на лекар- м. я.

"ПРОГРЕС" - БОСИЛЕГРАД
СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА ОТ "СТОЧАР"

МЕСИ ХЛЯБ И - ЗАГУБАХАМБУРГЕРИ ОТ БОЛНИ 
ЖИВОТНИ? Отсжнение условия за стопанска дейност и не- тегло 0,600 кг, пояснява той, цената му трябва да 

възможността всички работници да създават до- бъде 2,40 динара, а републиканската дирекция за 
ход са били главните причини фирмата да при- резерви трябва стопроцентово да зарежда хле- 
ключи изтеклата делова година с 27 хиляди динара варницата с брашно. Тя обаче ни доставя 65 на сто

от необходимите количества. Останалите коли- 
Общсствспото предприятие "Прогрес" в Бо- чества плащаме по 2,20 до 2,30 динара за килограм, 

силеград, което през последните години беше из- т.с. с 0,60 динара повече, отколкото ни го продава 
правено пред редица обективни затруднения, в Дирекцията, 
началото на тази застана и пред неизвестността 
как да бъдат решепи по най-прнсмлив начин най- портните разходи. За всеки килограм брашно, по- 
значителните проблеми. Усложнената икономи- йто се транспортира до Босилеград, тя допълни- 
чсска обстановка, липсата на средства за съжи- телно плаща по 0,30 динара. Скъпите транспортни

Земеделската кооперация "Сточар” като собственик на клани
цата, тези дни отправи до Изпълнителния отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград писмо, което с своеобразно предупре
ждение.

Става дума за това, че в кланицата вече дълго време няма така 
нареченото принудително клане на добитък . Само по себе си това 
може да означава, че сред домашните животни, особено едрия до
битък, няма болести. Но тьй като компетентните от ”Сточар” все 
пак сравнитетелно добре знаят положението иа терена, в писмото си 
те твърдят, че такъв добитък все още се коли, но в импровизирани 
касапници, в които месото не сс преглежда от ветеринарен лекар и 
обикновено завършва в хамбургерите, които сс продават в частните 
будки или касапници. Какво означава това като сс има предвид, чс 
при домашните животни, особено при свиисте, може да сс появи 
трихинелоза - болест, толкова опасна за хората, няма нужда да го
ворим. От друга страна, и клането на здрави животни за нуждите на 
частните касапници не е под контрол, какти и месото. По този начин 
се заобикалят законовите разпоредби, свързани с контрола на 
месото, което се ползва за храна. Отбягва сс също и плащането на 
данък върху оборота, от което губи и общината, и държавата.

В ”Сточар” изтъкват, че те в никакъв случай не са против 
частния сектор, но и той трябва да спазва законите и преди всичко да 
се отнася отговорно към здравето на хората, по-конкретно на децата, 
които са най-големи коисиуматори на хамбургери. От друга страна, 
това е сигнал и за несъвестнзта или недостатъчно ажурна работа иа 
съответната инспекция, към която ИО ще отправи свое заключение 
във връзка с писмото на "Сточар”.

__________

дефицит

Доход'ът ма фирмата намалява и поради транс-

оявансто ма фирмата и невъзможността всички услуги са и когато става дума за осигуряването на 
работници да създават доход са основните при- мазут, 
чини тя да приключи миналата делова година с 27 
хиляди динара загуба.

Като се има предвид дохода, който се създава 
при такива обстоятелства, както и броя на работ- 

По думите на Иван Пенев, директор на фир- циците, преди всичко на онези, които не участват 
мата, трудното положение още нопечо се е ус- пряко в създаването му, ниски са и заработите, 
ложнило в началото на годината, когато иа работа Сега средната заплата тук възлиза на 816 динара.

"Налага се спешно да решаваме проблемите,тук са 1гьршгги шест души. които въз основа на 
взаимно споразумение са работили в бившия цех преди всичко вътрешните. Анализираме положе
на ЦДМ от Ниш. Сега те са в платен отпуск. Не ннето н подготвяме планове за това как фирмата 
работи автосервизът, пито пък някогашната те- да работи по-успешно”, подчертава Пенев, който 
некджийница, така че няма работа за още чс- ”не иска да преюднцнра решенията преди те да 
тирима души, които "пито са в отпуск, нито на бъдат обсъдени от Събранието на работниците .

Очаква се този управителен орган да анализ- 
”От общо 30 работника сега работят само 20 п ира задълбочено сегашното състояние след около 

работата па хлебарите съвсем намаля, но и в хле- десетина дни. 
варницата има сериозни проблеми”, казва Пенев.
За да сс произвежда хляб от брашно Тип-500 и с

работа”.

в. в.А.Т.

5 МАРТ 1999 г.



ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО НЕ МОГАТ САМИ ДА РЕШАТ ПРО
БЛЕМИТЕ СИ

МЕДОЛЕЧЕНИЕМАПИТЕРАПИЯММЕДОЛЕЧЕНИЕ
ЛЕКУВА И ПОДМЛАДЯВАТЪРСЯТ КРЕДИТИ ОТ 

АГРАРНИЯ БЮДЖЕТ (И)
Противомикробни и антивирусни свойства ма млечното
Противомикробиото и антивирусно свойство на маточното 

(пчелно) млсчцс е потвърдено от много изследователи. Такова 
действие е установено спрямо златистия стрептокок, вируса на 
грипа, смъргоностната за човека сънна болест, дезинтерийната 
амеба, а има данни и за антираково действие. Канадският учен 
Тоундсен провел опити с 2000 бели мишки. На 1000 от тях той 
инжектирал 3 до 5 милиона ракови клетки като едновременно с

Тези мишки не заболяли. На 
останалите 1000 мишки инжектирал само ракови клетки без пчелно 
млсчцс и в продължение на два месеца всички умрели от рак.

Маточното млечце като хранително и профилактично 
средство

Много автори посочват, че при употребата на млечце през ус
тата се подобрява функцията на миокарда и конорарните съдове, 
намаляват се ангиозните пристъпи, забавят се процесите на 
остаряване. Руският професор Виноградов съобщава за благо
приятно повлиянване ог млечце при стерческа слабост, отпад
налост, преумора, главозамайвано, лош апетит. Професор Полтев, 
също от Русия, прави следните изводи за влиянието 
млечце върху човешкия организъм:

1. Маточното млечце представлява високохранително и лекоус- 
воимо от организма вещество, съдържащо необходимите за нор
малното съществуване елементи, и

2. Маточното млечце усилва апетита, повишава обмяната на 
веществата, създава бодрост, настроение и прилив на сили, по
вишава съпротивляемостта към болестите, подобрява функциите 
на жлезите с вътрешна секреция, стимулира кървообразуването и 
забавя процесите на остаряване.

* Миналата година 13 селскостопански производители поискаха финансова помощ от държавата, а от 
началото на тази досега още десетина души * "Когато се касае за животновъдите, предимство ще 
имат нс смо онези, конто имат и обекти, но и повече добитък”, казва Васил Анастасов, иижинер но 
селско стопанство в ОС

За да подпомогне развитието помощ от републиканския агра- компенсира през тази година , 
на селскостопанското иронзвод- рен бюджет поискаха и 13 ссл- казва Васил Анастасов, селскос- 
ство в републиката, преди две скостопански производители от топански инженер в Общин- 
години Правителството на Сър- Босилеградска община. От на- ската скупщина в Босилеград, 
бия прие програма за дългосро- чалото на годината досега го- който сътрудничи но този въи- 
чно развитие на селското стопа- товността си да изтеглят креди т рос със селскостопанските ирои- 
нство и на селата. С топа пачи- изразиха още десет души. Всич- зводители в общината, 
нание държавата изрази готов- ките те поискаха да получат сре-
ността си да стимулира тоя от- дства за купуване на овце и изводители, изразили готовност 
расъл със съответни мерки, ире- крави. От значение е и това, че и желание да теглят кредит, сега

това въвел и пчелно млечце.

Някои селскостопански про-

ди всичко със средства от агра- почти всичките са млади или на 
рния бюджет. Предимство се да- средна възраст, 
ва на онези програми, в конто 
вложените средства най-напред нстерството за селско стопан- 
и най-пълноценно ще се опол
зотворят. В това отношение го
лямо значение има помощта, ко-

се съмняват в плановете, други 
негодуват: "Факте.че нямасрсд- 

Според критериите на мин- ства за всички, но също така е
известно, че не всички изпълн- 

ство миналата година бяха за- яват критериите”, пояснява Ан- 
плануваии кредити за 20 ссл- астасов. За да се включат в про- 
скостопанскн производители от цедура молбите им, произволи- 

ято се оказва на индивидуалните Пчннскн окръг, от които и двама телите трябва да отговарят на 
селскостопански

на пчелното

пронзводите- от Босилеградска община. ”Г1л- два основни критерия: да прите- 
ановетс в окръга не бяха из- жават най-малко 10 ха площи, от 

Миналата година финансова пълнени, но се очаква това да се които 5 ха ниви, и обекти. Заин-
ли.

тересуваните от кредити за ку
пуване на крави например тря
бва да имат обекти, в които мо
гат да се отглеждат 10 до 20 
крави; за угояване на юници - 
обекти за 100 до 200 юнета; в 
овчарството обектите трябва да 
са с капацитет за 100 до 150 овци 
и за още 30 до 50 кози, в сви
невъдството - за 20 до 30 свине, в 
птицевъдството - за 3 хиляди но
силки, а в пчеларството най-ма
лко 50 кошера. С предимство се 
ползват онези, конто имат и по
вече добитък.

След подаването на молбите, 
подчертава Анастасов, комисия 
от професионални лица ще по
сети домакинствата, за да уста
нови дали те изпълняват осно-

В ОВЦЕФЕРМАТА НА "СТОЧАР" В БАЧЕВСКО 
ПОЛЕ

Фармакологична активност
Маточното млечце е богато на биологично активни вещества и 

е надарено с многостранно лечебно въздействие. Но то не може да 
се възприема като универсално лечебно средство, както го считаха 
по-рано.

Доказано е активното му влияние върху обмяната на 
веществата, регулацията на централната нервна система, тъкан- 
ното дишане. То повишава работоспособността, намалява оптад- 
налостта и умората, увеличава масата на тялото, ускорява растежа, 
подобрява апетита и съня, нормализира кръвното налягане, 
способства за изработването на надбъбречния хормон - адреналин.

Нуклеиновите киселини в маточното млечце (РНК и ДНК) в 
биологично отношение са едни от най-важните химични съеди
нения, свързани с процесите на деление на клетките, с предаване на 
наследствените признаци, и много други жизненоважни процеси. С 
голям интерес се посреща съобщението за действието на 
маточното млечце върху ендокринната система, половата фригид
ност, лактацията и дълголетието.

1100 АГНЕТА ОТ 980 ОВЦЕ
Неотдавна прилючи редовното оягняне на овцете във 

овцефермата на ” Сточар” в Бачевско поле. Оягниха се 
около 980 овце, от които са получени около 1100 агнета. 
Те ще бъдат предложени на пазара след няколко сед
мици, по-точно по случай Великден и Празника на труда 
- 1 май. Коефициентът на оягнянето е задоволяващ — 1,
2.

Следващото оягняне се очаква през септември. В него 
ще бъдат включени около 300 овце. В овцефермата на 
кооперацията в Бачевско поле се отглеждат две породи 
овце - пиротска облагородена раса (около 80 на сто от 
цялото стадо) и плевенска черноглава раса (около 20 на 
сто).

вните критерии за отпускане на 
кредит.

В. Б.Б. Д.

(По книгата "Медолечение" от д-р Ст. Младенов, подготви В.С.Б.)

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (1)

МНОГО ОТРИЦАТЕЛНИ И ЕДНА ПОЛОЖИТЕЛНА ТЕНДЕНЦИЯ
Пише: Петър Тасев

се отнасят за периода до 1990 година, защото след това 
започва

обработваемите площи в обществения сектор.
Значителна част от площите (около 10%) се е транс

формирала от селскостопанско в деградирано землище. 
Около 2000 ха ниви и градини са станали пасища, а в 
по-добрия случай - ливади.

Посочените промени и намалението на животновъ
дния фонд доведоха до неблагоприятното 
между обработваемите площи и броя на говедата, ме
жду обработваемите площи и броя на овцете и т. н.

Споменатите тук негативни тенденции 
вувани и от една положителна тенденция. Механиза
цията е увеличена и релативно, по отношение на об
работваемите площи, и абсолютно. От 1 трактор на 166 
ха стигнахме до 1 трактор на 21 ха.

Когато става

Селското стопанство на Димитровградска община е 
следвало в развитието си някои общи тенденции, върху 
които не е могло да се влияе от едно толкова малко 
пространство. Преди всичко става дума за тенденцията, 
при която, от една страна, се постига общ ръст на сел-

^от дпуг^стоана неппекъснт13 агротехническн меРки. пастта между развитите „ крайграничните общини в
Сърбия, включително и Димитровград. Нека да напом-

шината ГТог*-» ^ ^ ним, че този метод наблюдава повишаването нащината. През последните години това участие спадна лента на
под 10 процента, а някога достигаше дори и 90 на сто.

Селото като основен носител 
производство се характеризира с абсолютно и рела
тивно намаляване на населението и на броя на рабо
тещите в този отрасъл. Това е една от причините за 
постоянното намаляване на селскостопанските площи, 
както и за увеличението на необработените ниви (в 
Сърбия - около 70 000 ха).

Обща тенденция е и промяната в структурата на 
животновъдния фонд. През последните 20 
Сърбия е осъществен ръст на животновъдния фонд 
(средногодишно: говеда3,7 -6,1 %,свине 6,4- 7,6%,овце „ „„ г
0,3% - 0,7%). За съжаление, в общината този процес се с'помощта нч пГ " раЗШ1Т"Те обп'",ни- 
развива в обратната посока ^ помощта на-анализ на основните факторни про

порции в селското стопанство в общината през послед
ните 25 години могат да се открият причините за спо
менатите неблагоприятни процеси. Увеличението на 
обработваемите площи на един активен производител 
заедно с прилагането на агротехнически мерки може да 
бъде добър фактор за повишаване на производството. 
Но това увеличение не с резултат от уедряването на 
именията, то е последица от намаляването

периодът на войната и ембаргото, в конто се 
влошава положението на целокупното стопанство.

С помощта на Харод-Домановия метод (м-р Й. Ада- 
мович) е направен изводът, че с изключение на об
щините Пирот, Зайчар и Княжевацсе е увеличила про-

съотношение

сте-
стопанското развитие през призмата на резул

татите от увеличението на възможностите за задово
ляване на потребностите.

Този анализ открива един твърде важен факт: про- 
между развитите и изостаналите общини се уве

личава не поради ускореното развитие на развитите 
общини, а поради ускореното по-нататъшно изоставане 

изостаналите общини. Това ще рече, че са необ
ходими големи усилия за изготвяне на развойни про
грами за тези територии, защото с по-ефикасното полз
ване на мощностите могат да се постигнат определени 
цели. Използваемостта на мощностите в тези области и

са съпътст-
на селскостопанското

паст га

дума за мощностите, трябва да се из
тъкне фактът, че с големи капиталовложения от соб
ствени източници и преди всичко от специалните фон
дове на Република Сърбия (някои средства от тези фон
дове са отпуснати безвъзмездно) са построени 
значителни селскостопански обекта. Нека да споменем 
тук фермата за овце и кози "Бачевско поле” (за 5000 
глави добитък), ”Боровско поле” (2500 глави), фермата 
за угояване на юнци "Изатовци” (500 юнета в един 
цикъл), мелиорацията на Смиловското поле и др. Като 
се имат предвид и частните кошари и плевници, сво
бодно може да се каже, че съществуват условия за много 
по-голям животновъден фонд. За съжаление, тези по
ложителни тенденции до началото на 90-те години бяха 
прекратени от войната в непосредственото ни окръ- 
жение, ембаргото, инфлацията и други неблагоприятни 
фактори.

на

години в няколко

Средното изразходване на минерални торове в 
Сърбия е около 127 -183 кг/ха. На това равнище беше и 
употребата на минерални торове в общината, 
последните десет години използването на тези торове е 
намалено драстично, напоследък дори и не се прилага 
тази агротехническа мярка.

Преди да анализирам състоянието на селското сто
панство в общината, ще посоча някои общи оценки за и,»,*.™ 
стопанството на крайграничните общини Тези оценки ’ КЯТ° П^И ТОВа стРУктУРата на собствеността

ц променена съществено. С около 2500

но през

на населе- 
не е

ха са увеличени - Следва -<т 5 МАРТ 1999 г. ШшШо



а / .марш ш. г. беше отбелязана 155-годишнинаша па Военно-медицинската академия а 
елград. Таза престижна медицинска институция е оказала безброй най-сложни медицински 

услуги^не само на военни, но и на цивилни Пациенти. Един от тях е нашият сънародник Никола 
■ рисшов от Пирот, родом от димитровградското село Бански дол.

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БО- 
СИЛЕГРАДСКО

ХОРА И СЪДБИ ДАСКАЛ СТОЯН 

СТАНОЕВНАШ ХИРУРГ ПОСТИГНАЛ 

СВЕТОВНИ РЕЗУЛТАТИ Босилеградски край по
срещнал освобождението 
от турците на твърде ниско 
просветно равнище. Тогава 
околията имала 24 хиляди 
жители, а само 111 души 
имали елементарна грамо
тност. Работили четири уч
илища. Преди 120 години 
имало осем училища, в ко
ито работили осем учителя 
и учили 515 ученика, от ко
ито само 4 ученички. Тога
ва само 4 на сто от насе
лението било грамотно. От 
1877 до 1920 година бъл
гарското княжество отк
ривало нови училища в се
лата. В Извор и Босилеград 
имало две прогимназии.

В следващите няколко 
броя ще предоставим по съ
ществени сведения за няк
ои училища и учители от 
миналото”.

Даскал СТОЯН СТАН
ОЕВ - Бранковски (1853- 
1939) е роден в Селишка 
махала в Бранковци. Учил 
в манастира ”Св. Яким” в 
Егри паланка, днешна Кри
ва паланка (Македония), 
Самоков (България), а се
тне цели 20 години учил де
цата в родното си село. В 
селото по-рано имало ки
лийно училище, намиращо 
се в местността Циганско 
падалище, а учител бил 
Станчо от Геловска махала 
- Рибарци. Стоян Станоев 
бил избран за народен пре
дставител във Великото 
народно събрание в София.

Аз бях на операционната маса на д-р Антонне Шкоклев, където ми бяха отстранени небцето, един 
снн}с и костта под лявото око, но благодарение на асовете на нашата медицина от ВМА аз мога да 
говоря и се храня нормално - спомня си нашият съгражданин Никола Христов 

Икономистът Никола Хрис
тов, работил в "Тнгар”, сега пен
сионер, никога няма да забрави 
последния ден на май 1976 го
дина. На този ден той е опериран 
в Клиниката за максило-фациа- 
лна хирургия към Военно-меди
цинската академия в Белград и 
това е била една от най-трудните 
и най-комплицирани операции, 
които са извършени дотогава в 
Югославия. Край операционна
та маса е бил хирургическият ек
ип на генерал-майор проф. д-р 
Антоние Шкоклев, който е спо
делил професионалния си опит 
със свои колеги по време на Све
товния конгрес за пластична хи
рургия в Париж през 1973 го-

необходнм. Д-р Цветинович съ
що е голям специалист в своята 
област. Той е един от първите 
осем члена на Световното дру
жество за максило-фацнална хи
рургия, традиционно и уважава
но дружество в САЩ.

- Това са славни имена в на
шата хирургия, които са уважа
вани в света и благодарение на 
конто аз все още съм жив. Не 
забравям, че много дължа и на 
нашите, пиротските лекари. Сл
ед тежките операции се явяваха 
сериозни нарушения на циркула
цията ми, поради конто темпера
турата на тялото ми спадаше йод 
35°С. На това ниско температу
рно равнище смъртта е почти 
неизбежна. Миналата година 
имах три такива момента, а този 
от 7 октомври беше най-крити
чният. Обаче достатъчно беше 
да звънна на 94 и веднага да прис
тигне екип на Бърза помощ, на
чело с докторката Марина, кой
то ме закара в болницата. Вед
нъж се случи лекарите да спа
сяват същевременно и мен, и съ
пругата ми - разказва Никола и 
от все сърце благодари на ле
карите, изтъквайки хуманност
та на д-р Марина.

Макар чс не иска да говори 
много за това, Никола е имал 
горещо желание да се избави от 
коварната прегръдка на смърт
та и заради своите деца, които 
обича безкрайно. Особено иска 
да види докъде може да стигне 
неговият син Синиша, известен 
специалист за компютри, и да му 
окаже родителска подкрепа.

Даскал Стоян Станоев с 
внучките си Верка и ЛюбинкаНикола Христов

Благодарение на Станоев 
през 1872 година в селото би
ла изградена черква, а 1885 
година и ново училище, в ко
ето се учили деца чак до 
1934/35 година, когато е пос
троено ново. Той бил иници
атор хората да създадват 
овощни градини. Имал каче
ствени сортове круши, ябъл
ки, сливи и произвеждал ху
бава сливова ракия.

До 1920 г. обучението би
ло на български, а след това 
на сръбски език. Една година 
училището било закрито, а 
започнало пак да работи пр
ез учебната 1923/24 г. Учител 
бил ПЕНЕ КОТЕВ от Рай- 
чиловци. След това идвали

дина. хирург в екипа направил оптура- 
тор. който е "монтиран'* в устата 
ми. Тогава вече всичко е било 
така, както са го замислили на
шите свръхспециалисти, на ко
ито аз вярвах безгранично.

Подвигът на професор Шко
клев е отбелязан в цялата све
товна преса. Скоро след това във 
ВМА пристигнал екип от руски 
свръхспециалисти. които дошли 
да видят каква операция е на
правил техният колега от Юго
славия. И наистина са имали ка
кво да видят в медицинския слу
чай Никола Христов: малигният 
тумор е отстранен напълно, ре
цидиви няма; запазени са всички 
витални органи на пациента и 
той може да живее нормално!

По това време нашият съгра
жданин е издържал осем тежки 
операции, а една от тях е извър
шил проф. д-р Миомир Цпсти- 
нович, който взел тъкан от сле
поочието на Никола и я поста
вил вместо изваденото небце, та
ка че оптураторът вече не е бил

- В 830 часа аз лежах на оп
ерационната маса с диагноза ту
мор, който беше обхванал цяло
то небце, лявата страна на глав
ата ми до самото око, левия си
нус и костта под лявото ми око. 
Изследванията показаха, че мо
га да бъда спасен единствено с 
помощта на радикална хирурги
ческа интервенция, с която да 
бъдат отстранени всички болни 
части на главата, но да не бъдат 
засегнати виталните органи. 
Професорът виртуозно изпъл
ни задачата си за един преди об
ед. Когато след небцето и синуса 
хирурзите извадили и костта под 
лявото ми око, съществувала оп
асност да остана слял, защото 
окото останало без естествената 
си подпора. Д-р Шкоклев тогава 
взел тъкан от главата ми и с нея 
заместил отстранената кост. На
лагало се обаче да бъде запъл
нена и голямата дупка в усната 
ми кухина, за да мога да говоря и 
се храня нормално. Вторият

учители от вътрешността на 
Сърбия.

(следва)

С. Евтимов
"Слобода" - Пирот

някакво олекване, а наРазказСимеон КОСТОВ ч при всяко улучвано усещаше 
устните му се ширеше блажена усмивка. Дали бяха пет 
или шест убитите, за него нямаше значение, а се интере
суваше единствено от това, че пито един куршум не отиде 
напразно. Още няколко минути разглежда двора и като 
се увери, че вече няма пито една жива мишена, спусна 
оръжието и спокойно запали цигара. Усащаше се 
спокойно и гордо. Долу, в двора, всичко беше мъртво. 
Дъждът сякаш не канете, а облаците плачеха и неволно 
къпеха и щктръщаха безжизнените млади тела.

Мина известно време, но нищо повече не се случи. 
Само една прана от време па време долиташе, но кръжеше 
над двора, кацваше за миг на жиците и бързо отлиташе. 
Тя пролетя така няколко пъти, сякаш оглеждаше какво е 
положението и осведомяваше другите. Не мина много 
време и сто ги - в началото две-трп, а след това всичките 
десетина врани. Значи бяха осведомени, че жицата е 
безопасна, а в двора има нещо за кълвано. И наистина: за 
кратко време праших* започнаха една след друга да се 
спускат към труповете и да гълтат още топлата кръв. Бяха 
толкова доволни, че по едно време чак се забравиха, 
грачеха, подскачаха и весело кацваха ту на жицата, 17 
върху вкочанеиите трупове. Не се караха, пито пък се 
биеха за плячката, ясно им беше, че има достатъчно за 
всичките.

Снайперистът наблюдаваше всичко това 
любопитство и симпатия. В момента той пак усети 
страстно желание да стреля. Насочи пушката 
праните. Но не можа да стреля. Беше му жал да убива 
такива невинни божи същества.

СЪЖАЛЕНИЕ
Зидът е като кръг и повече от три метра висок. С него 

е ограден лагерът за пленените борци от редиците на 
врага. Отгоре, по зида - жица, по която беше пуснат 
електричен ток. На жицата п-сто, една до друга, бяха 
накацали десетина врани, така че тя беше увиснала.

Мрачен и дъждовен есенен ден. Из просторния 
призрачен двор, който преди започването на граждан
ската война беше училищен и пълен с деца и врява, се 
разходваха десетина пленника. Те бяха тихи и спокойни 
като ситните дъждовни капчици, които росехя върху 
сивите и опустели градски улици.

Училищната сграда беше почти унищожена от силни 
бомбардировки. Горе, на втория етаж, в една бивша 
учебна стая с прозорци, обърнати към двора, се намираше 
наблюдателницата. Оггук като на длан се виждаше всяка 
педя в двора и улицата, която водеше към главния вход. 
Изведнъж часовоят взе пушката, клекна край прозореца, 
примъкна снайпера до дясното си око и се прицели. Рязък 
изстрел проби замрялата тишина. Черната броеница от 
врани хвъркна и жицата опустя. Долу, в двора, един 
младеж падна като сноп край стената. Другите се втур
наха към падналия, но изстрелът екна повторно и събори 
още един. И така, един след д)>уг, след няколко минути в 
двора лежаха петима потънали в кръв, без да показват 
признаци на живот. Останалите изчезнаха между рух
налите зидове, защото не се знаеше дали стрелецът щеше

с голямо

към
да спре докато все още му се мяркаше някой на целта.

Виждаше се, че снайперистът правеше топа рутински, 
мераклийски и с голямо удоволствие. При всеки изстрел

шшш 5 МАРТ 1999 г.



В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

КЪМ 50-ГОДИШНИНАТА НА В. "ГЛАС НА БЪЛ
ГАРИТЕПРОВЕЖДАТ СЕ 

УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ”БУГАРСКЕ НОВИНЕ” В 
ЯСЕНОВ ДЕЛВ Основното училище н Гим- клас за окръжно състезание но Велинов, от седми Радмила Ко- 

назнята в Босилеград се пропе- сръбски са се класирали Йелена стадипова, а от осми клас Аца 
жда г ученически съревнования Пенева и Нина Миленова, от ше- Божилов и Горан Костадинов, 
но няколко предмета. В Осно- сти Адрияна Спасова, от седми 
вното училище преди няколко Саня Спасова, докато от осми проведат общински състезания 
дни се състояха общинските със- клас пито един ученик не е успял по английски език, руски език, 
тезания по сръбски език и физ- да се класира, 
ика и по думите на директора на 
училището Тоше Александров физика от шести клас се класи- по химия, а на 3 април по тс- 
резулатите са добри. От пети рали Марин Якимов п Здравко хпическо образование.

Най-добри резултати боси- 
лсградските гимназисти постиг
наха засега по руски език. На пр- 
оведеното на 27 февруари окръ- 

Щ жно състезание пън Враня пъ- 
Щ рвитс три места заеха ученици те 
и от четвърти клас Ивана Глиго- 
Ц рова, Ана Мицова и Ивица Соти

ров, които учат руски като итор 
& чужд език. Под р ъководството и 
« всеотдайния труд па преподава

теля си Станислав Тодоров те се 
готвят за републиканското с ъс
тезание, което ще се проведе на 
27 т. м. във Велика Плана.

През далечната 1949 год- партийният секретар поп Ми
нна, когато започна да излиза ленти. Разбира се, той бил до- 
вестникът на нашата народно- бре "дресиран” и в е/ща та оба- 
ст "Глас на българите в Югос- дил на партийния комитет в 
лавия”, аз бях ученик в Учи- Бабушница, чс "даскал Йор- 
телската школа в Цариброд, дан донео бугарску иовину". 
По улицата често минаваше 
продавачът на вестници Света митета. Взех вестника и пеша 
Пилето и викаше: "Гласна бъ- отидох в Бабушница. Когато

На 6 т. м. в Босилеград ще се

математика, география и биоло- 
За окръжното състезание по гия, на 20 т.м. по история, на 27

Повикаха ме да отида в ко-

лгарите”, "Глас иа българи- го прочетоха, компетентните 1 
те”. Купих един екземпляр на разбраха каква е работата, из- | 
вестника и го занесох в моето 
родно село Ясенов дел. Баща отведоха до Пирот да хвана вл- 
ми го причете и каза: "Хубава ака за Цариброд, 
работа!", но веднага ме пред у- След тази случка много 
преди да не го популяризирам пъти занасях "Глас на бълга- 
много, защото мога да за газя.
Аз нс го послушах и дадох ве
стника на магазинера в кооп
ерацията, къдсто го видял и

виниха ми сс и с джилка ме !

рите” в моя роден край, но не | 
съм имал никакви неприятно- ■ 
сти.

Йордаи Миланов

40 ГОДИНИ 
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По инициатива на ръководи- те Димитровград и Босилеград в 
телката на Телевизионния цен- процеса на информирането на 
тър на РТС в Ниш Сладжана българското малцинство в Юго- 
Стаменкович

Ш 0 &
във вторник се славия. Отново беше потвърде- 

проведоха разговори с председа- но становището, че ТВ Журна- 
телите на общинските скупщини лът трябва да отразява всички 
в Димитровград и Босилеград събития в двете общини, а като 
Никола Стоянов и Сотир Соти- част на РТС особено трябва да 
ров и председателя на Общин- обръща внимание на граждан
ския отбор на СПС в Босилеград ите, общинските ръководства и 
Васил Такев.

Небойша Йотов, секретар на циите за събитията в страната, 
Соколското дружество в Дими- които се отпечатват на първите 
тровград

"Въпреки че "Братство” по трябва да се редуцират, респек- 
същество е информационен вее- тивно - да се пишат по-съкра- 
тник, в него трябва да се помес- тено. Предлагам да се въведат 
тват повече статии с едукацио- някои постоянни рубрики както 
нен характер и то от различни например дългосрочна прогноза 
области. Мисля, че във вестника за времето в нашия кран. Освен 
трябва да има повече текстове тази. могат да се въведат и други 
от областта на образованието, интересни рубрики", 
здравеопазването... Информа-

страници на вестника, все пак

парламентарните партии за съб
итията в нашата страна и извън 
нея. Телевизионният център в 

беше подобряването на услови- Ниш ще организира разговор 
ята за работа на ТВ Журнала. По между представители на двете 
време на срещата беше оценено, общини и републиканския 
че такъв вид разговори са твъ- истър за съвкупното информи- 
рде полезни и че в бъдеще те ране на български език. Беше 
трябва да се превърнат в редов- договорено в най-скоро време 
на практика. Едно от за ключе- Общинската скупщина в Боси- 
нията беше, че студиото в Ниш леград да създаде 
трябва да запознае ръководство- нически условия за работа, а 
то на РТС в Белград с предло- центърът в Ниш да създаде 
женията и възможностите за по- бходимите условия за обучаване 
тясно сътрудничество с общини- на нови кадри.

Основна цел на разговорите

АНТОЛОГИЯ, 
КОЯТО СЕ 

ПОМНИ

Б. Д.МИН-

Ф©Т© ОКО
ТОДОРИЦА

основни тех-
Издателство "Покрст” - ДД 

Подгорица неотдавна издаде ан-нео-
тологня на югославската поезия 
за деца - ПАМТОЛОГИЯ, в ко
ято е включен и известният наш 
поет Милорад Геров.

Както каза проф. д-р Драгу- 
тин Огняновпч в своята рецен
зия за книгата, касае се за една 
много хубава и полезна книга за 
най-младите читатели, както и 
за техните възпитатели и лит
ературните творци: "Ето, напо
следък, книга, която би трябва
ло да се помни. А запомня се са
мо онова, което е написано лес
но, разбораемо п хубаво, онова, 
което разпалва мечтата, възпи
тава волята и емоциите."

В книгата са застъпени твор
би на най-видните югославски 
поети за деца от най-старото до 
най-младото поколение творци. 
Тук са: Мира Алечкович, Миро- 

Антнч, Глигор Витез, Ар- 
Диклич, Добрица Ерич, Пе

ро Зубац, Душан Костнч, Дра 
Лукич, Драгутин Огнянович, 
Любивое Ръшумович, Бранко 
Чопич, Воислав Царич, Бранис- 
лав Црънчевич и др.
ннпнпою;

ТЪРЖЕСТВО НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА "ГРА
ДИНА"

И. стойкович нов
КОМАНДИР НА 

ГРАНИЧНИТЕ ЕДИНИЦИ
Миналия петък в граничната застава "Градина” край Дими

тровград се проведе тържество по случай предаването 
длъжността в граничния батальон на ЮВ към Пиротския гар
низон. Досегашният командир на граничните единици на ЮВ 

Пиротския гарнизон майор Горан Петкович е преместен 
на нова длъжност в Оперативно-щабния сектор към Генерал
ния щаб на ЮВ, а на негово 
Никола Стойкович.

на

към

място идва капитан първи ранг Последната събота ирез февруари в_ . иърковния календар е
записана като Тодорова събота и в патите краища се сниша 
за Празник на собствениците на коне. На този ден едно време 
се организираха конна състезания и дефилета на коне. 
Традицията днес като чели се връща и ето не и тази година 
По улиците на Димитровград дефилираха 
каруци и двуколки.

На тържеството на граничната застава присъстваха 
овник Стоян Маркович, началник на щаба на корпуса към 
Трета армия на ЮВ, подполковник Радойица Недич, команд
ващ Пиротския гарнизон на ЮВ, представители на ОС в Дими
тровград, димитровградския Секретариат на вътрешните ра
боти и крайграничните полицейски органи.

ела вполк-
сен

ган

конници и коне с
А. т.Б. Д.
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ГОДИНА НА ПЕЧАТА

ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК
В началото псг 1949 год

ина, но точно - на 17 януари 
Преди Половин век - излезе от 
Печат Първият брой на ро
доначалника на информира
нето на езика на българско
то малцинство у нас 
мичника ”Гпас на българите 
в Югославия”, чиито тради
ции Продължава вестник 
"Братство”. В Продължение 
ще си ПриПомним за най-ва
жните оПределеиия в Програ
мната кониеПция на този ве
стник, изнесени в уводната 
статия на Първия брой, ко
ито, струва ни се, с нищо не 
са загубили актуалността си 
до днес.

Магистър Пене Стоилов Пе- 
роден през 1951 година 

босилеградското село Ярешник. 
Произхожда от почтено 
долюбиво земеделско семейство 
от Караджина махала

планина Църноок. За 
тази махала е характерно, че има 
само три къщи, принадлежащи 
на един и същи род, от който 
досега са излезли над 20 високоо
бразовани личности. Между 
има доктор на науки, магистри, 
лекари, професори, наставници, 
учители, офицери, музиканти и 
други професии.

Долните класове на основно
то училище Пенев завършва в 
родното си село, а горните в село 
Бистър. Четири години всекид
невно изминава пеш около 9 км 
в една посока. Дългите зими с 
дълбоки снегове, ниски темпе
ратури и силни ветрове не били 
пречка да изминава разстояние
то до Бистър и да бъде отличен 
ученик. Детството и юношест
вото си прекарва в родното село, 
където пасе овце и говеда и по
мага на родителите си във всич
ки селскостопански работи. При 
трудни условия учи в гимназията 
в Босилеград и я завършва през 
1970 година. Същата година се 
записва в Природоматематиче- 
ския факултет в Скопие, група 
география. По време на следва
нето получава студентски кред
ит, редовно полага изпитите си и 
през 1974 година се дипломира.

нев е в
ссд-

II Тру-

В ПОДНО-
жнето на

й '
тях

1 V*
Девойки в народна носия: 

(Снимката е от Тпас на българите")-щйс:
:Й

”...Националният въпрос в 
Югославия - пише в уводната 
статия на първия брои на в-к 
”Глас на българите в Югослав
ия” - бе разрешен правилно в 
Народоосбодитслната борба, 
която водиха нашите народи под 
ръководството на Комунисти
ческата партия на Югославия. 
Нова Югославия не е повече тъ
мница на народите - тя е братска 
общност на свободни п равноп
равни народи. Националните 
малцинства вТитова Югославия 
се радват на пълни национални 
права и свободи. Благодарение 
на придобивките на народната 
революция в нашата страна н 
българското национално малци
нство получи широки възмож
ности за всестранно политичес
ко, стопанско и културно разви
тие.

ните и околийски народни отбо
ри са българи.

Българското 
малцинство участва в политиче
ския живот на ФНРЮ в състава 
на Народния фронт и то взема 
активно участие в борбата за из
граждане на социализма. Ние, 
българите в Югославия, сплоте
ни в редовете на Народния фро
нт, участвахме в построяването 
на фабрики, строителни обекти, 
училища, във възстановяването 
на разрушените във войната къ
щи и други сгради - в изграж
дането на своите краища, в осъ
ществяването на по-добри жиз
нени условия. Заедно със сръб
ския народ ние взехме участие в 
заякчаването на мощта на наше
то общо отечество ФНРЮ, в из
граждането на социализма у нас. 
Стотиците доброволно проведе
ни трудови акции, които ние бъ
лгарите дадохме чрез организа
циите на Народния фронт са 
доказателство, че осъществява
йки програмата на КПЮ, ние по
ложихме много усилия да напра
вим областите, в които днес жи
веем по-добри, по-щастливи.

В стопанското изграждане 
на Нова Югославия, заедно с ос
таналите народи във ФНРЮ, ние 
поехме и изпълнявахме задачи
те в нашето социалистическо ст
роителство, ние се борехме и се

борим против враговете на нова 
Югославия за справедлив мир и 
демокрация в света, против им- 
периалистите и военнонасъс- 
квателната им пропаганда.

Всичко това е доказателство, 
че българското малцинство в 
Нова Югославия се е уверило на 
дело как се осъществяват във 
ФНРЮ неговите национални

Магистър Пене Стоилов Пенев

ста в Скопско поле”.
М-р Пене Пенев в момента е 

заместник-ръководител на сек
тора за пространствено плани
ране. Досега е ръководил изра
ботването на множество плано
ве. между които и териториал
ният план на националните па
ркове Дурмитор и Биогравска 
гора. изготвил е голям брой ек
спертни студии за над 40 общин
ски и регионални териториални 
планове. Автор е на над 10 на
учни труда, публикувани в разл
ични списания.Усъвършенствал 
се е в специализирани институ
ции за планиране в Любляна, Бе
лград и Атина, участвал е и в 
едномесечен семинар на тема: 
'"Икономика на развитието и ме
ниджмънта на жизнената сре
да”, организиран от Световната 
банка и университета "Черно 
море” в Румъния. Съавтор е на 
специализирания научен труд 
"Природните стойности на план
инския масив Якупица”. Него
вата по-тясна специалност - по
лзване на природните ресурси, 
предназначение на площите и 
развитие на селищата - му дава 
възможност да участва на кон
греси на географи, урбанисти, 
демографи, специалисти по во
дно стопанство и др. във всич
ките бивши югорспублики.

Живее във фамилна къща 
заедно със съпругата си, сина - 
студент в Технологическия фа
култет и дъщерята - ученичка в 
основно училище. Заедно езл 
съпругата си Денка старателно 
обработват двора и през 1995 го
дина получават първа награда за 
най-съвременно уреден двор в 
Скопие!

Както и всички нашенци в 
Македония, и м-р Пенев много 
обича родния си край. Когато 
има повече свободни дни и осо
бено когато е в лятна почивка, 
непременно отива в Ярешник да 
помогне на родителите си в сел
ските работи. С умиление си спо
мня за прекрасните пейзажи по 
склоновете на Църноок, за бук
овите и боровите гори, цветните 
ливади, бистрите изворчета, чис
тия планински въздух... Но съ
жалява, че не може да пренесе 
през границата произведените в 
родното село месни и млечни 
продукти. Очаква, че държавни
те органи на Македония и СР 
Югославия ще решат и този про
блем.

национално

права.
"Гласът на българите в Юго

славия" ще послужи за още по- 
широкото активизиране на бъл-

за изпълняванегарските маси 
на задачите, поставени от Пет
годишния план, за изграждането 
на социализма, конкретно за ос
ъществяване на задачите поста
вени от Петия конгрес на КПЮ 
пред всички народи на Югосла
вия. Нашият вестник няма да ре
гистрира само успехите ни, но 
ще говори и за грешките, непра- 
вилностите и опущенията, за да 
могат нашите хора да се учат от 
придобития опит как да постиг
нат по-големн успехи и да избег
нат грешките. Нашият вестник 
ще изтъква най-добрите работ
ници в делото на изграждането 
на социализма. Вестникът ще 
пише и за предстоящите задачи, 
посочвайки как те най-добре тр
ябва да бъдат изпълнени.”

Българското 
малцинство използува в най-го- 
ляма степен придобитите поли
тически и национални права в 
организирането п изграждането 
на народната пласт и мощното и 
свободно културно развитие. 
Открити бяха много основни уч
илища, в конто децата учат на 
своя майчин български език. Ок- 
рити бяха прогимназии, гимна
зии и учителски институти в ко
нто се преподава на български 
език. Всички отборници в мест-

нацнонално

М-р Пене Пенев е упорит 
и трудолюбив специалист за 
изработване на територи
ални планове и всекидневно 
работи да осъществи амбици
ите си в областта на научно- 
творческата дейност. Готви 
се през април да се запише за 
докторска дисертация. Го
вори български, сръбски, 
македонски и руски език, а си 
служи с френски и 
английски, което му дава 
възможност да сътрудничи с 
учени от други страни.

(Продължава)

ПИСМО ОТ МОЛДОВА

СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ СЛАВНИЯ 

ВЕСТНИК ” БРАТСТВО”!
След дипломирането Пенев 

постъпва на работа в Института 
за пространствено планиране в 
Скопие, сега преименуван в Яв
но предприятие за пространст
вено и урбанистично планиране, 
където и понастоящем работи. 
За да усъвършенства знанията 
си по специалността, той завър
шва двугодишна специализация 
по пространствено и урбанисти
чно планиране в Архитектурния 
факултет в Загреб. Като специа
лист работи в сектора за терито
риално планиране най-напред 
като сътрудник-плановик, след 
това като плановик и отговорен 
плановик, а започва да се зани
мава и с научна работа. Между
временно Пенев се записва за сл
еддипломна квалификация в 
Природоматематическия факу
лтет в Скопие и през 1988 година 
успешно защитава магистърска
та си дисертация на тема: "Прос
транствени и социографски тра
нсформации на населените ме-

Много ми е Приятно, че вие Правите такава 
необходима за нас работа, вестник зя 
нотите хора! При нас вече две години не се 
издава българско Печатно слово, са.ио на 
държавен.
С голяма тоПлина си сПомнлм ’95 година, 
срещите в Агенцията за българите в чуж- 
бина, а тези години Агенцията ни забрави. 
П При тях всяка година нов ръководител... 
На мен много ми имПонираше, че миналата 
година беше Година на Културата, а тази 
на Печата! Аз бих ви Пожелала здраве, вдъ
хновение, мъжество, надеждни сПонсори, 
интересни срещи с хора, мирни и красиви 
дни. ГосПод да ви варди ош лоши Приятели!

Днес набрах смелост да наитиа няколко 
думи, да Ви Поблагодаря за такъв велик- 
олсПсн Подарък като вашия вестник, осо
бено новогодишния брой, и въобще за вси
чките изиращаиая.
Аз като Получавам Поредния брой, чеша го 
ош край до край и го нося в себе си до новия. 
А когато ходя в българските села да готвя 
своите Предавания, им разказвам за вашия 
вестник. Па Пчеларството, разказите на 
бай Асен... За Пчеларството вашата кон
султация е шаман.
Интервюто с Николай Кънчев много ми 

ст>гласна, че Поезията и кни-хареса и съм 
гаиш се Просто неразделими ош човека. Аз 
сега работя над едно Предаване ”Фамилен 
Портрет в интериора”, за едно чудно се
мейство Пейчеви. Той е българин, жиоо-

С уважение 
Мария Великсар 

Кишинев
Писец, а съиругаиш му е молдованка, кера- 
миешка, и без музика и Поезия не мога да си 
Представя тази Програма.

(КолсжкшШ Марин Великсар е редакишжи на 
радиойрсдааансСПо за българите в Иссирабин)Богослов И. Янев
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В ЦАРИБРОДСКО МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ (1920-1941) (2)

ПО НАКАЗАНИЕ СА НАЗНАЧАВАНИ НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ УЧИТЕЛИ
Неговата дейност е гю-забележителш 

през последните години.
На мнение съм, че той трябва да се 

отстрани от Цариброд.
Зная, че сега е подал молба да бъде 

преместен за учител в Цариброд с цел да 
продължи болшевишката си дейност и тъй 
като от датата на неговото назначваие го 
делят само няколко дни, на мнение съм, че 
е нужно да се предприемат мерки и да се 
прекрати неговото по-нататъшно служ- 
буванс в Цариброд.

Твърде спешно.

(Продължение от миналия брой) архива па Югославската армия, е бил под 
надзора на Главния гсиералп/аб. Според из
казвания на стари царибродчаии комуни
сти, той е бил член на КЖП и служил като 
прьзка между българските и югославските 
комунисти. Дълго време разузнавателната 
служба не е знаела за това. В един документ, 
изпратен до Министерството на просветата 
в Белград от Главния генералщаб (разуз
навателно отделение), се казва:

"Чедо Ллексич е учител, комунистиче
ски представител в Цариброд. Въз основа на 
документи, получени от сигурни извори, и 
проверка от една година се констатира, че 
покрай други има забележителна болше- 
вишка роля.

Неговата роля се състои особено в това 
да поддържа връзки между нашите и бъл
гарските комунисти.

Оженен за българка, царибродчанкя, ко
ято е имала от по-рано връзки с местни 
комунисти и с тези отвъд гранитната, той 
изпълнява успешно тази роля.

рибродски учители Нацко Панайотов от 
Изатовци, Манол Ставров от Криводол, Ив
ан Манчов от Изатовци, Петър Георгиев и 
Георги Петров от Каменица. И не само за 
приятслстпата си с учителите. Новица Гю- 
ришич ни разказа за любовта на населе
нието към просветата, за това как работили 
самодейните селски театри и за дейността 
на учителите от Черна гора, които били 
назначавани в Царибродско по наказание, а 
тук намирали, както той каза, членове па 
Социалдемократическата партия от Бълга
рия и сътрудничили стях. Учителите черно
горци работили в Бребевпица, Радсйна, Пе- 
тьрлаш, Градини, Прача, Сливница, Долна 
Невля и Борово.

НОВИЦА ГЮРИШИЧ: НЕ Е 
ИМАЛО НАЦИОИАЛО 

РАЗДЕЛЕНИЕ
Новица Гюришич е учитедствувад в Ца- 

рибродско 12 години. Първо е назначен в Г. 
Криводол през септември 1925 година, а 
след това е преместен в с. Реткоцер в Яб- 
ланишка околия. Там прекарал кратко 
време и написал молба до Министерството 
на просветата да го върнат в Царибродска 
околия. И го върнали в село Градини, където 
останал до 2 април 1941 година.

Преди 15 години той посети Градини 
със своя син, който се родил в Градини и 
сега живее в Черна гора като известен пи
сател. След Градини те посетиха и редак
цията на "БРАТСТВО" и "ДРУГАРЧЕ".

В редакцията на "Братство" Гюришич 
разказа за своето учителствуване в Градини 
и лшого интересни неща из живота на учи
телите, за другарувансто си със старите ца-

Ночалиик: Дивизиоиеи генерал 
Петар Й. Маркович с.р.”

През 1959 година в една учебна стая в учи
лището, където е работил Чеда Алексич, е 
намерен партиен материал.

Чеда Алексич е бил отличен педагогически 
работник, много обичан от учениците и ро
дителите им.

ЧЕДОМИР ЧЕДА АЛЕКСИЧ 
БИЛ ПОД НАДЗОРА НА ГЕИ- 

ЕРАЛЩАБА
Чеда Алексич е бил учител в Лука пи I (а и 

Цариброд. Прекарал е много години в Ца
риброд и, според намерени документи в Богдан НИКОЛОВ

ГОДИНИ И ГОДИНИ УСИЛИЯ ДА СЕ ОТКРИЕ ИДЕНТИТЕТЪТ НА ЕДНО РАСТЕНИЕ

САМИЧЪК, БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ
За разлика от Емерих 

(Имре) Фривалдски, комуто 
платени събирачи обезпеча
вали билки, Панчич всичко из
вършвал сам. Когато през 1847 
година бил назначен за лекар в 
Ягодина, той за пръв път ми
нал из подножието на Рътань 
на път за Сокобаня. Тази из
висяваща се като египетска пи
рамида към небето планина го

>; я приятел Виктор Янка, офицер, 
същевременно и голям бота- 
ник, и му съобщава, че ще пре- 
дприеме нови походи към Юго- 

^ източна Сърбия. Там, сред Св- 
ърлишките планини, Сичевас- 
ката клисура, Елашничката 
клисура, Злотската клисура и 
др. Панчич отбелязва нови на-

шяш
тп \ яI д

ходи ща на рамондата, на която 
междувременно надянал име- 
то сръбска рамонда (КатопсИ 
зегЬюа). Дотогава ботаниците 
знаели само за един вид от този 
род, пиринейска рамонда (ГСа- 
топс!а ругепаюа) от Испания. 
Названието рамонда родът 
бил получил по името на френ
ския ботаник Рамонд. В ново 
писмо до Янка, Панчич казва: 
”Сега мога със сигурност да 
твърдя, че ГСотопс1а зегЬюа се 

*' различава от пиринейската си 
че там го очаква някакъв сюр- ща със загадъчното растение, роднина с по-дребните си цве- 
приз. Не се излъгал. Примък- Панчич с облекчение ще съоб- тове”.

привличала с магнитна сила. ^
Но на плещите й той ще се из- 8®$^ 
качи едва през 1855 година, ко- 
гато вече бил назначен за про- 
фесор по естествени науки в дЕяЖ 
белградския Лицей.

Преди да се окаже на върха,
Панчич предложил на придр- 
ужаващите го сътрудници да 
обиколят отвесните канари на 
планината от северния й хъл- 
бок. Инстинктът му говорел,

1

шШ\ шшЩщМШШ Освен на Рътан, Капюпйа 5ег1лса вирее и в Сичевска клисура и в 
клисурата в Йелашница. Мотив от Йелашница

кеа) нямали никакви други 
роднински връзки с останали
те европейски растения. В Ев
ропа те се оказали изолирани, 
а останалите техни близки ро
днини се намирали в далечна 
Африка. Между тях е и дек
оративното растение "Афри
канска виолетка" ("Африка
нска л>убичица"), която може 
да се купи във всяка добре за
редена цветарска будка.

Ще изминат още няколко де
сетилетия и новите бардове на 
сръбската ботаника - Луйо Ада- 
мович и Неделко Кошанин - ще 
уточня и допълнят житието на 
рамондите. Ще докажат, че тези 
растения са терциерни реликти с 
много далечно, много древно 
геоложко потекло и датират от 
преди 60-70 милиона години, ко
гато на Балканите владеел тро
пически климат.

Обаче и тия двама автори не 
съумели да дадат напълно задо
волително обяснение как рамон
дите успели да преоделят всички 
предизвикателства и неволи, на 
които били подложени в течение 
на такъв астрономически дълъг 
период и оцелеят до наши дни.

с. к.
(В следващия брой: Как била разк

рита мистерията около 
устойчивостта на рамондите и 

хаберлеята)

‘.
покрайнините на града. Князат 
ще ти позволи. Обърни вни
мание на рамондата, тя, струва 
ми се, не е казала всичко за 
себе си.

Действително в местността 
Радованскн камен при Йелаш
ница и по скалите под Големи 
връх (Трем 1810м) на Сува пл
анина д-р С. Петрович се на
тъква на абсолютно нов за

!Гт;1

налата се непосредствено до 
стените дружина захласнато рудници: 
зяпнала в синьо-виолетовия

щи на своите приятели и сът- Минават години, а Панчич
и по-нататък продължава за- 

Най-сетне съм напълно уб- дълбочено да проучава рамон- 
килим, разпънат върху скала- еден, че моите съмнения не бя- дата. На своя бивш ученик, се- 
та. Цветчетата не ухаели, оба
че били безкрайно красиви.

- Никога досега не съм им-

ха напразни - билката, която тне приятел и сътрудник, дво- 
петнадесет години ме изкуша- рцовия лекар д-р Сава Петро- 
вадю, не е хаберлея! Тя е нов вич той препоръчва през 1879 

ръцете си подобно расте- вид от рода рамонда (Катоп- година: 
ние. Момчета, признавам, че Фа), семейство Сезпепасеае, 
не му зная името. Щом се завъ- към което принадлежат (и то- 
рнем в Белград, ще поровим в ва е

ал в
науката вид рамонда, с по-свет- 
ловиолетовн цветове. Най-на
пред го нарича по името на гр
ад Ниш (ГС.атопс!а тззапа), а сл
ед това, в кооперация с про
фесор Панчич, растението по
лучава ново название - Ната- 
лиина рамонда (КатопдаКаШа- 
Пае). Честта да бъде кръстница 
се паднала на съпругата на кр
ал Милан, Наталия, която то
гава получила нова титла и 
станала

- Драги Саво, чух, че ще 
придружиш крал Милан при 

необикновеното) изклю- обиколката му из новоосвобо- 
ключовете за определяне на чително тропически растения, дените от Турция краища ок- 
растенията, дано се доберем до Панчич веднага осведомя- оло Ниш. Използвай часовете
названието му.

Това е бил първият комен
тар на Панчич за находката.
Обаче нито книгите, нито хер- . 
бариите му помогнали да реши 
загадката. Със свито сърце той I 
принудително назовал рътань- | 
ската принцеса хаберлеа, ко- I 
лкото да оповести новостта и I

ва за развързката своя голям за почивка, за да обиколиш

УЙ|§1||*■

първата сръбска кра
лица след хилядогодишна па
уза като последствие от про
падането на кралската дина
стия на Неманичите.

На откривателите на ново- 
намерените рамонди било ве
днага съвършено ясно, че се 
касае за епохални ботанически 
раритети, а именно и двете ра
монди (освен родопската хабе
рлея, пиринейската рамонда и 
представителите на род Ян-

да не позволи първенството на В 
откритието да бъде присвоено В 
от друг автор.

За да се снабди със свежи Ц 
екземпляри и допълнителни В 
сведения за "хаберлеята”, Па- || 
нчич отново се връща на Ръ- Е 
тань през 1859 и 1869 година! Ш 
След последната екскурзия, 15 
години подир първата му сре-

зя

Ш®!
Най-голямият връх на планината Рътан, където за пръв път е 

открита Капюпйа $сгЬ|‘са

Ф ШшЯ5 МАРТ 1999 г.



СПОРТ ® СПОРТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СТРОЕЖА НА СПОРТНАТА ЗАЛА

НА ТУРНИРА ПО СТРЕЛБА В ДИМИТРОВГРАД

ЯГОДИНЦИ НАЙ-ДОБРИ ПАРИТЕ - РЕДОВНО, 

СТРОЕЖЪТ - ПЛАНОВНа 27 февруари в Димитр 
град се проведе вторият мемори
ален турнир по стрелба с въздушна 
пушка за пионери и пионерки "Ву- 
кадин Вуле Маркович". Организа
тор на тази спортна пройва бс ст- 
релческият клуб "Граничар” от 
Димитровград.

В турнира, който беше открит 
от председателя на Общинската 
скупщина Никола Стоянов,взеха 
участие 7 отбора от Сърбия ("Бра- 
тогощ” от Никшич не дойде). В 
индивидуалното класиране за пио
нерки първа беше ТИЯНА САВ- 
ИЧ от "Тръстеник 1893” със 179 
точки, с което спечели и наградата

татите са следните: На първо мя
сто са "Каблови” от Ягодииа-694 
точки, на второ "Тръстеник 1893” 
- 688 точки, на трето "Граничар” 
от Димитровград - 663 точки, на 
четвърто "Прищииа” от Прищина 
с 655 точки, на пето "Юмко” от 
Враня с 655, на шесто "Милорад 
Манчич-Луканяц” от Пирот с 653 
и на седмо Основното училище от 
Прокупие с 651 точки.

Предишния ден в Димитровгр- 
I се проведе семинар за съдии по 

с грелба, на който 7 нови съдии по
ложиха изпит, а Ана Павлова пот
върди съдийкото си звание. Ружи
ца Алексова стана съюзен съдия.

ов-

Щом средствата пристигат 
редовно, и строежът върви по които ще носят покрива. Очаква 
план, с удовлетворение е конста- се с началото на строителния се- 
тирано на заседание на Съвета 
за строежа на спортната зала в 
Димитровград, който се събра 
на 23 февруари, за да обсъди до

трябвало да се поставя дограма
та и стъклата.

Макар че все още има про
блеми при осигуряването на нео
бходимата документация поради 
промени в Закона, председате
лят на Съвета за строеж на за
лата Зоран Геров не без осно
вание оптимистично заяви, че 
очаква през есента на 2000 го
дина част от залата вече да за
почне да се ползва. Баскетболис
тите вероятно първи ще заигра
ят в нея. Както самият той каза, 
дали това е прекалено амбицио
зно, остава да се види.

защита на стоманените греди,

зон да започне слагането на пок
ривната конерукция.

"Прогрес” от Пирот, който 
генерално строи залата, е завър- 

къде се е стигнало със строител- шил бетонните работи, но закъ
снява със зидарските. Причина- 

На заседанието беше устано- та за това е студеното време. Но 
вено, че строежът е стигнал до закъснението не е голямо и мо- 
желязната конструкция на пок- же да се навакса. Въпреки това 
рива. Вероятно и част от нея вс- "Прогрес” ще трябва да плати 
че би била поставена, ако не са 245 000 динара "пенали”. Сега 
възникналите проблеми согнеу- предстои уговаряне на тенекид- 
порната защита на самата кон- жийскитс работи на стойност от 
струкция. Затова фирмата ”3а- около 700 хиляди германски ма- 
варивач” от Враня, която изра- рки, а през август и септември би 
ботва и поставя желязната кон
струкция, е била принудена да

ството.

А. Т.

ИВАНА ШЕКУЛАРАЦ - 
ОКО СОКОЛОВО

прави нови опити за огнеупорна

ФК
"ЖЕЛЮША”
НАПУСКА
ЗОНАТА

на Ружица Алексова веднага за
белязва, че Ивана Шскуларац има 
око соколово и че ще стане добър 
стрелец. Още през следващата го
дина Ивана сс класира за първен
ствата на Сърбия и Югославия, къ- 
дето постига и своя най-добър ре
зултат - 172 кръга.

За постигнатите резултати е 
наградена като най-перснективна

Футболистите от Желюша 
напускат Нишка футболна диви
зия в пролетната част на първен
ството. Това решение е прието 
на годишното събрание на ФК 
"Желюша”, проведено на ^фе
вруари Основната причина за

Никола Стоянов откри мемориалния турнир състезателка в рамките на мани
фестацията за избиране на най-до
бри спортисти на общината през 
1998 година. Получавайки награ
дата, тя изказа своята благодарно
ст към Ружица Алексова и обеща

на Турнира. На второ и трето мя- Семинарът беше ръководен от 
сто се класираха МИЛИЦА ПЕТ- Витомнр Хоман и Милисав Ппн- 
РОВИЧ със 176 и АНА СТОЯНО- тич от Белград, международни съ- 
ВИЧ със 174 точки, и двете от "Ка- дии. 
блови" от Ягоднна.

Сред пионерите най-добър е гробовете на Вукадин Маркович и 
МИЛЕНКО СЕБИ от "Тръесгге- Тихомир Тошев, изтъкнати члено- 
ник 1893" -177 точки, на второ мя- ве на СК 'Траничар". На спонсо- 
сто е СТЕВАН КОСГИЧ от "Ка- рите на турнира и други стрслче- 
блови”, а на трето МИЛОШ СТО- ски прояви бяха връчени благода

рствени писма.

това решение е недостигът на 
средства. Отборът обаче не се Ивана за първи път участва на 
разпада и ще продължи състе- училищното първенство по стрел- 0щС по-добри резултати, 
занията за Югокупата, а от есе- ПРСЗ 1997 година. Опитното око

Делегация на стрелците посети
Д. С.

нта ще се включи в състезанията 
в Пиротска окръжна дивизия. 
Прието е решение да се сфор
мира нов Управителен съвет, ко
йто да консолидира отбора, да 
реши проблема, свързан с лип
сата на игрище в самото село.

На 6 март тази година се навършват 8 години 
от смъртта на обичания ни син, брат и девер

КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ, 
от село Радейна

Изминаха и 9 месеца от смъртта на баща му
ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ

Скърбящи: майка Пловдина, брат Ивица, снаха 
Даниела и други роднини и приятели.

ЯНОВИЧ от Прокупие.
В отборното класиране резул- Д. С.

”БАЛКАНСКИ” В ЛЕПЕНСКИ ВИР както и други кадрови и органи
зационни проблеми.След повече от един месец базови подготовки в Димитровград,

заминаха на подготовки Д.С.футболистите на "Балкански" на 26 февруари 
в Долни Милановац, в хотел "Лепенски вир”. Тук те ще се подготвят до 
6 март, а в рамките на тези подготовки ще играят няколко приятелски 
срещи с отбори, които също тук са на подготовки.

сезон "Балкански” е подсилен с още един добър

На 7 март 1999 година се на
вършват две тъжни години отка- 
кто останахме без нашите най-ми-

На 9 март 1999 година се на
вършват пет години от ранната 
смърт на нашия мил син, брат и 
внук

За пред стоящия
играч от "Раднички” от Пирот. Това е Саша Тошич, който игра в 
Димитровград преди една година.

ли
РАДИСЛАВ И ЛИЛЯНА 

ДАВИДКОВИ 
от Димитровград.

Вашата младост и добрина ве
чно що останат в нашите сърца и 
до гроба ще останем с раните, 
които но можем да изцелим.

Опочолони: дъщорито Ипана и Ана, майка Смиляна, баща Мирко, сес
тра Елона и многобройни роднини.

Д. С.

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА е
На 3 март в Босилеград започна турнир по тенис на маса. Участват 

общо 64 състезатели - 24 младежи и 40 възрастни. Състезанията сс 
провеждат отделно за възрастните, отделно за младежите.

В първия етап турнирът ще сс провежда по групи - 4 групи възрастни 
и 4 групи младежи, а във втория етап ще бъдат формирани нови групи, 
по 5-те първокласирани от всяка група и 4-ма най-добре класирани от 
младежката група.

Организатори на турнира са Центърът за култура и спортното 
дружество "Младост". Състезанието се провежда в Културния дом.

м. Я.

ИВАН СОКОЛОВИЧ 
от Димитровград.

Поклон пред светлата ти па-
На 10 март 1999 година со навършват седем години от смъртта на 

СТОИЦА ПЕТРОВ 
от село Било (Димитровградско). 

Никога от нас не търсеше благодарност. На
шето щастие беше най-голямата награда за теб, 
но ранната ти смърт не ни позволи да ти се рад
ваме. Щастливи сме, че имахме такъв баща и 
вечно що носим твоя лик в сърцата си.

На тази дата в 11 часа ще посетим вечния му 
дом на димитровградските гробища.

Скърбящи: съпругата и доцата.

мот!

Опочолони: майка Спотлаиа, 
баща Мирослаи, спора Йоллна 

и други роднини.МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР "ТОДОР ПЕШЕВ-ТОША"

БОБАН НИКОЛИЧ — ПОБЕДИТЕЛ
ОБЯВИНа 28 февруари в Димитров- тии Пейчич, и двамата от Пирот, 

град се проведе вторият мемори- Класирането след третото място е 
алеи турнир по шахмат "Тодор Пе- следното: Йовица Костич, Милан 
шев-Тоша”, на който участваха 31 Митич, Владица Стоянович и т. н. 
шахматисти от Пирот и Димитров- В женска конкуренция най-добра 
град, включително и двама ФИ- беше Бояна Алексова, а до 16 
ДЕ-майстори. Игра се по швейца- години Ивица Голубов. 
река система от 9 кръга и десет

Продавам къща 
в Димитровград 

(ул. "Салвадор Алиендо" 
N922), 80 м*, на два 

етажа и 450 м2 дворно 
място.

На 5 март 1999 година се навършват осем 
години от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър и дядо

На синовете на покойния То-
ДЖОРДЖЕ АЛЕКСОВ 

от Димитровград.
• дор Пешев ШК "Пирот" прсдоста- 

Първо място спечели Бобаи ви два безплатни пансиона п Звои- 
Николич, ФИДЕ-майстор от Пи- ска баня с превоз до там. 
рог със 7,5 точки. Втори беше Лю
бомир МаПИЧ със 7, а трети Милу-

мииути за състезател. ■ТЦ
3« подробни информаци 

. звънете на телефон Почна благодарност от 
самойстяо Апоксонм.8-706.

дс.

ШтвЯя 5 МАРТ 1999 г.
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СОСПЕ
Тамън помислимо: прстуримо и туя зиму през главу, 

сънце огрея, народ се поразмърда, кига изеднуш сви, завуча, 
задува, вати вийелица,татри дни. Пак ни утрупа, а ветърьт йедна 
места одува, а на заветринете натрупа, направи соспетине на 
врата и пеиджере, оти сва врата и све пенджере су обърнуте 
къмто заветрину.

Ама нали йе рекъл народат: свако чудо за три дъна - толкова 
трая и тая сприя. Пак се пооправи времето и гледам наизлезъл 
народ с лопате и разчистуйе соспете, прави пролукье до пут- 
ищата.

"Бабо, че цървяшем ако не излезнем да се поразодим из 
чаршиюту, да видим кво стайе по свет!" - реко на бабуту и 
замети у на гьрбину шаячнуту дрею.

"Айде, айде, нали си научил ко куче на касапницу - иди, 
прошетай беневреците!" - прогунгьа она.

Успут настиго Бенчу Загомилялото. Реко си че га поодминем, 
оти йе досадън ко бъле у гаче. Позавърте главу на другуту страну, 
ама ядъц~

"Манчо, Манчо бре, кво си се зазяпал от другуту страну - и 
там соспе, кико и отука!" - дърли ме он за рукав.

"Гледам и се питам: кико тия народ че очисти толкова снег!"
"А, че чисти народ! Защо да чисти народ? Нали има кому

нални. Каже народ имаю дебеле плате, па нека чисте!"
"Е, дотам ли га докарамо да завидимо и на метачете по 

улицете?" - питуйем га я.
"Ма я нищо не кажем, тека орати народ!" - насети он накуде 

че га искарамо.
"Кой народ, бре Бенчо, тия ли що води чужде бригье?"
"Е, народ ко народ_"
Идемо тека надоле къмто чаршиюту и стигомо пред об- 

щинуту.
"Знайеш ли Манчо, дека има общинска одлука свак да чисти 

пред своята врата кига утрупа?" - питуйе ме он.
"Знам! - реко. - Ама кой гьу спроводи?"
"Ти випгьл ли си общинарете да излезну с лопате пред 

общинуту?"
"Не съм" - реко му.
"И я не съм!" - рече он.
Пред пощуту йедно дете се укопало у снегат само главата му 

се види. Ка стигомо, Бенча застану, погледа малко и текьи дърпи 
на детето лопатуту из рукье.

Не се чисти тека! - рече он. - Я ми дай лопатуту да ти 
покажем!"

И поче да разрева снегат къмто очистеното. Детето

еве
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ДРАМАнизлция Момчило Андреевич то
гава шеговито подхвърли: ”Сла-СЪГЛАСИЕ

На годишното събрание на Сд- гало сс слага”. (Действащи лица: миналото, 
сегашното и бъдещето)руженнето на спортните рибари 

"Нишава" в Димитровград членът 
на сдружението Зоран Слагало бе 
кандидатиран за член на Управи
телния съвет на Спортния съюз 
(СС), докато двама рибари бяха 
предложени за членове на Скуп
щината на СС. Един от присъства
щите рибари предложи да се питат 
предложените дали се "слагат” да 
представляват рибарското друже
ство в органите на СС. Духовитият 
председател на рибарската орга-

Б. Д.

Пак казват: Ние смело кра
чим към светлото ни бъдеще. И 
отново никой не казва същест
вува ли такова бъдеще, къде е то 
и през какви мъки трябва да ми
нем, за да стигнем до него.

Близо ли е или е далече това 
бъдеще?

Не е ли нещо имагинерно?
Това светло бъдеще - мое ли 

е, наше ли е или е чуждо?
А какво става с миналото

” ЧЕШЛЯНЬЕ”
Преди да започне разискване

то за "Братство”, един тукашен от
говорен ми каза:

- Сега че те чешлямо!
- Няма да може, нямам коса!
След заседанието обаче разб

рах, че ни "очешляше” без гребен, 
дори без малко и без глава да ос
танем.

А.Т.

(ни)?
ШТГШ Какви са отношенията меж

ду миналото и сегашното?
Какво е мнението на мина-"АНТИФАШИСТ” лото и сегашното за бъдещето?
Усещаме ли бъдещето? До

къде стигнахме по пътя към не
го? Анализираме ли сегашното, 
сравняваме ли го с миналия и по
миналия ден? Какво взехме от 
миналото, какво ни дава сегаш
ното, какво искаме от бъдеще
то?

По времето на титоизма в ед- адия комунист в милицията. Там 
но димитровградско село парти- бил и Яким. 
ен секретар бил някой си Яким,
който прекалено съвестно изпъ- тал командирът Яким. 
лнявал тази функция. Това не се 
харесало на един млад комунист 
и той решил малко да го "про
вери”. В един разговор с него го 
нарекъл голям антифашист.

- Така ли! Ще видиш ти!
След седмица повикали мл-

- Какво ти каза този? - попи-

га гледа
пливнуло у пот, почеша се по главу, попрекърсти се, па рече: 
Добре дедо, тека йе ко що ти кажеш, ама дай ми лопатуту, 

немой да се умараш".
И пак

- Каза ми, че съм фашист,
ама имаше и още нещо.

- Анти-фашист! - допълнил 
го младият комунист.

- Е, точно това!
Командирът се засмял и ги

изгонил от канцеларията.

поче да върля снегат кико що си работеше. 
Аджамия - нищо не разбира, чак не знайе 

рине!"
Пред Белградскуту банку Бенча пак : 

показуйе на чиновниците кико се рине 
"Чиновници, само

Много въпроси, а къде са от
говорите? ни снег кико се

Петър ГЕРОВ
граби лопатуту и поче да 

снег.
знаю да чукаю по онея машине, та що?АСЕН Р

унесомо парицете да гьи затрию!"
Я прегьлтну, нищо не реко, ама поче ме сузима. Пред 

"Балкан" Бенча пак неЛетяхци чиниирисува: Б Димитров

се стърпе.
Кьелнери, само знаю кико да искараю сметкуту по-голему 

за пийеньето, а от снег нищо не разбираю!"
Пред пекаруту найде ману на пекарете за лебат, после на 

циладжийе за намещаят, па на "Слободу" за дрейте. Ка 
да рампуту, рече:

"Айде че минемо от другуту страну!"
1Мя йок' че се върчамо! - реко я. - Айде че идемо при тебе на 

по иедну греяну".
Ка стигомо пред ньеговуту порту,

Биде се само

глглс. с тл^л- летя
I хще ги 
ТКУ/7&&А- ме:— и а- /ии\ СТИГОМО

снегът гьу затрупал до вър. 
щрапкье кока йе вълк йединак минул. Он пойде 

напред, па се обърну и ми рече да се учим од ньега кико се гази 
през дълбок снег... Са си нещо мислим: има мнодзина теквия що 
по-обичаю да разреваю пред чужда врата и ако ньинята су 
утрупана до вър!

в»
Г29СК.


