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- ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ГЕРМАНСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР И КОМИСАРЯ ЗА ВЪН
ШНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ЕСИЗМАМА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

ИЗКЛЮЧВА КАКВОТО И ДА БИЛО НАЛА
ГАНЕ НА ВОЛЯ, КАКТО И КАКВИТО И 

ДА БИЛО ЧУЖДИ ВОЙСКИ ЗА НЕГО
ВОТО ПРИЛАГАНЕ

С приближаването на 
15 март, датата, когато би 
трябвало (някъде във Фра
нция) да продължат разго
ворите за политическо ре
шение на косметския пр
облем, расте и нервни- 
ченето на някои от член
ките на Контактната група, 
начело със САЩ. Аме
риканската 
може да бъде спасена от 
провала в Рамбуйе само 
ако склони лидерите на 
сепаратистките и терори
стични партии на космет- 

албанци да подпишат 
"споразумение" за мирно 
решаване на конфликта. 
При това им се предлага да 
подпишат документ, който 
изобщо не е бил обсъждан, 
а камо ли приет от когото и 
да било от участниците в 
разговорите в известния 
френски замък.

Става дума за "споразу
мение", в което не само се 
равнопоставят държавни
те органи на една суверен
на страна и терористични
те банди, но от Сърбия и 
Югославия се търси да се 
откажат от една част от со
бствената си територия и 
от собствения си народ, да 
се откажат от своята исто
рия и да я предадат в ръ
цете на убийци, похитители 
и нарко-търговци. За ком
пенсация не ни се предлага 
нищо друго, освен гола оку
пация, защото уж само с по
мощта на силите на НАТО 
ще може да бъдат обезо
ръжени албанските терор
исти в южната сръбска по
крайнина!!!

Това е втората голяма 
измама, защото през по- 
лувековното си съществу
ване НАТО не успя да обе
зоръжи нито ирландските, 
нито баскийските, нито ко- 
рсиканските терористите. 
А те действуват в страни 
членки на този военен ал
ианс. Нека те първо да из- 
метат собствения си двор и 
да ни оставят ние да чис
тим нашия. Това, че дър
жавните органи у нас се съ
гласиха да върнат войска
та и слецлолицията в баз
ите, в никакъв случай не е 
проява на безсилие. Напро
тив. Това е само още едно 
доказателство за искрено- 
то ни желание проблемът 
да бъде решен по мирен на
чин и с политически сред
ства. Но въздържаността 
на единия предполага също 
такова поведение и от дру
гата страна. Без лъжи и без 
измами.

дипломация

В разговор с Йошка Фишер н Ханс ван ден Брук президентът Слободан Милошевич подчерта, че Сърбия и Югославия очакват 
международната общност да подкрепи мултнетннческня, мултикултурния и мултиконфссионален подход в уточняването на политическ
ото решение, за което упорито настоява нашата страна, вместо решенията, с които би била установена майоризация на албанците за 
сметка на другите национални общности *3а Европа, която исторически е изппитала ужасните последици от хегемонистичните 
аспирации и политики през тоя век, не би трябвало да има никакви дилеми или неразбирателства, когато се касае за пътя, по който води 
политиката на диктат и военни закани. *В разговора участваха и президентът на Сърбия Милан Милутинович, съюзният външен 
министър Живадин Йованович, както и посланиците на Германия и Австрия в Югославия Вилфрнд Грубер и Волфганг Петрич.

ските

ттЮгославският президент Сл
ободан Милошевич прие в по
неделник германския външен 
министър Йошка Фишер и Ханс И 
ван ден Брук, комисар за вън
шните работи към ЕС, които 
пристигнаха на посещение в 
Югославия.

В съдържателните разгово
ри беше проявен двустранен ин
терес към континуиран полити- Я 
чески диалог, целящ разширява
не на отношенията и сътрудни
чеството между Югославия и Ге
рмания, както и с Европейския 
съюз.

Що се касае за прилагането 
на бъдещото политическо спо
разумение, нашето становище е, 
че това е задължение и отговор
ност на подпиеннците на спора- 
зумението в Република Сърбия, 
чиито конституционни институ
ции гарантират осъществяване-
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I гЗаца то на правата на всички граж- 
дани и национални общности на 

ЯИ8 принципа на равноправието.
За Европа, която през исто-

Президентът Милошевич в разговор с министър Фишер рията е изпитала ужасните по
следици от хегемонистичните 
аспирации и политики през тоя 
век не би трябвало да има ни
какви дилеми или недоразумен
ия. когато става дума за пътя, по 
който води политиката на дик
тата и военните заплахи, на как- 
вито днес е подложена Югосла
вия. Вместо необоснования на
тиск срещу СР Югославия, ев
ропейските страни трябва да ок
ажат подкрепа на нашата страна 
в борбата й против тероризма, 
който несъмнено е едно универ
сално зло.

В разговора участваха през
идентът на Република Сърбия 
Милан Милутинович, съюзният 
министър на външните работи 
Живадин Йованович, както и по
сланиците на Германия н Авст
рия в СР Югославия Вилфрнд 
Грубер н Волфганг Петрич.

родната общност трябва да под
крепи мултнетннческня и мул- 
тиконфссионалсн подход в уто
чняването на полнтптческото 
решение, за което нашата стра
на настоява упорито, вместо ре
шенията, с които би се устано
вила майоризация на албанците 
за сметка на другите национални 
общности, които имат право на 
равноправен живот в южната 
сръбска покрайнина. С устано
вяването на такава майоризация 
би се извършило етническо про
чистване на сърбите от просто
рите, на конто живее от векове н 
конто представляват неотде
лима част от Сърбия, каза пре
зидентът Милошевич.

ото споразумение изключва ка- 
квото и да било налагане на по
ля, както и каквито п да било 
чужди войски за неговото прила
гане. Международното присъс
твие е уточнено със Споразуме
нието между нашата страна п 
ОССЕ за установяването на ци
вилна всрификационна мисия и 
няма никакво оправдание за на
тиск срещу нашата страна, по
неже тя последователно изпълн
ява всички свои международни 
задължения.

Сърбия и Югославия са опре
делени за политическо споразу
мение, което ще се базира на пр
иетите от Контактната група 
принципи и сми гат, че междуиа-

Във връзка с решаването на 
проблемите в Косово и Метохия 
президентът Милошевич подче
рта, че СР Югославия е категор
ична в намерението си да реша
ва този свой проблем с полити
чески средства при последовате
лно уважаване на териториалн
ия интегритст на Сърбия и Съю
зна република Югославия. Клю
чът за успеха в постигането на 
такова споразумение е уважава
нето и защитата на равноправи
ето на всички национални общн
ости в южната сръбска покрай
нина, каза президентът Мило
шевич и посочи, че политическ-

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА РАДИО ЮГО
СЛАВИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА 

ЗНАЧИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 1КкН»Ш
И [КМГСМААШШ

Като честити годишнината и изтъкназа-Югославският президент Слободан Мн- 
лошевич прие в понеделник по повод отбе- бележителните резултати, конто колсктнпът

Радио Югославия постига в информирн-

ШШ

лязването на годишнината от основаването на 
на Радио Югославия делегация на тази ин- пето на югославската и световна общество- 
формационна къща , водена от директора пост, президентът Милошевич им пожела ус- 
Иван Маркович. не* в развитието и особено в реализацията на

Представителите на Радио Югославия за- плановете за по-нататъшно разширяване на 
познаха президента Милошевич с това, че аудитория на слушателите, както и при ско- 
тази югославска радиостанция ежедневно из- рошиага реализация на проекта за Раднотс-

левизия Югославия.лз*чва програма на 12 езика за всички части
на света.В. Богояя



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ АМЕРИКАН
СКИЯ ПРАТЕНИК И СЪТРУДНИЦИТЕ МУ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ МОЖЕ 

ДА ВКЛЮЧВА РАЗПОЛАГАНЕ 
НА ЧУЖДИ ВОЙСКИ

ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

ОПАСНА
ПОЛИТИКАСПРЯМО СРЮУволняването на президента на РС н арбитражното решение за Бръчко 

са в остър разрез е Мирното споразумение
Президентът на Републиката Сл- 

ободан Милошевнч прие в сряда спе
циалния американски пратеник Рича
рд Холбрук и сътрудниците му. В раз
говора са обменени мнения във връ
зка с решаването на проблемите в Ко
сово и Метохия, реализацията на Дей- 
тънското мирно споразумение и об
становката в региона.

Президентът Милошевнч подче
рта. че гражданите на Югославия им
ат интерес, право и воля да живеят 
свободно и мирно в собствената си ст
рана, да се възползват от равноправи
ето си и да осъществяват икономи
чески и културен напредък, както и 
откровено сътрудничество с всички, 
които искат това, на равноправни и 
взаимно полезни основи. Изхождайки 
от тези трайни интереси, нашата ст
рана желае да бъде постигнато прин
ципно политическо споразумение за 
автономия на Косово и Метохия в Ре
публика Сърбия, която ще осигури 
равноправие за всички национални 
общности в южната сръбска покрай
нина. Решенията, които съществено 
се отклоняват от платформата на рав
ноправието, всъщност означават май- 
оризация на албанците за сметка на 
всички останали национални общно
сти, а това ще предизвика ново етни
ческо прочистване на сърбите, този 
път в самата Сърбия.

Принципите на Контактната гру
па, които бяха приети от нашата ст
рана, представляват валидна рамка, с 
чиято последователна реализация и 
политическо съгласуване може да се 
стигне до едно съществено полити
ческо споразумение, за което се зас
тъпва Югославия. Реализацията на ед
но такова споразумение не трябва да 
се поставя под въпрос, защото спо
разумението винаги отразява волята 
на ония, които са го подписали. Затова

"‘Българските медии пренасят, че онова, което Вашингтон се опитва да представи като спо
разумение и натиска сепаратистите и терористите да го приемат, всъщност е ’ фалшификат и 
заблуда”.

са неприемливи опитите за обуславя
но на политическото споразумение от 
съгласие на нашата страна във връзка 
с разполагането на чужди войски, за- 
щото такива войски няма какво да тъ
рсят на наша територия. Президентът 
Милошевнч изтъкна, че в Косово и 
Метохия не е водена, пито се води во
йна, а борба с тероризма, която, както 
и навсякъде по света, е задз>лженис и 
отговорност на надлежните държав
ни органи.

Както и досега, нашата страна по
следователно ще изпълнява всички 
задължения, които поеме, защото то
ва същевременно е и афирмация на 
нейните интереси и на нейния авто
ритет, а същевременно и афирмация 
на политическото решаване на проб
лемите, за което упорито се застъпва 
нашата страна, оцени президентът 
Милошевнч.

По въпросите за прилагането на 
Дейтънско-парижкото мирно спора
зумение президентът на Републиката 
изтъкна, че решението на Висшия ме
ждународен представител за Босна и 
Херцеговина да уволни президента на 
Република Сръбска и арбитражното 
решение за град Бръчко са в остър 
разрез с Мирното споразумение и 
нанесоха големи щети на постигна
тите до сега положителни резултати. 
Тези решения трябва да бъдат анули
рани, защото представляват заплаха 
за провеждането на Дейтънското спо
разумение.

В разговора участваха през
идентът на Република Сърбия Ми
лан Милутинович, съюзният мин
истър на външните работи 
Живадин Йованович, както и 
шефът на американската мисия в 
Белград Ричард Майлс.

ционни партнюьори, имат мнозинство в бъл
гарския парламент.

Българските медии дадоха голям публи- 
цитет на оценката на държавната делегация за 
манипулацията с несъществуващото споразу
мение от Рамбуйе, като предават, че онова, 
което Вашингтон се опитва да представи като 
споразумение и натиска сепаратистите и те
рористите да го приемат, всъщност е "фалши
фикат и заблуда”.

В информациите от Белград се подчертава 
и оценката на Държавната делегация, 
Сърбия се търси да бъде подписано "споразу
мение, което в най-голямата си част никога не 
е разисквано нито в рамките на Контактната 
група, нито в разговорите".

Делегацията на Сърбия с огорчение по
сочва и грубата фалшификация на договоре
ната вече част от политическото споразуме
ние. Предложеното така споразумение не е 
нищо друго освен освен груб фалшификат , 
предават българските медии.

Изпълнителният съвет на българската па
ртия "Екогласност” съобщи в неделя, че ще 
предложи на депутатите от останалите опоз
иционни партии в Народното събрание "да 
започнат процедурата за вот на недоверие към 
кабинета на премиера Иван Костов заради 
говата политика спрямо СР Югославия".

В обнародваното съобщение Изпълнител
ният съвет на "Екогласност” смята, че поли
тиката на българското правителство спрямо 
съседна СР Югославия е "опасна и ирацион- 
ална"

пе

че от
Лидерът на опозиционната Българска со

циалистическа партия (БСП) Георги Първа
нов предварително беше заявил , че депутат
ската група на неговата партия през следва
щите няколко дни ще реши дали сама или за
едно с другите депутати на Демократичната 
левица ще задвижи процедурата за гласуване 
на недоверие на правителството и "заради не
благоприятното положение на стопанството”.

Съюзът на демократическите сили (СДС), 
чийто лидер е Иван Костов и неговите коали-

БЪЛГАРСКИЯТ ВЕСТНИК "МОНИТОР" ПОСОЧВА ДВОЙНИТЕ СТАН
ДАРТИ

САЩ И ЗАПАДА НЕ ИСКАТ ДА 

УСМИРЯТ КОНФЛИКТА В 

КОСМЕТ
*Вместо да осъди тероризма и сепаратизма на косметските албанци и техните злодеяния срещу 
представителите на полицията и армията, и преди всичко срещу невинното цивилно население 
от сръбска, както и от албанска националност, международната общност 
упражнява натиск върху легалните органи на властта - пише българският вестник.

Влиятелният български ежедневник "Мо
нитор” в статията си за пропагандните лъжи 
и неистини за Косово и Метохиящоместена на 
6 март, посочва конкретни драстични примери 
за двойните стандарти на САЩ и някои за
падни държави спрямо Балканите.

Вестникът подчертава, че е горчива лъжа, 
че международната общност се е намесила в 
косметския конфликт "с цел да се постигне 

р и Да бъде защитено цивилното населе-

постоянно

"подкрепата на сепаратистическите искания в 
този регион, където се вплитат интереси и 
различни народи е много опасна и може да 
застраши съществуващите граници на опре
делени държави в региона и по такъв начин 
да предизвика дестабилизация и разширяване 
на конфликта извън границите на СРЮ.

На твърденията на западната пропаганда, 
че т.нар АОК” е "легитимен представител на 
мнозинственото население и че се бори за сво
бодата на косметските албанци”, истинският 
отговор е, че т.нар. "ОВК” е "типична терор- 
истическа организация, която се бори за осъ
ществяването на целите на сепаратистите - 
отцепването на Косово и Метохия от терито
рията на Република Сърбия и СРЮ и присъед
иняването й към замислената "Велика Ал
бания”, пише българският

По повод твърденията на Запада и САЩ за 
т.нар. хуманитарна катастрофа" и мнимото 
"етническо прочистване” истината е, че ал
банците "прочистват” сръбската покрайнина 
от сръбското и черногорско

Това, пише българският вестник, показва 
и фактът, че 66% от сегашното 
Космет е албанско, а само 22% сръбско, по
неже под натиск, заплахи и коварни убийства 
продължава прочистването на сърбите от ро
дната им земя.

"От 13

ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ И ШЕФА НА МУЛ- 
ТУИНАЦИОНАЛНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ДО ВЪНШНИТЕ МИ
НИСТРИ НА КОНТАКТНАТА ГРУПА

КАТЕГОРИЧНО СА ОТХВЪРЛЕНИ 

ОПИТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА 

НА СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ

МИ
ние .

Истината всъщност е, че "САЩ и Западът 
опитват да усмирят конфликта, а при

бягват към военни
не се

закани и натиск против 
Република Сърбия и СР Югославия, което еМилан Милутинович и проф. д-р Ратко Маркович 

министри на Франция, Италия, Русия, Германия, САЩ и Великобритания 
да прекратят всички манипулации и да създадат нормални условия за 
продължаване на разговорите без натиск, закани и изнудвания.

Въз основа на

искат от външните противно на всички международни норми и 
принципи”, посочва вестникът.

Вместо международната общност да осъди 
тероризма и сепаратизма на косметските ал
банци за злодеянията им срещу представите
лите на полицията и армията и преди всичко 
срещу невинното цивилно население от сръб
ска и албанска националност, тя непрекъс
нато прилага натиск против легалните органи 
на властта - пише българският вестник.

В статия, поместена на четвърта страница 
"Монитор” се подчертава, че е 

"конфликтът в Косово и Метохия 
да се разпространи и в съседните държави и че 
заплашва регионалната сигурност". В южната 
сръбска покрайнина изобщо не става дума за 

военен конфликт , а за "чисто вътрешен пр
облем, който няма 
държави”.

Българският вестник особено подчертава 
, че "границата 
застрашена от югославска

вестник.
Контактната група и от който пис
мено се дистанцираха както нашата 
делегация, така и отделните членки на 
Контактната група. В писмата кате
горично се отхвърлят опитите

становищата, ут
върдени на заседанието на делегаци
ята на Правителството на Република 
Сърбия за разговорите във връзка с 
Космет, президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович и вице
премиерът на Република Сърбия 
проф. д-р Ратко Маркович изпратиха

население.на
политиката на свършени факти и от 
членките на Контактната население вгрупа и
международната общност се търси да 
осуетят всички манипулации и да 
създадат нормални условия за продъ
лжаването на разговорите без натиск, 
закани и изнудвания. На такива разго
вори, върху познатите принципни ос
нови, Република Сърбия и СР Юго-

на в-к лъжа, че 
заплашва

писма до министрите на външните ра
боти на страните членки на Конта
ктната група.

В писмата по най-сериозен начин 
се обръща внимание на манипулаци
ите и кампанията с цел представите
лите на политическите партии на ал
банското сепаратистическо движение 
да склонят да подпишат несъще
ствуващо "споразумение”. Става дума 
за текст, който нито е бил обсъждан, 
нито пък приет в Рамбуйе, който нито 
е обсъден нито одобрен от страна на

октомври, когато югославският 
президент Слободан Милошевнч и американ
ският пратеник Ричард Холбрук подписаха в 
Белград споразумението заникаква връзка с другитеславия са готови да дадат своя пълен 

градивен принос, се подчертава между 
другото в писмата, които съвместно 
подписаха и изпратиха президентът 
на Република Сърбия Милан Милути
нович и проф. д-р Ратко Маркович - до 
министрите на Контактната група.

мирно
литическо решение на косметския проблем, 
сърбите насилствено са изгонени от 70 села, в 
които сега са само етнически албанци", пише 
българският вестник "Монитор" 
пропагандните лъжи и истината за Космет - 
святата сръбска земя.

по-

на нито един неин съсед не е 
страна, нито съ

ществуват намерения за такова застрашава
не . Посочвайки двойните стандарти на САЩ 
към Балканите, "Монитор” подчертава че

в статия за
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РАЗГОБОР С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЩИНА ВАЛЕНТИН ВЪЛОВ И ДИНЧО ЖЕ-
лязков ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ТРИБУНА 

НА СРСВЕЛИКИТЕ СИЛИ ВОДЯТ ” БАЛКАНСКА” 

ПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ
Общинският отбор на Сръ

бската радикална партия в Бо
силеград днес ще проведе тр
ибуна ”Не си даваме Косово”, 
на която се очаква да се даде 
подкрепа на държавните ръ
ководства на СР Югославия и 
Република Сърбия, както и на 
ръководството на СРС, про
блемите в южната сръбска по
крайнина да бъдат решени по 
мирен начин и без присъстви
ето на чуждестранни военни 
сили.

крайграничното сътрудничество между Босилеград и Кюстендил, на 5 март т. г. официална делегация от Община 
г, ™ посети нашия град. Делегацията беше оглавена от кмета на общината Валентин Вълоп и председателя на Общинския съвет 
Д Желязков. Те радушно приеха молбата на ” Братство” и Радио Босилеград да отговорят на няколко въпроса.
Вече няколко Пъти вие сте ни е това отношение?

Вълов: "Смятам, че отноше
нията ни не са такива, каквнто би 
трябвало да бъдат и в това от
ношение двете страни ще трябва 
много повече да се ангажират.
Така че отношенията между на
шите две общини да бъдат в ис
тинския смисъл на думата ком- 
шулук, нали общините ни са пъ
рви съседи. Това трябва да имат 
предвид ръководствата на двете 
ни страни и час по-скоро да 
бъдат използвани и други фо
рми. конто ни сближават. Ролята 
на малцинството в това отноше
ние е голяма и незаменима. То е 
един от мостовете за взаимните 
ни контакти. Затова изкуствени 
бариери не бива да се създават."

Желязков:
между СР Югославия и Репуб
лика България не са добри. Сиг
урен съм, че това създава про
блеми на българското малцин
ство. Но то може да бъде важен 
фактор за нормализация на тези 
отношения. Защо да не го из
ползваме?"
*Могиш ли Босилеград и Кюсте
ндил като крайгранични общини 
да дадаш Принос в разширяването 
на тези отношения?

Вълов: "Естествено. Впроч
ем това е и целта на контактите, 
които имаме с ръководството на 
Босилеградска община. Всички 
инициативи трябва да произли
зат от нас, а на държавите е тези 
инициативи да бъдат разработ
вани и допълвани ида изнамират 
нови форми на сътрудничест-

Граждански организации или сд
ружения в демократичния свят 
не трябва да излизат вън от пре
дварително декларираните си 
намерения. В противен случай 
те нарушават държавните нор
ми и устава, с който се регистри
рат. За това дали тоя център из
пълнява предварително деклар
ираните цели или не, най-достов
ерна оценка могат да дадат са
мите граждани, където действа 
това сдружение. Понякога и най- 
хубавите намерения могат да 
бъдат изкривени. Следователно, 
ако този център се е декларирал 
за културни цели, трябва да се 
занимава само с културни цен
ности и нищо повече.”

Желязков: "Хората, ангажи
рани с Културно-информацион
ния център, имат шанс да бъдат 
полезни. Дали ще могат, ще по
каже времето. Както казва Жан- 
Пол Сартр, човекът сам прави 
себе си такъв, какъвто е." 
*Какво е вашето виждане за кон
фликтите в Косово и Мешохия и 
какви са Позициите ни българска
та държава и диПлолиишя?

Вълов: "Позицията на бъл
гарската дипломация е тази, ко
ято е публично обявена. Аз ли
чно смятам, че Косово и Мето- 
хия е проблем на СР Югославия 
и трябва сама да си го реши, в 
рамките на нейното законодате
лство и международните прин
ципи. Всяко друго решение, ос
вен по мирен и демократичен на
чин, е неприемливо и всяко на
силствено променяне на консти
туционната система е акт на те
роризъм, който трябва да се сан
кционира съгласно международ
ните договори и правила."

Желязков: "Становищата на 
българското правителство и уп
равляващото мнозинство за Ко
сово и Мстохия са лабилни, за- 
щото не са самостоятелни. Така 
е, за голямо съжаление.” 
*Сйоред някои мнения, огромно 
мнозинство от хората във ва
шата страна са Против участи
ето на Б1>л1ария Под каква то и да 
е форми в конфликтите в Косово 
и МеШохия. ВъПреки това ваше
то Правителство между Първите 
Предостави свои бази ни ИЛ ТО зв 
евентуални т>здутнн и сухоГпяП- 
ни оПервшш срещу Ст>рбни и Юго
славия. Как оценявате тази По- 
сШъПки?

Вълов: ”По този въпрос има 
големи спекулации от страна па 
отделни медии. Решението за 
предоставяне на нашата терито
рия за евентуални нападения на 
ИАТО срещу Югославия няма 
легитимност, защото това е 
решение на отделни лица, а не и 
решение на Народното събра
ние. Лично мое мнение е, а убе
ден съм, че то се съвпада с 
мнението на болшинството от 
хората в България, че ние по ни
какъв начин не бива да се намес
ваме, освен по дипломатически 
път и с демократични сродства, в

решаването на конфликта в Ко
сово и Метохия. Ние не можем 
да се радваме, когато гори къ
щата на съседа ни. Напротив, 
ние трябва да помогнем, ако не 
може сам да я загаси. Съгласно 
конституцията на България, то
ва не може да стане."

Желязков: ”Прави сте, за мн
озинството българи работата е 
ясна. Трагедията на балканските 
народи е в постоянния успех на т. 
нар. велики сили да ги разделят 
и противопоставят. Балканската 
драма е нужна и като плашило, 
като негативен аргумент, като 
фон на сигурността и комфорта 
на развития свят.

Двойните стандарти са въз
мутителни. С какви критерии 
Западна Европа и САЩ решават 
кой е терорист, а кой борец за 
човешки права? Страхувам се, 
че това не са критериите от Все
общата декларация за човеш
ките права. Това е европейски 
проблем и който го разбира, на
истина е европеец. И обратно, 
политиката на великите сили на 
Балканите ми изглежда балкан
ска в лошия смисъл на думата. 
Балканското чудовище днес се 
нарича сепаратизъм. Това 
чудовище е ненаситно. Като чес
тит българин казвам: "Пази, 
Боже." В края на миналата 
година призовах колегите си от 
българските общини по сръбс
ката граница да се противопо
ставят навоенните решения за 
Косово и Мстохия и военната за
плаха. Конфликтите в Косово и 
Мстохия са изпитание за съ
вестта.”
* Много български медии драма
тизират обстановката в Косово 
и Метохия. Най-меко казано, во
дят анишсръбска кампания и 
Подгряват напрежението като 
наПример Ели Юрукова. Как ко
ментирате това?

Вълов: "Не искам да комен
тирам политиката на тези медни. 
Смятам, че не бива да се отнасят 
така, без оглед дали са държавни 
или частни. В случая Ели Юрук
ова е кореспондент на "Свобо
дна Европа", а това е радиостан
ция, която е ясно на всички от 
кого се издържа. Затова тя дру
гояче не може да информира. 
Все пак смятам, че взаимните ко
нтакти сред хората са най-адск- 
иатно информационно средст-

йосещение в Босилеград. Какви са 
сегашните ви впечатления от 
шешо градче?

Валентин Вълов: "Наистина

на-

няколко пъти съм бил в Босиле
град. За последен път бях тук 
през 1993 година, доста отдавна. 
Това, което виждам сега в сра
внение с преди е едно положи
телно развитие. Лично на мене 
като кмет ми прави впечатление 
видимият напредък в строител
ството, виждам, че и при вас, ка
кто и при нас, има положителни 
тенденции в сферата на услуги
те, мисля, че повечето от тях са 
частни. Просто смятам, че се 
развивате в положителна посока 
и се надявам, че това, което две
те общински администрации сме 
замислили, няма да попречи, а 
напротив 
принос в развитието и на едната, 
и на другата община."

Динчо Желязков: "В Босиле
град се чувствам добре. Мисля за 
вашия град като за нещо близко. 
Освен това тук имам роднини и 
приятели.”
* Правата на българското малгш- 
нешво, както и Правата на оста
налите малтшешва в СР Югосла
вия, са в съзвучие с Конституци
ята и международните стандар
ти, но някои кръгове в България 
осПорваш това. Какво е нашето 
мнение По този въйрос?

Вълов: "Моето мнение пото-

Очаква се в трибуната да 
вземе участие и д-р Станислав 
Момчилович, помощник-мин
истър на здравеопазването.

в. в.

МО НА СПС В ДОЛНА 
ЛЮБАТА

"Отношенията

ще даде по-голям

Местната организация на 
СПС в с. Долна Любата на про
веденото на 7 март събрание 
подкрепи държавното ръково
дство и ръководството на сво
ята партия в стремежа им за 
мирно решаване на кризата в 
Косово и Метохия.

На събранието, на което 
бяха разисквани и актуални 
комунално-битови въпроси в 
селото, присъстваха и ръково
дствата на Общинската скуп
щина и на ОО на СПС в Бо
силеград.зи въпрос е следното: единстве

но хората, аз избягвам думата 
малцинство, които принадлежат 
към една или друга етническа 
или религиозна общност, трябва 
сами да определят дали са на
кърнени или не техните права. 
Не приемам някой отвън да ко
ментира вместо тях. Като каз
вам това, имам предвид тези 
кръгове в България. Не прие
мам някой от България да се из
казва в противовес с мнението 
на българското малцинство в 
Босилеград, че правата им са по
тиснати, както не приемам ня
кой от Турция да казва, че в Бъ
лгария примерно правата на тур- 
ците се потискат. Те сами трябва 
да изразяват своето мнение и да
ват дискусии в тази общност. В 
случая, който коментираме, аз 
смятам, че това е политическа 
намеса на някои наши кръгове. 
Заявявам това най-отговорно.”

Желязков: "Съюзна репуб
лика Югославия е единствената 
страна, съседка на България, ко
ято признава съществуването на 
българско малцинство. На Бал
кана това е много. В Солун и 
неговия район, както и в Севе
рна Добруджа има много бъл
гари. Чувал ли е някой за тях? От 
друга страна, надали в света има 
малцинство, чиито проблеми са 
решени. Винаги има какво да се 
желае - повече или по-малко.”
* Какво е вашето мнение за срз>- 
бско-бъл1арските отношения и 
каква е роля (Па на малцинството

м. я.

ЗА ЖИВОТНОВЪДИ И 
ПЧЕЛАРИ ОТ БОСИЛЕ- 
ГРАДСКО

во.
Желязков: "Разбира се. Вече 

го правим след седем години мъ
лчание и пасивност.”
*Ош известно време в нашите об
щини (Босилеград и Димитровг
рад) действа Кулйгурно-информа- 
гшонен иеншър ”Цариброд”, кой
то шияло се финансира ши ст- 
рани ни вашето Правителство. 
По вмесгио да се занимава с кул
турна дейност, все Повече в дей
ността му Преобладават Поли
тически иели, които не водят 
ю,м доброш.седскийзе ни отноше
ния. Какво ще кажете Ги» (Пози въ
йрос?

11 КРЕДИТА 
ОТ АГРАРНИЯ 

БЮДЖЕТ
Единадесет селскостопански 

производители от Босилеград- 
ска община ще получат средства 
от аграрния бюджет на Репуб
лика Сърбия, заяви Васил Анас
тасов, селскостопански инженер 
в Общинската скупщина в Бо
силеград, който пряко сътруд
ничи със селскостопанските пр
оизводители в общината и Ре
публиканското министерство на 
селското стопанство.

За средства от аграрния бю
джет са кандидатствали 15 души, 
а комисията е одобрила исков
ете на 11, конто са отговаряли на 
предвидените критерии. От тях 8 
души ще използват кредита за 
купуване на крави и овце, двама 
за отглеждане на пчели и един за 
свине. Според информацията на 
Анастасов, до края на този месец 
в Босилеград трябва да присти
гне министърът на селското сто
панство на Сърбия Йован Бабо- 
инч, за да подпише договори с 
тях.

Вълов: "Във всяка дейност, 
та и тук трябва да се спазват при
етите закони на страната. В слу
чая става въпрос за неправител
ствена организация или сдруже
ние и Община Кюстендил няма 
нищо стова сдружение. Може да 
има граждани от Кюстендил, ко
ито отделно участват, но това не 
е политиката на Община Кюсте
ндил. Същевременно мисля, че 
това нещо е проблем на админ
истрациите на Босилеград и Ди
митровград. Защото, ако има ня
какво разминаване между пред
варително декларираните наме
рения и цели, когато се е съз
давало това сдружение, и дейно
стта, която сега проявява, няма 
държава, която не би го санк
ционирала Лова е моето мнение.

во.
Желязков: "Моят отговор но 

този въпрос е следният: Бих се 
срамувал да изкарвам хляба си 
като г-жа Ели Юрукова нап
ример.

Накрая, възползвам се от сл
учая да поздравя всички чихта- 
тели на "Братство" и слушатели 
на Радио Босилеград. Дано в XXI 
пек видим по-добър живот н 
един проходима, символична 
граница. Граница, която не 
разделя, а обединява."

м. я.м. я.

т 12 МАРТ 1999 г.



СЪОБЩЕНИЕ ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС И ОО НА СПС В 
БОСИЛЕГРАД

СЪС СИЛАТА НА АРГУМЕНТИТЕ, А НЕ С 
АРГУМЕНТИТЕ НА СИЛАТА

НА 5 МАРТ В БОСИЛЕГРАД

Тържествено събрание 

на НКПЮ И СКОЮ
Европа. Жизнен интерес на всички нас е да не сс 
посяга срещу териториалния интегритет на Репуб
лика Сърбия и СР Югославия, понеже ако сепара
тизма победи днес в Косово и Метохия, т.е. в Сърбия,

Изпълнителният отбор на Общинската скупщи
на и Общинския отбор на СПС в Босилеград на 10 
март тази година проведоха съвместно заседание на 
което беше обсъдена обстановката в Косово и Мето
хия в навечерие на предстоящото продължаване на 
разговорите във Франция.

"Гражданите в крайграничната община Босиле
град, предимно от българска националност, които в 
съдружие и разбирателство живеят с другите гра
ждани в общината, па събрания в местните общности 
и местни организации па СПС сс обявяват категор
ично против откритата чужда намеса във вътреш
ните работи на нашата суверенна държава- Репуб
лика Сърбия и СР Югославия”, се казва в съвмест
ното съобщение, обнародвано след заседанието.

"Нашето национално малцинство, което както и 
другите малцинства в Сърбия и Югославия сс радва 
на всички граждански и национални права изразява 
голямата си загриженост за мира на Балканите.

Загрижва ни факта, че известен брой наши съ
седни страни на лека рзжл се съгласиха да предо
ставят собствената си територия за бази на НАТО. 
Ние съжаляваме и протестираме, че така направи и 
ръководството на Република България, но едновре
менно с това се радваме, че мнозинството от българ
ският народ явно се обяви против натиска срещу на
шата страна и даде подкрепа на мирното решение на 
проблема в южната сръбска покрайнина.

Ние, гражданите от българското малцинство, ка
кто и всички граждани на босилеградска община, 
категорично се противопоставяме на всеки вид сепа
ратизъм и променяне на границите на Балканите и в

С проведеното на 5 март тържествено събрание Новата кому
нистическа партия на Югославия и Съюзът па комунистическата 
младеж на Югославия в Босилеград отбелязаха своя ден

- Веднага след възстановява
нето па социалистическия поря
дък се засилва и новата контрарс- 
волюцпонна стратегия па светов
ния империализъм, начело със 
САЩ. Още тогава, през 1945 го
дина, началникът на Американ
ската разузнавателна служба 
Алън Дълс обявява план за борба 
протип страните със социалисти
чески строй, специално протип Съ
ветския съюз. В него между дру
гото се казва: Ще свърши пойната, 
всичко някак си ще се уреди. То
гава ние ще хвърлим всичките си 
сили за оглупяване на хората. Нез
абелязано, там (в социалистическ
ите страни) ще посеем хаос. Ще 
заменим човешките ценности с 
фалшиви. Щс намерим наши помо
щници в тях и постепенно ще уга
сваме съзнанието на най-непо- 
корння народ на земята. В упра
влението на държавите ще създа
ваме хаос п бъркотия. Бюрокра
тизмът и несъвестната работа ще 
се въздигат и хвалят, а честната и 
полезна дейност ще се осмиват.

Говорейки за сегашната обста
новка и кризата в Косово и Мето
хия, Ангелов подчерта, че НКПЮ 
и СКМЮ е на становище, че това е 
вътрешен проблем на Сърбия и 
Югославия, който може да се ре
шава само с политически средства 
в рамките на конституцията на Съ
рбия и Югославия.

От името на 10Л и останалите 
леви партии председателят на Об
щинския отбор на ЮЛ в Босиле
град д-р Любен Александров по
здрави участниците в тържеството 
и подчерта, че когато става въпрос 
за отбраната на суверенитета и це- 
локупността на страната ни, разно
гласия и протоворечия не трябва 
да има, без оглед на политическите 
определения.

Освен членове и симпатизанти 
на партията, на тържеството при
състваха и някогашни членове и 
дейци на тази партия, както и пред
ставители на левите партии - СПС, 
Югославска левица. Съюз на ко
мунистите - Движение за Югосла
вия. След интонирането на Интер
национала и националния химн, 
секретарят на Общинския комит
ет Стончко Ангелов изнесе доклад 
за ролята и значението на тази пар
тия. В него Ангелов между дру
гото подчерта, че НКПЮ н СК
МЮ в Босилеградска община стъ
пиха на политическата сцена пре
ди една година. На 28 февруари ми
налата година бе учреден Общин
ски комитет, който на първото си 
заседание взе решение 5 март да 
бъде провъзгласен за ден на НК
ПЮ в общината. Защото на този 
ден през 1945 година в Босилеград 
е бил формиран Общинският ко
митет на КПЮ, оглавяван от Ми- 
лачко Константинов от село Ра- 
днчевци.

той щс се повампири утре и в другите държави на 
Балканите и в Европа.

Уверени сме, че мирът в Косово и Метохия може 
да сс постигне само с политически средства, а не с 

изнудвания. Поради това се приобщаваме 
към широкия всенароден фронт в нашата страна да 

НАТО, начело със САЩ да ста- 
свои войски в Косово и Метохия.

натиск и

не се допусне на
ционира

Ние даваме пълна подкрепа на нашата държавна
делегация в навечерие на продължаването на разго- 

съгласи със сецесията нито пък Ко-ворите да не се 
сово и Метохия да получат статут на държавност в 
рамките на Сърбия.

Ние даваме пълна подкрепа на президента на Съ
юзна Република Югославия Слободан Милошевич и 
на президента на Република Сърбия Милан Милути- 
нович да устоят в определението си проблемът в 
Косово и Метохия да бъде решен със силата на аргу
ментите, а не с аргументите на силата.

В подкрепа на това, ние, гражданите от българ
ското национално малцинство, заедно с останалите 
граждани на Босилеградска община сме готови да 
защитаваме суверенитета и териториалната цялост 
на нашата Република Сърбия и СР Югославия - се 
казва съобщението от съвместното заседание на ИО 
към Общинската скупщина и Общинския отбор на 
СПС в Босилеград.

От тържественото събра
ние на НКПЮ и СКМЮ в 
Босилеград беше изпратено 
поздравително писмо до 
президентите на Сърбия и 
СР Югославия Милан Милу- 
тинович и Слободан 
Милошевич, в което се 
оказва пълна подкрепа на 
усилията им за решаването 
на конфликта в Косово и 
Метохия.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

Морално сме най-силни
"За пръв път през последните 

няколко години единството на пар
тиите и държавата в решаването 
на натрапената ни криза е такова, 
че ни дава право да се почувстваме 
по-силни от силните, знаейки, че 
във всяко въоръжено стълкнове
ние само силата на оръжието не 
донася победа, а моралът на на
рода, където ние сме най-силни. 
Такъв морал и единство на народа 
дават безрезервна подкрепа на ръ
ководството 
Сърбия Милан Милутпнович и пр
езидента на СРЮ Слободан Мило- 
шевич да отстоят становищата и 
досегашната си политика за пре
махване на заплахите на НАТО и 
запазване териториалната цялост 
и суверенитета на държавата", бе 
изтъкнато на пресконференция на 
ОО на ЮЛ в Димитровтрад.

Осъждайки постоянните про
вокации на албанските терористи. 
Снежана Симеонова, говорител на 
ОО на ЮЛ, осъди н решението на 
българското правителство да пре
достави на НАТО въздушното си 
пространство за евентуална агре

сия срещу СРЮ. ” ...Нашето мне
ние е, че става дума , както и много 
пъти досега в историята, за неда- 
лновидност на същинските интер
еси на България, за погрешна пре
ценка и нареждане към по-силни
те, което най-вероятно е последи
ца от няколкодесетилетното несъ- 
ществуване на истински суверени
тет на държавата. И това, както и 
решенията на други правителства 
на България в кризисни положех- 
ния. не отразяват волята на бълга
рския народ".

Симеонова изтъкна, че "дей
ността на КИЦ в Димитровград не 
е в унисон с регистрираната дей
ност. която е раздвижило Друже
ството на граждани КИЦ "Цари
брод”. В конкретния случай от ху
бава идея, поради постоянно набл- 
ягане на "Западни покрайнини”, с 
което се изказват териториални 
претенции към СРЮ. поради нек
омпетентност на кадрите, които 
провеждат тази дейност, се стигна 
до бъркане на култура и политика. 
Вместо да се достигне по-голям 
ефект в сближаване и сътрудни

чество, КИЦ стана източник на ра
здори и нетърпимост”.

За основните задачи на ОО на 
ЮЛ в Димитровград, отнасящи се 
до стопанството, говори Георги 
Първанов. Той изтъкна, че дезин- 
теграционните процеси през 80-те 
и 90-те години и международните 
санкции доведоха димитровград
ското стопанство в много трудно 
положение. ”а социалното недово
лство подтиква и политическата 
обезпокоеност. Съживяването на 
стопанството би представлявало 
политически обрат, защото отече
ството най—добре се защитава с 
добра икономика. ЮЛ не обещава 
чудеса, но максимално ще допри
несе за подобряване на стопанст
вото в общината”. За тази цел Пъ
рванов оповести и скорошното ид
ване на координатора на ЮЛ за то
зи край Братислава Морина в Ди
митровград.

На пресконференцията за пр
ъв път се представи и Активът на 
работниците на ЮЛ в Димитров
град..

Особено внимание в доклада 
си Ангелов посвети на историческ
ото развитие на КПЮ и въобще на 
международното комунистическо 
движение, на ролята на КПЮ и 
приноса й за победата над фаши
зма и укрепването на социалисти
ческата система. След това той до
бави:

и председателя на

м. я.

М-Р МИХАИЛ ИВАНОВ ТВЪРДИ:

ДП И СП СА ПРОТИВ ПРИСЪСТВИЕТО 

НАНАТОВКОСМЕТ
"Демократичната партия и Съ

юзът за промени са против силите 
на НАТО пакта или някоя друга 
организация да дойдат в Косово и 
Метохия. Това не е необходимо, 
тъй като Сърбия може сама да се 
пребори с проблемите в южната си 
покрайнина”, заяви за нашия вест
ник м-р Михаил Иванов, предсе
дател на Общинския отбор на ДП 
в Димитровград и член на Главния 
отбор на тази партия, запознава
йки ни със становищата на ДП и 
Съюза за промени във връзка с 
актуалната ситуация в Космет и ст

ремленията на водачите на НАТО 
в покрайнината да "инсталират” 
сухопътни военни сили, в случай да 
бъде подписано политическо спо
разумение.

"Въпреки че и други страни 
имат проблеми със сепаратизма на 
своята територия, както например 
Испания, Турция, Италия, Велико
британия и други, световните цен
трове на силата вършат натиск ед
инствено на Сърбия и й натрапват 
неразумни политически решения”, 
казва Иванов.

А.Т.

55 ВИНОВНО” Е МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО!
Въпросът дали при продължението на прегово

рите за решаване на кризата в Косово и Метохия 
нашата делегация ще успее да се противопостави на 
тезиса на САЩ 'в Космет да дойдат умиротвори
телни сили или Сърбия да бъде подложена на военни 
удари все още е открит. Този въпрос сплоти граж
даните на Сърбия, които на многобройните митинги 
казаха "НЕ" на настояването на Щатите военно да се 
разположат в централната част на Балканите.

Онова, което е очебиещо около косметската 
иза и в международната практика, са двойните стан
дарти, които се прилагат към Сърбия, но не и 
останалите държави, в които вилнее тероризъм и 
сепаратизъм. А почти няма регион на земното кълбо, 
където да няма противоречия и конфликти.

Днес в света има много такива огнища. Терорис- 
сепаратистите в испанската провинция Баския 

от години настояват да се отцепят и избиват невинни 
жертви. От терористични опции страдат хора в Се
верна Ирландия и Корсика. Сепаратиснтите в Чечня 
с терористични акции настояваха да се отцепят от

Русия. Турция нарушава дори и суверенитета на Ирак 
с преследването на кюрдите. Сиките в Индия

да отцепят Калистан от държавата, "тами- 
лските тигри от Индия помагат на събратята си в 
Шрн Ланка и избиват невинни жертви. Такава не
вралгична точка в Индонезия е Източен Тимор, в 
африканския континент - Конго, Ангола, Етиопия, 
Южна Америка 
Боливия...

Проблемите в тези и други страни често се реша
ват със силни удари на войска и полиция и това се 

нещо нормално. Противоречията в тези ст
рани световната общност или "не забелязва”, или пък 
ги смята за техни вътрешни проблеми. САЩ, конто 
настояват да дирижират отношенията в света, не пре
тендират да ги бомбардират и да извършат агресия 
срещу тях.

нас
тояват

б. Д. в
огнища са Колумбия, Перу,такива

ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СФОР
МИРА АКТИВ НА ЖЕНИТЕ

кр-

към смята заДимитровградската организация на ЮЛ организира в понедел
ник скромно тържество но случай 8 март - Международния празник 
на жената, на което на жени от различни трудови колективи 
общината бяха връчени скромни подаръци.

Лидерът Георги Първанов оповести, че наскоро ЮЛ в Ди
митровград ще аформира Актив на жените. Снежана Симеонова 
призова димитровградските жени да се борят за мир иа за про
сперитета на своята среда.

в

тите и
В международната практика изключение се пра

ви само когато се касае за Сърбия и нейното - мес
тоположение. В. Божилов
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"МЕТАЛАЦ" - ДИМИТРОВГРАД "КВАРЦ"- БОСИЛЕГРАД

НАЙ-СТАБИЛНОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ В 

ОБЩИНАТА

СОЛИДАРНОСТ И ДЕФИЦИТИ
В общественото предприятие за строителство и експлоатиране на неметали ” Кварц” в Босилеград 
работническата солидарност почти няма граници, но цената й във финансовата сфера изобщо не е 
малка

От средата на 1991 година - 
дотогава предприятието работе
ше в състава на ”Електробосна” 
- досега от общо 39 души работят 
само десетина работника, а ос
таналите са в платен отпуск. Те
зи, които създават дохода, не са 
в състояние да спечелят толк
ова, та да има за всички и за - 
всичко. Миналата делова година 
фирмата приключи с около 130 
000 динара дефицит.

След като стана самостояте
лно предприятие, "Кварц” запо
чна да се занимава главно с про
чистване и прокарване на мест
ни пътшца веслата на общината. 
Тъй като и други фирми се зани
мават с това и тъй като финан
совите средства в общината за 
тази цел винаги са ограничени,

ниски са и принадлежностите. Славчо Стоичков, директор на 
Поради липса на средства мини- ”Кварц”. 
малните заработки на онези, ко
ито не работят, възлизащи на създават условия за експлоати- 
около 230 динара, не са изпла- ране и на останалите неметали в 
тени от юли миналата година на- общината. Няма, казва той, заи- 
сам. Ниски са заплатите и на оне- нтересувани партньори, на кои- 
зи, които работят. Освен за то- то да ги продаваме, а пък и не сме 
пла закуска, те получават средно в състояние сами да се нагърбим 
по 450 динара на месец.

Фирмата наистина е регист-

По думите на директора не сеБезспорно най—стабилното 
димитровградско предприятие 
през миналата 1998 г. е ”Мета- 
лац”. Днес едва ли може

кубе вече е завършено, сега се 
очаква хубаво време, за да мо
же ”Комуналац” 
скелето и да започне облицо
ването на второто кубе с ба- 
кърена ламарина. Елементите

да постави
да се

каже, че това е малка фирма, 
въпреки че става дума за на
истина малко предприятие, ко
ето и сега оказва услуги на гра
жданите, но вече е истинска 
малка фабрика за производст
во на тръбни мебели. Напосле
дък спокойно може да се каже, 
че ”Металац” се специализира 
в оборудването на делови по
мещения - от офиси до магаз
ини за продажба на всички ви
дове стоки.

вече са готови, предстои мон
тажът им. През последните ня
колко години в Димитривград 
се правят покриви на почти 
всички сгради, които вместо 
покрив имат равни бетонни пл
очи. С поставянето на класи
чески покрив се оформят и та
вански помещения, металната 
конст

с тази задача.
В предприятието предполаг- 

рирана и за експлоатиране на не- ат, че и тази година ще се зани- 
метали, нос тази дейност тя не се мават с прочистване и прокар-
занимава. ване на некатегоризирани път- 

- Запазихме механизацията и ища в общината. Същата работа 
сме готови отново да експлоати- обаче чакат и други фирми, а за- 
раме кварц, но фирмите в репуб- сега не е известно колко пари 
ликата, които ползват кварц, не може да отдели за тази цел Об- 
са заинтересувани от нашия ка- щинската скупщина, 
чествсн "камък”, понеже няма
ме условия да го дробим, казва

рукция за които прави и 
слага "Металац”. През март 
предстои и откриване на соб
ствен магазин в центъра на Ди
митровград в сградата на ”Ко- 
муналац”, по-точно там, къде- 
то беше магазинът на "Ангро- 
промет”. Това ще бъде не само 
магазин за продажба, но и св
оеобразен салон, в който ще 
бъдат изложени производства
та на "Металац" и преди вси
чко мебелите.

Увеличеният обем на рабо
тите налага и увеличаване 
броя на заетите, които през ми
налата година са работели без 
прекъсване. Предвидено е 
приемането на още петима те- 
некеджии, тъй като тези ра
боти са най-обемни в момента.

В. Б.

Според директора Чедом- 
ир Стойкович, през миналата 
година стабилното производс
тво на фирмата никога не е би
ло под въпрос. Заетите винаги 
навреме са получавали лични
те си доходи, които за декем
ври миналата и януари тази го
дина са средно около 1000 ди
нара, без средствата за топла 
закуска.

Що се отнася до работата 
през 1999 година, тези дни вече 
е подписан договор за провеж
дане на тенекеджийските ра
боти при строителството на 
спортната зала в Димитровг
рад, преди всичко на покрива. 
При реконструкцията на чер
квата "Металац" също е "гла
вен” за тези работи. Първото

ПРИМАМЛИВО ПЕНСИОНИРАНЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ТРУДОВАТА БОРСА

Деветдесет са заетите в Димитровградска община, които посредством трудовата борса са или ще 
станат пенсионери.

Става дума за лица, на които ници се най-напред провъзгла-

В списъка на безработ
ните в Димитровградска 
община на 31 декември ми
налата година са били 1164 
лица.От тях най-много са без 
квалификации - 445. 
Полуквалнфициранн са 34, с 
определена квалификация 
164. Със средно училище са 
403, с полувисше 74, а с 
виеше образование 40. Висок
оквалифицирани са само 3.

През 1998 г. на работа са 
иастанени 810 лица с 
различна квалификация, от 
които 367 за жени. За неопре
делено време са настанени 
155, а за определено 665 лица.

сяват за технологически излиш
ък, а след това се изпращат ”на 
бюрото”, докато не изпълнят ед
но от условията за пенсия: го
дини трудов стаж или определе
на възраст.

Що се отнася до пенсията, тя 
е определена от закона и не мо
же да е по-висока от средната 
заплата на републиканско ниво, 
независимо от заплатата, която 
заетият е имал докато е работел. 
Въпреки това има много заин
тересовани от димитровградски
те предприятия за такъв начин 
на пенсиониране. Причината е 
лесно обяснима - в повечето 
предприятия заплатите са по- 
ниски от най-ниската пенсия, ко

не достигат няколко години тру
дов стаж или години за възраст, 
за да изпълнят едно от условия
та за пенсиониране. Както ни ос
ведоми Милица Алексова от тр
удовата борса в Димитровград, 
през миналата година по такъв 
начин са пенсионирани най-мно
го работници от ГИД-общо 64. 
От конфекция "Свобода” по та
къв начин са станали пснсион- 

лица, от "Търгокооп” и 
Сточар” по 6, от "Кожарата" 

осем и две лица от Днмитров- 
аботилн в

ери 4А.Т.

СВОБОДА” В ЗАСТОЙ59 градско,
"Ангропромет" и "Прогрес”. 
Доколкото ни е известно, тече 
процедурата за 13 работещи в 
"Цилс” , а се очаква списък от 
"Пекара”и "Градня". Според за
конните разпоредби тези работ-

конто са Р<

Втората по големина димитровградска фирма, конфекция 
"Свобода", от 15 януари насам не работи и все още не е известно 
кога работниците ще се върнат в прозводствените халета. По 
думите на изпълняващия длъжността директор на "Свовода” 
Тодор Георгиев, са предприети мерки за преодоляване на из
ключително трудното финансово положение на фирмата. От 
това и зависи кога отново ще започне производството. Дого
ворите с чуждестранните партньори не са прекъснати, а просто 
са замразени поради положението в страната, особено в Кос- 
мет. Контактите обаче се поддържат и няма отказани договори.

Що се отнася до домашния пазар, запланувани са няколко 
хиляди бройки за сезона "пролет-лято”, но това е ср; 
малко, тъй като програмата за сезона "есен-зима” е главна за 
"Свобода”. "Пролетната” програма обаче е под въпрос поради 
недостиг на финансови средства.

От друга страна, належащ проблем за димитровградската 
конфекция е и недостигът на кадри. "Оронването” на кадрите 
започна преди няколко години, когато положението в конфек
цията тръгна по надолнището.

ято се изплаща посредством тру
довата борса.

А.Т.

ОТ ЧЕСТВАНЕТО НА ОСМИ МАРТ 
БОСИЛЕГРАД

В РАМКИТЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
1ВНИТСЛНО

Традицията във връзка с честването ип Осми ма- титките. 
рт - Международния ден на жената - и тази година 
беше спазена в Босилсградска община. Честването ганмзирано беше честването в учебно-възпитател
на празника беше предимно делово и всеки колектив пито ведомства - основното училище, гимназията и 
го отбеляза в рамките на в ьзмож постите си. В някои детската градина. Тук бе организирана и културно- 
колективи за работещите в тях жени бяха организи- забавна програма с подходящи за случая песни, хора 
рани тържества, на които им бяха връчени скромни и рецитации, 
подаръци, в други бяха организирани малки гощпвки, 
в трети работничките получиха само по някое цвете, 
но имаше и предприятия и учреждения, къдсто же
ните просто бяха забравени или останаха само с чсс-

Както всяка година, така и сега най-добре ор-

По повод Деня на жената в гимназията и основ-А.т.
лото училище сс проведоха и състезания по шахмат.

М. я.СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БЕЛГРАД ПОСЕТИХА ДИМИТ
РОВГРАД

ДИМИТРОВГРАДРазговор за организиране 

на балканско съвещание ОСМОМАРТЕНСКА ПРОГРАМА В ЖЕЛЮША
Във всички димитровградски колективи и ведом- Димитровград, 

ства международният празник на жената - 8 март - • По случай Международния ден на жената в
беше ознаменуван сравнително скромно. Все пак спортния център ”Ппрк” беше организирано традн- 
най-хубапо и може би изненадващо за желюшпни 
празникът беше отбелязан в залата па тамошния 
Културен дом. След почти петнадесет години залата дителко стана Ружица Алексова със 147 кръга, втора 
отново стана малка, за да побере всички, желаещи да с Биляна Димова (142) от Здравния дом, трета Йе- 
присъстват на тържетвото, което организира по този лена Малчева от Медицинския център в Пирот - 137, 
повод основното училище н Димитровград - подве- четвърта Аница Михалкова от ГИД - 126 кръга и 
домствсното в Желюшп. Учениците бяха подготвили пета Дпнче Костова, също от ГИД- 125. Своеобразен 
специална програма, на която присъства и предсс- жест направи първоклаенраната Ружица Алексова, 
дптелят на Общинската скупщина Никола Стоянов която сс отказа от подаръка иго връчи на четвърток- 
със сътрудниците си. В програмата взе участие и ласираната Аница Михалкова. 
фолклорният състав на Основното училище в

В Димитровград тези дни пребиваваха специалисти от обла
стта на селското стопанство и географските науки от Белград, 
които водиха разговори с председателя на Общинската скупщина 
в Димитроград Никола Стоянов във връзка с организирането на 
съвещание на тема "Задържане и оцеляване на населението от 
планинските селища на Балканския полуостров”. Срещата - съ
вещание би трябвало да се проведе през септември т.г. в Димит
ровград, с участието на специалисти от нашата страна и останалите 
балкански държави, занимаващи сс с проблемите на планинските 
селища. Особено внимание би трябвало да се обърне на развитието 
на района на Стара планина, към която гравитира и Димитровград
ска община.

цнонно състезание по стрелба за жени, в което се 
включиха 12 състезателки, най-много от ГИД. Побс-

А. Т. - Д. С.
А. Т.
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РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФОНД ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛ 
ЦИТЕ ПРИЕ ФИНАНСОВИЯ СИ ПЛАН МЕД0ЛЕЧШИЕЙЛ11ИТЕРЛПИЯММГД0ЛЕЧИМ

ТАЗИ ГОДИНА ■ 10 ПЕНСИИ ииспчинтиц
тридесетина 

години вниманието на лекари, фар- Цветчетата на различните 
видове растения съръджят раз
личен брой полеиови зрънца. 
Така например ябълковото цв- 
етче съдържа 100 000, лешник
ово -1 000 000, брезово 6 000 000 
полеиови клетки. Размерът им 
е от 2,5 до 250 микрона.

Въз основа на републиканския баланс този пенсионен фонд ще получи средства, които ще бъдат 
достатъчни за изплащането на 2 пепсин от по-миналата и на 8 пенсии от миналата година, възлизащи 
средно на 313 динара

маколози и химици е привлечено от 
хранителните и лечебните свойства 
на цветния прашец, който пчелите 
събират от цъфтящите растения, 
подлагат го на обработка с нектар 
и собствени секрети и го складират 
във восъчните килийки на питите

Към 200 000 пенсионирани 
земеделци в Сърбия през фев
руари нямаха късмет да ги за
радва пощаджията: и след 14 
месеца чакане не им беше из
платена втората част от пенси
ите за ноември по-миналата 
година. Приливът на средства 
в касата на земеделския пен
сионен фонд е такъв, че за вто
рия ноемврийски чек от 1987 
година, въпреки че средната 
му стойност е непълни 157 ди
нара, едва ли ще има достатъ
чно средства преди средата на 
март.

вич, директор на Републикан
ския фонд за пенсионно-инва
лидно осигуряване на зсмсдсл-

рспубликата да издължи таз
годишния си дълг, като от об
що 6 милиарда, които се очак
ват от социалните такси спо
ред споменатия закон, 900 мил
иона динара бъдат отделени за 
земеделските пенсии. Освен 
това, от тазгодишното облага
не и от първите вноски на рс- 
програмиранитс облагания за 
по-мииалпта и миналата годи
на могат да се осигурят около 
1,6 милиарда динара. По този 
начин могат да бъдат обезпе
чени средства, с помощта на 
които 1.4-мессчното закъснен
ие при изплащането на земеде
лските пенсии би могло да бъ
де намалено на 6 месеца. Този 
вариант обаче отпадна още на 
заседанието на Управителния 
съвет на фонда, когато пред
ставителят на републиканско
то Министерство на финанси
те предупреди членовете на 
съвета, че трябва да спазват 
общия баланс на републиката 
за тази година, според който 
земеделският фонд може да 
получи общо 674 милиона ди
нара от облаганията и "социал
ната” програма.

Както твърдят в Републи
канския фонд за ПИО на сел
скостопанските производите
ли, от тази сума може да бъдат 
изплатени пенсиите за ноемв
ри и декември 1987, осем пен
сии за 1998, добавките за по
мощ и гледане на голям брой 
пенсионери, разходите за по
щенски услуги и платежния об
орот, както и разноски за по
гребения.

ци.
като незаменима храна за пчелното 
семейство. Този голям интерес предизвика статията на датския журнал
ист Джима Канера, в която е описан случай на излекувана болна оцветен 
прашец. Отнася се за Жита Елигард, която на 34 г. заболява от мозъчна 
инфекция и постепенно загубва сили, слух, зрение, говор, превръщайки 
се в жив труп. След безуспешно болнично лечение е изписана като 
безнадежден случай, с живот до 4 месеца. Съпругът й Теста Карлсон 
напуска работа и се посвещава на жена си. Става пчелар - като баща си 
и започва редовно да дава на болната цветен прашец. След няколко 
месеца съпругата му оздравява напълно. Днес, отбелязва в статията си 
журналистът, Геста Карлсон има фабрика и произвежда таблетки от 
преработен цветен прашец под названието "Карнигин”.

Прашецът (поленът) представлява мъжки полови клетки на цъф-

В земеделския фонд са на
правили прецизен план, според 
който Република Сърбия тря
бва да изплати дълга си към 
тоя фонд за солидарния и бор
чески стаж на пенсионираните 
селскостопански производите
ли, а над 550-те хиляди осиг
урени земеделци, както и до
сега, да внесат около 60% от 
облаганията. По този начин 
биха могли да бъдат обезпе
чени средства за изплащането 
на 14 пенсии от 1997 и 1998 го
дина, както и 6 тазгодишни пе
нсии. Както е известно, още от 
1994 година републиката нере
довно изпълнява законните си 
задължения за солидарния ст
аж, който представлява 34,5 
процента от целия стаж на пен
сионерите, и до края на мина
лата година този дълг е нарас
нал на 556 милиона динара. Пр
ез изтеклите три години в бю
джета бяха запланувани средс
тва за покритие на борческия 
стаж в земеделските пенсии, 
но във фонда не е постъпил 
нито един динар, така че и този 
дълг вече е достигнал 46 мил
иона динара.

Тъй като междувременно 
беше гласуван Закон за про
веждане на социалната прогр
ама, с който, както беше обяс
нено, между другото трябва да 
бъде смекчен и проблемът с 
изплащането на земеделските 
пенсии, от Републиканския 
фонд за ПИО предложиха на

Това е само един от фак
тите, който ясно показва ця
лата сериозност на въпроса за 
земеделските пенсии. Когато 
бяха въвеждани допълнител
ните социални такси, компете
нтните обещаваха по-редовно 
изплащане на селскостопанск
ите пенсии, но в това отноше
ние положението не се подо
брява. Напротив, ако Минис
терството на финансите на Съ
рбия отстои станивището си, 
въпросът ще се изостри още 
повече.

тящите растения: малки зрънца, невидими с просто око, поместени в 
прашинка и прикрепени към тичинката на цветчето.

Поради малките размери на поленовите зрънца, пчелата не 
може да ги пренесе и на място, със секрет извършва влажна грану
лация и така формира топчета, които прикрепва на задните си 
крачка и ги пренася в кошницата. След като се прибере в кошера, 
пчелата поставя прашеца в определените за това восъчни килийки. 
Когато килийната се изпълни с полей до 4/5, пчелите го покриват 
със слой мед и я запечатват. Тук прашецът претърпява млечно
кисела ферментация.

Поленовото зърно има обвивка, която се състои от целулоза, ки
селинни фракции и липиди. Вътрешният слой на обвивката съдържа 
протеини и пектини. В стромата (протоплазмата) на поленовото зърно 
се намират всички необходими за организма хранителни вещества: бел
тъци, въглехидрати, липиди, витамини, микроелементи, ензими, хор
мони. Прашецът съдържа всички незаменими за човека аминокиселини 
и различни въглеходрати, при което преобладават глюкозата и фрук- 
тозата. Цветният прашец съдържа и много минерални вещества - около 
2,5%.

- Ако съдим по становища
та на това министерство, които 
бяха приети от Управителния 
съвет на нашия фонд, в края на 
годината ние ще дължим на пе
нсионерите не 14, както сега, а 
16 пенсии. Освен това, земеде
лците, които например са се 
пенсионирали миналия месец, 
ще трябва да чакат първата си 
пенсия около една година и по
ловина, т. е. най-вероятно ще я 
получат едва през май 2000 го
дина - казва Стеван Джаконо-

Прашецът е богат на витамини: провитамин А (каротин), В 1.В2, В 
з, В 6. Я, Н, Е, фолнева киселина, пантотенова киселина. Съдържащият 
се каротин в прашеца на лилиите и жълтата акация превъзхожда 20 
пъти каротина в червените моркови, които се сочат като основен из
точник за получаване на витамин А. Високо е съдържанието и на рутин 
(витамин В).

В полена са открити над 50 ензима, изпълняващи функцията 
биологични катализатори в много процеси. Той съдържа още нуклеи
нова киселина, рибонуклеинова и дезокси-рибонуклеинов 
В химическия състав на прашеца участват вещества с хормоноподобно 
действие (фитохормони) на женски и мъжки полови хормони.

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

на

и киселини.

(Според в. "Политика")

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (2)

КРАЙНО НЕБЛАГОПРИЯТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Пише: Петър Тасев

н. Млякото се пласира на пазара преработено в си- 
ренета.

В един период от 15 - 20 години селското стопанство 
претърпя два големи прелома. Първият прелом беше 
направен в момента, когато започнаха да се форсират 
крупните обществени ферми и мощности, а вторият 
прелом беше извършен с форсирането на частния сек
тор. В първия период селското стопанство в общината 
се сдоби с вече споменатите крупни капацитети, които, 
за съжаление, бяха изградени само в сектора на пър
вичното производство. Тогава не беше построен 
един агропромишлен цех, който да изиграе ролята на 
фактор, запазващ първичното производство.

В периода от 1960 до 1980 година икономическите 
условия бяха твърде неблагоприятни за селското сто
панство. Народният доход на един земеделец през 1960 
г. възлизаше на 48,3%, а през 1979 г. на 34,8% от народ
ния доход на глава от неземеделското население. Това 
икономическо положение предизвика не само миграция 
на селското население, но и намаляване броя на чисто 
земеделските домакинства. Там, където не съществу
ваше възможност за изкарване на допълнителни при
ходи, хората се изселваха. Същевременно се увелича
ваше броят на домакинствата, които 
панство изкарваха само една малка част от доходите

Още една тенденция също предизвика 
ване на селското стопанство: 
ходи все по-малко се харчеха за лично потребление, а 
все повече за инвестиции, но не в производството, с 1 
оборудването на домакинствата. По този начин субстан
цията на селскостопанския капитал преминаваше 
нар. трайни потребителски блага.

След смъртта на старите жители все повече площи 
ставаха собственост на работещи и по този начин се 
увеличаваше броят на смесените домакинства. Но 
щност ставаше дума за фиктивен доход, който уж 
ществяваха домакинствата на работещите. Най-често 
ставаше дума за кадастрална евиденция, но не и за дей
ствителни приходи, защото площите оставаха необра
ботени. Около 30%

До споменатия период животновъдството успяваше 
да поддържа своето развитие, но земеделието беше в 
дългогодишен упадък. Това се потвърждава преди 
чко с драстичното намаляване на орните площи (от 4085 
на 2950 ха). Днес във Висока се ползват 15%, в За- 
бърдието 42%, в Понишавието 63%, в Бурела 6,6% 
Трънски Одоровци само 5,9 процента от орните площи.

Полупланинските, планинските и крайграничните 
райони на общината са предопределени за животно
въдно производство, но това

всъ-вси-
осъ-

II В

от приходите си земеделските до
макинства осигуряваха от дейности извън този отрасъл, 
а около 6% от пенсии и инвалидни добавки. 

Наи-голяма част от вече споменатите селскостопан- 
инвестиции представляваше покупката 

зация преди всичко за земеделието. Характерно е това, 
че тази механизация се използва предимно в Понишави
ето и Забърдието, частично във Висока, докато 
таналата част от общината буквално 
ханизация.

Взаимодействието на

производство най-много 
пострада от "ножиците на цените”. За какво става дума? 
В периода, в който цените

нито
скина селскостопанските про

дукти се покачваха по-бързо от цените на промишле- 
стоки, по-бързо се развиваше и селското стопан

ство. От 1960 до 1980 година например 
цените в аграра беше 2116, а в индустрията 669. След 
този период се развиха процеси, които застрашиха сел
скостопанското производство и които бяха една от ос
новните причини за неговия упадък.

Общите процеси в обществото, икономическото ок- 
ръжение и други фактори изискваха от частните сел
скостопански производители, както и от работещите в 
обществения сектор на селското стопанство да 
кновят с трудностите, които обезценяваха тяхната 
бота, изяждаха капитала им

на механи-

ните
индексът на ос-

няма такава ме-

многобройни фактори (ниво 
на дохода, обществени процеси, географско положение, 
манталитет и пр.) оказа силно въздействие върху част
ните земеделски стопанства в общината. Освен крат
кия период от 1975 до 1980 година, през последните три 
десетилетия непрекъснато се наблюдава отрицателен 

дохода от земеделските стопанства (от 7,6 до 
11,9 А годишно). Посочените 
интензивните инвестиции в частните стопанства ("Зе
лен план и пр,), което ясно показва, 
водство може да се поддържа с помощта 
капиталовложения.

се стъл- от селското сто-ра-
си.и урнисваха производство

то. За това ще говорим по-обширно в по-нататъшния 
текст. Този път ще споменем, че населението в об
щината не удовлетворява със собствено производство 
ни 20% от потребностите си от земеделски продукти. 
Малки пазарни излишъци се явяват в производството на 
месо (около 400 т) и мляко (1,1 млн. литра),

пет години се помнят поосиромаша- 
селскостопанските при- че този вид произ- 

на значителниа в

в т. - Следва -вълна и т.
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ГАЛЕРИЯАВНСТОЛОБОДАН сотиров в югославската художествена ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БО- 
СИЛЕГРАДСКО (2)ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ ГРАЖДАНСКО 

УЧИЛИЩЕ В 

БОСИЛЕГРАД

а март т. г. в Югославската художествена галерия в Белград се състоя един наистина внушителен 
културен празник. Художникът Слободан Сотиров, признат и известен майстор на живописта, се 
представи с неекспониран досега цикъл картини - натюрморти, създадени през последните десет 
години

Сотиров отдавна е 
съствне в заявил трайното си при- 

югославското изобразително изкуство, 
с над тридесет самостоятелни изложби от 1947 
година до днес, от които десетина в чужбина, с 
участие във всички значителни художествени пр
ояви в Белград, както и на I, II и III триенале 
художниците на Югославия, в десетина Октом
врийски салона и подобни изложби, с нарисувани 
над 500 портрета, от които над 300 се намират в 
Швеция, Италия, Германия, Швейцария и Аме
рика... Сега художникът разкрива 
любов към природата, към заобикалящата го жи

знена среда. В разработката на такива теми той се 
разкрива като фасцинантен живописец и 
чителен колорист, който в структурата на раз
личните обекти - плодове, животни, растения, 
крива едно невиждано богатство. Творбите 
кава тематика всъщност представляват резюме 
на една по-задълбочена притча за природата.

Откриването на изложбата съвпадна с чества
нето на петдесетгодишната творческа дейност на 
художника. А когато се чества такъв голям юб
илей, с такива стойностни творчески постижения, 
впечатляващ е и броят на неговите ценители, по
читатели. приятели, сънародници, конто бяха до
шли на откриването на изложбата, за да му чес
титят и пожелаят крепко здраве и нови творчески 
завоевания. Броят на посетителите наистина бе
ше внушителен - над 300 души от всички пок
оления и професии: художници, директори на га
лерии, дипломати, актьори, журналисти, колек
ционери и много граждани. Тук бяха и наши 
сънародници от Димитровградско н Босилеград- 
ско, живеещи в Белград, чиито лица светеха от 
радост и вълнение, че картините на нашия ху
дожник изпълват с душевна наслада толкова мн
ого ценители на изобразителното изкуство. На
истина беше изключително приятно тази вечер да 
си димитровградчаннн в престижната галерия, на
мираща се в самия център на столицата.

Откривайки изложбата, д-р Станислав Живк- 
овнч. биограф и тълкувател на творчеството на 
Сотиров, анализира неговите зрели художествени 
творби, като стигна до заключението, че разбира
нето на живота и изкуството при Слободан Соти
ров не представлява рационално размисляне за 
ефимерността на съществуването, а радост от са
мото живеене. В този смисъл пространствата на 
неговите картини са изпълнени сособена поетика, 
чиято изтънчена емоционалност натрапчиво об
зема зрителя, изпълвайки го с чувства на тиха 
радост и дълбоко разбирателство за човешките 
отношения - подчерта д-р Живкович.

Откриването на изложбата беше отразено ка
то голямо културно събитие в столицата ни и в 
печата, и във всички други медии. В централния 
дневник на РТС беше излъчен разговор с худож
ника в навечерието на откриването на изложбата, 
репортаж от нейното откриване, а широк отзвук

изклю-
След 1920 година, когато образованието вместо на бъл

гарски започнало да се провежда на сръбски език, в училищата 
в Босилеградско били назначавани учители от вътрешността 
на Сърбия. Един от тях е учител Нешкович, който пристигнал 
в Босилеград със съпругата си, рускиня. Снимката, на която се 
вижда Нешкович с негови ученици, повечето от които момчета, 
е заснета на Видовден през учебната 1929/30 година. Снимката 
е притежавал Димитър Цеков, а ни беше предоставена от се
мейния албум на сестра му, баба Стойна Димова.

от-
с та

па

голямата си

....]

Мнозина от тези ученици продължили образованието си в 
Гражданското училище в Босилеград. Това училище съще
ствувало от учебната 1922/23 до 1940/41 година. Пръв негов 
директор бил Анте Алберт - Далматинец, който бил на ква
ртира със семейството си в квартал Породин. Тогава се изуча
вали следните предмети: математика, сръбски език, география, 
геометрия, физика, химия, история, вероучение, изобразително 
изкуство и ръчен труд.

На втората снимка, направена на Видовден 1935 година от 
Йовче Захариев - Осмако от Добри дол, са ученици от Граж
данското училище, техни преподаватели и директорът на учи
лището Алберт (в средата на първия ред). Тази учебна година 
училището е имало 50 ученика - много повече момчета, отколк- 
ото момичета. На снимката се вижда и Славчо Рангелов Динов, 
който след като завършил гражданското училище, се записал 
в строително-техническото училище в Белград. Там, като мла-

В каталога на изложбата Деян Джорнч е 
написал между другото и следното:

”... Ние днес забравихме какво значи 
трудно, упорито, но и тържествено, с пълна 
отдаденост, да се напусне арената на модер
ните тенденции и да се захване с рисуване на 
натюрморти, пейзажи и портрети, в което 
векове се утвърждаваха поколения 
художници. Въпреки че Сотиров наследява и 
от Сезан, и от холандците от XVII век, той е 
изградил своя особена поетика. Става дума за 
монументален абстрактен фон и изтънчен, 
вълнуващ свят на стафажа. Всеки цвят 
звъни, от мекота до рязкост, а ритъмът на 
картината и мизансценът на предмета наподо- 
бават музикални пасажи. Един блестящ 
художник, избягал от суетата на живота, като 
ловец на бисери или като иконописец тихо и 
смирено тъче нишка от светлина и блясък в 
своето творчество.”

тази културна проява получи и в останалите про
грами на РТС.

Д. Рангелов

ДИМИТРОВГРАД

ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ОСНОВНОТО
УЧИЛИЩЕ

дежкн активист, загинал па 8 септември 1940 година.
По време на Вторача световна война обучението отново 

започнало па български език. Сега идвали и учители от Бъ
лгария. В из.риоиачалиото училище в Млекоминцн например 
през учебната 1942/43 година работили двама учители - Васил 
Янев и съпругата му Зора (вижда тсе иа третата снимка), конто 
били от с. Олтомаици, Българин. 'Гази година селото имало 
около 300 жители - 85 семейства и 69 ученика.

В рамките на подготовките за честването иа 130-та годишнина па Основното училище в Димитровград 
през учебната 1999/2000 година, иа 2 март бе представен проект за ремонт на училището.

Проектът е дело на проек
тантското бюро ”Архитектонс-
ка работилница” от Ниш, но не лно и подовите настилки и ос- 
би било грешка да се каже и от 
Димитровград, тъй като и Иван 
Димов, който е начело на проек
тантския колектив, Драган Зла- една училищна зала. 
тков и Миомир Васов са дими- 
тровградчани, които живеят и 
работят в Ниш.

Проектът предвижда присп
особяване на учебните стаи за 
съвременни кабинети. Това ще 
се получи чрез намаляване иа ед
на от две съседни учебни стаи с 
1,80 метра. Това ново помеще
ние ще бъде използвано за двете 
стаи-бъдещи кабинети, както 
това е в гимназията. Сегашната 
учебна стая с номер 22 ще бъде 
превърната в библиотека, раз
полагаща с 26 места. Първата 
учебна стая ще бъде ремонти
рана и преуредена за медиатека, 
а ще бъде ремонтирана и учи
телската канцелария. Холовете,

особено главният, ще бъдат на- съвременно учебно заведение за 
пълно ремонтирани, включите- XXI век.

Всичко това би трябвало да 
встленисто. Върху сегашната струва около 5 милиона диин- 
равна част на сградата ще бъдат ра. Тъй като става дума за зиа- 
изградени 4 нови учебни стаи и читслиа сума, проектантите са

направили всичко така, че да мо- 
И външният вид на училище- же да се реализира на етапи. И 

естанс колкото е възможно с по-малкото ще се промени, за да пр 
да прилича на ”Сив дом”, както разбиване на стени и пр. Матери- 
го наричат сега неговите учени
ци. Това ще бъде рошено с но- могат да се ангажират (и това не 
мощта на разноцветни ниластри. е задължително) и съответните 
Сегашните външни тоалетни ще дими тровградски фирми. При 
бъдат срутени, за да се разширят подсигуряването на средства 
игрищата за малки спортове, а най-сериозно се разчита на по- 
нови тоалетни ще бъдат изгря- мощ от Министерството па про- 
дени под земята до единственото светата и, разбира сс, от общи* 
дърво в училищния двор - висо- пата. Очаква се и спонсориране 
кия стар бор. И редица други др- от тукашни фирми, 
сболии, така да ги наречем, ко
ито ще допринесат сградата на присъстваха представители на 
училището да запази сегашния ОС и ИО и директорите на почти 
стил на неокласицизъм, като с ь- всички дими тровградски фирми 
щевремениостане ио-нривлека- и ведомства, 
тел на за окото отвън, а вътре -

алитс и работите са такива, че

Учениците от Млекоминцн учели в махала Костенец в къ
щата на Зинови. Днешното училище било изградено през 
година. Майсторите били отТрънско.

- Следва -

На промоцията на проекта
1914

Стоян 1ятнмо»
А.Т.
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"ПОСЛЕДНАТА УЧЕНИЧКА ОТ БРАЙКОВЦИ" Е МИРЯНА АЛЕКСОВА, ДНЕС 
СТОЯНОВА, ИНЖЕНЕР В "ТИГЪР"

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НА
РОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БОСИЛЕГРАД

50 000 ДИНАРА ЗА 

НОВИ КНИГИ
БЯХ ЕДИНСТВЕНАТА, НО 

НЕ И ПОСЛЕДНАТА 

УЧЕНИЧКА ОТ СЕЛОТО
В началото на този месец Управителният съвет на Народната 
библиотека в Босилеград обсъди и прие отчета за работата и фи
нансовия отчет на това културно ведомство за изтеклата, както и 
ориентационната програма за дейностите и финансовия план за 
тази година.В брой 1729 от 19 февруари 

на вестник “Братство” бе поме- Ц| 
стена снимка на едно момиченце ш 
- ученичка, която бодро крачи, щ 
загледана в далечината. Или мо- || 
же би в бъдещето гледаше ”по- Щ 
следната ученичка от село Брай- 
ковци”.

Изненадата ми беше голяма, щ| 
когато се оказа, че момичето от Ц| 
снимката е моята колежка - 
ииж. Миряна Стоянова, тогава Кщ| 
Алексова. Миряна е първото де- ||§Р|Ш| 
те на Цветан (1931 год.) и Дука §||1||Щ| 
(1934 год.) Алексови от Брайко- || 
вцн, родена на 1. 9. 1959 година. ®
В АД “Тигар” работи във фаб
риката за гумено-технически из
делия, в сектора за развитие на

За миналогодишната дейност проблемите, е които се среща тази 
на Народната библиотека, към ко- културна институция. Между тях 
ято работят и районните библиот- най-остри са недостигът на поме- 
еки в Бистър, Долна Любата, Го- щения и вече застарелият книжен 
рна Любата и Горна Лисина, го- фонд. Народната библиотека в Бо- 
вори директорът Боян Миланов. В силеград с библиотеките си в райо- 
изложението си той между друго- нните центрове понастоящем раз* 
то подчерта, че дейността на биб
лиотеката общо взето може да се 
окачестви като сравнително доб
ра. Дадени са за прочит над 13 000 жният фонд е увеличен едва със 
книги, което в сравнение с пред*

- т Жк 1ШШЩ Ау
><

\ Щук
Щ%'ук
Ш*-

полага с над 40 000 книги, от които 
само около 8000 са на български

%<■

к език. През изтеклата година кни--й’й:
■:

120 нови книги: 61 са получени без
платно, а само 59 са обезпечениЧшж ходната година е с няколко про

цента повече. Естествено, най-мн- със собствени средства.
Разисквайки по програмата заНат ого са прочетените книги (9200) в 

библиотеката в Босилеград, след дейностите през тази година, чле- 
това в Г. Любата - 1592, в Д. Лю- новете на Управителния съвет из
бата - 1298, в Г. Лисина - 1100 и тъкнаха необходимостта да се оси- 
най-малко в Бистър - 372 книги, гурят повече средства за набавя- 
Увеличен е броят на читателите, а нето на нови книги за библиоте- 
най-ревностни сред тях са: първо- ката, с което биха се увеличили и 
класничката Нела Владимирова нейните членове. Трябва да се ор-

Шта I:Г. а
5"Т Vнови производства и тяхното вн

едряване в производството. Ко
гато прочете текста в “Братст
во”, чудно загледана в снимката, 
стара почти 32 години, започна 
да говори. С развълнуван, треп- то училище, Миряна продължи- ла нова. Още не е довършена, но 
ерещ глас. Спомените за учени- ла да учи в средното техническо те, трудолюбиви и упорити, ще я 
ческите й дни нахлуваха със си- училище "Милентие Попович”в довършат. “Здраве да е”, казва 
лата на придошлия планински Пирот - “гумарска” специално- Миряна и гледа снимката. Тъ

ст. Сега вече била на квартира в гата като сянка покрива лицето 
“Това е моя снимка отоктом- Пирот и макар че сама готвела и й. Тъга за родното й село. ”3на- 

ври 1967 година. Заснеха я двама чистела, имала повече време за еш ли, че сега в Брайковци, ос- 
човека, които пътуваха с джи- 
пка и ме срещнаха на връщане 
от училището в Каменица. След 
това снимката беше поместена 
във вестник “Политика” от 12 
октомври 1967 година. Бях във 
второ отделение и наистина хо
дех сама от Брайковци на учи
лище в Каменица. Но не съм по-

Семейството на Миряна Алексова - Стоянова първата отдясно на 
сватбено тържество

от Райчиловци, тертокласничката ганизират и други видове културни 
Смиляна Тасева от Босилеград, манифестации: литературни вече- 
Новица Владимиров, ученик в I кл- ри, срещи на млади рецитатори и 
ас в Гимназията, Маряна Христо- художествени изложби, 
ва, работничка, Елена Стоимено
ва, домакиня, и Стоичко Ангелов, общо 449 220 динара, които трябва 
пенсионер. Най-търсената книга да бъдат осигурени както следва: 
през изтеклата година е ”Женско 100 000 от ресорното министерст- 
родословие” от Лиляна Джурович, во, 348 220 от общинския бюджет и

Когато завършила основно- добре подредена къща, изникиа-

За тази година се предвиждат
поток:

след това произведението на Гор- 1000 динара от членския внос. 50 
дана Куич "Духове над Балкани- 000 динара от тези средства са пре- 
те” и ”Време на чудеса” на Бори- дназначени за набавяне на нови 
сав Пекич.

Миланов спомена и някои от

В нашия вестник от 19 февруари 1999 г. помес
тихме фотография на една ученичка, заснето па 
пътя между Брайковци и Каменица 
(Димитровградско), придружена от конкурсния 
въпрос кое е това момиче, къде се намира днес и 
какво работи. Снимката предизвика неочаквано 
голям интерес и в нашата редакция пристигнаха 
повече писма, а имаше и обаждалия по телефона. 
Наградата - комплект книги от издателската про
дукция на ” Братство”, се падна на проф. д-р То
дор Чирич, който пръв даде пай-обстойпн 
сведения за Миряпа Алексова, сега Стоянова.

КНИГИ.
м. я.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"

следната ученичка от селото.
След мен в Каменица се учеха 
пет години по-младата ми сестра 
и децата на Чедо - Илко Дими
тров. Когато времето беше ху
баво, особено през пролетта, бе
ше прекрасно да се върви пеш - 
ухаеше на пролет, на цветя, а по
йните птички ме посрещаха и из
пращаха с веселите си песни. Не 
ме беше страх, но тъгувах, че учене. Резултатът: като най-до- 
няма с кого да споделя тази не-

ПОДГОТОВКИ ЗА ДВЕ 
ПИЕСИ

Членовете Алексич, а експертен консултант - 
известният белградски постановч
ик Борислав Глнгорович. В ”Ко- 
щана” ще участват и музиканти от 
Пирот.

на димитровградск
ия театър "Христо Ботев” продъл- 

провеждат репетиции за 
най-новата си пиеса "Кощана”, чи- 
ято премиера се очаква в началото 
на следващия месец. Главната же-

жават да

Артистите от младежкия анса
мбъл към театъра "Христо Бот
ев", които същевременно са чле
нове на драматичната секция към 
Димитровградската гимназия, за
почнаха неотдавна да подготвят 
пиесата "Черна чанта - бял страх” 
по текст на Сърбислав Мимкович. 
Ролите в тази пиеса 
няват от Деян Христов, Ваня Ран- 
гелова, Деян Василев, Невенка Гл- 
оговац, Синан Зейнелагич и други 
млади артисти. И тази пиеса ще 
постави на сцената управителят на 
театъра "Христо Ботев” Слобод- 
ан Алексич. Премиерата се очаква 
към края на учебната година.

вен родителите ми, живеят само 
бра ученичка получава ”златно още 10 човека. 12 човека - цяло 

повторима красота - неповтори- перо”. село! Най-млад е петдесетгоди-
ма като дните и времето от сни- Завършила средното учили- шният Чеда, другите са с 20-30

ще и в Крушевац заплувала във години по-възрастни. Запустели 
От първо до четвърто отде- водите на технологичните нау- ниви,ливади-всичкобуренясло. 

ление ме учеше учителят Виден ки. И пак - най-добър студент в А още преди войната 
Зарков. За него бях слушала, че първи курс. Още през юлската имаше фабрика за правене на 
бие децата с пръчка по ръцете и изборна сесия издържала всич- керемиди. Работи до 1955 
пръстите. Плашех се и не исках

нека роля в пиесата - ролята на 
Кощана - е поверена на младата и 
талантлива димитровградска акт
риса Светлана Димитрова, която 
въодушеви почитателите на теат
ралното изкуство в общината, из
пълнявайки ролята на принцеса 
К’ита в миналогодишната пиеса на 
младежкия ансамбъл към театъра 
"Христо Ботев” - "Кико 
Тричко не се ожени за принцезу 
Кнту с китку закитену”. В "Ко
щана” ще се появят още Слободан 
Алексич, Александър Златанов, 
Славча Антов, Славча Димитров, 
Делча Гигов и други артисти. По
становчик на пиесата е Слободан

мката.

в селото
ще се изпъл-

годи-
ките изпити. Свършила следва- на, имаше около 50 заети! Но ... 

да ходя на училище. Първите нето, станала инженер-технол- Родителите ми отглеждат 4 
два-три дни татко ми почти ме ог и се влюбила. Нежната й душа крави, малко дребен добитък, 
носеше до училището, а аз при- затрептяла като коприна на то- няма кой да събере храна за тях 
мирах от страх. Когато разбраха плия, пролетен южняк във Ви- Аз и сестра ми отиваме, 
защо не искам да ходя на учи- сока. Омъжила се. Щастливецът 
лище, всичко се нареди, обикнах бил Мнле Стоянов, по потекло
учителя и училището. С радост, от село Нашушковнца. Той ра- са излезли най-много хора с ви
дели осем години минавах пътя ботел и сега работи в "Тигар” - сше образование. Лекари, про- 
от Брайковци до Каменица и на- във фабриката за автомобилни фесори, инженери, юристи... ми- 
зад. И завърших основното учи- гуми.
лище като пълна отличничка. Родил се синът им Сашо, сега радост отивам, но се връщам с

Нищо не ми тежеше, всичко ученик от първи клас в същото тъга, със свито сърце. Напускам 
работех с радост. Учех, изкарвах техническо училище, където е 
на паша добитъка, помагах вкъ- учела някога майка му. Но в дру- 12 старци”, 
щи. И играех във "фолклора” в га специалност - машинна. Миряна обича да чете "Брат-
училището. А „а 25 май - пеша През 1985 година Миряна за- ство”, но го чете само когато от- 
до Димитровград и назад С ра- почнала да работи в "Тигар" ка- иде в бащиния дом. В Пирот 
дост участвахме в слета , игра- то инженер. Родил им се и дру- ма къде да го купи, а би трябвало 
ехме. Тръгвахме понякога в три гият син - Мирослав. Сега е уч- да има. Затова има едно скро 
часа сутринта. Младост воля . еник в четвърти клас в учили- желание - да получава "Брат- 

Аз допълвам - и обич към щето "Свети Сава” в Пирот. Ра- ство” и изданията му в дома си 
училището, другарите, селото, ботят и живеят щастливо. В дв- семейно да го четат У ’
Само благодарение на нея може ора им, на улица “Революционни 
всичко да се направи и издържи, синдикати” 121, покрай старата,

писар

но

пома
гаме.

Брайковци е село, от което
б. д.

лее ми се да отида в селото, с

Фолклорният ансамбъл, работещ в рамките на културно- 
художественото дружество към димитровградския Център 
за кулгиура,участва на тържеството, организирано на 4 
марш ш.г.^ио случай 29 години от създаването на рабо
тническото “

селото от детството ми - село с

културно-художествено дружество (РКХД) 
към конфекционната фабрика »Първи май» от Пирот. Тъ-

иьорише ош димитровградския ансамбъл изйълниха китка

ня-

мно

Цветно Иванов

ШшШ12 МАРТ 1999 г.



[м§|Н1ЕНЦЦ В СВЕТА НА НАУ1 ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

ГЕОГРАФ И - 

АГРОСПЕЦИАЛИСТ Преди половин век
Д-р Младен Владими

ров, професор по геогра
фия в Димитроврадската 
гимназия, е един от малци
ната димитровградчани с 
титлата доктор на науки
те. Роден е преди 50 
дини в крайградското се
ло Градини. Основно и 
средно училище завърш
ва в Димитровград, а след 
това завършва история и 
география в Полувисшия 
педагогически институт в 
Ниш. Продължава да сле
два история във Филоло
гическия факутлтет в Нови 
Сад, а след това се прехвърля в 
Природоматематическия фа
култет в Прищина, където аб- 
солвира география. След дипл
омирането си няколко години 
е бил безработен. Като препо
давател по география през 
1974 година започва работа в 
бабушнишкото основно учи
лище. След това заминава в 
Байна баща, където 4 години 
работи като професор по гео
графия. По време на службува- 
нето си в този град край Дрина 
д-р Владимиров завършва спе
циализирани студии от област
та на пространственото плани
ране и селищата в Белград, а 
след това започва следдипло
мни студии (също в Белград), 
които завършва през 1980 го
дина, защитавайки магистър
ската си теза под назван- 
ие”Миграционни процеси и 
пространствени трансформа
ции на селищата в Димитров
градска община , при профе- рОВ не нска отново да го върне 
сор Душан Брезник, тогаваш- на работа. И след много години 
ен директор на Центъра за де- в прищинския факутлтет не са 
мографски изследвания в Бел- намерили специалист, който

ще замести нашенеца.
След няколко години чака

не този специалист отново на-

В началото па 1949 година, По-точно на 17 пнуари Преди Половин век - излезе от Печат Първият 
брой на родоначалника на информирането на езика на българското национално малцинство у нас 
- седмичника’ ”Гпас на българите в Югославия”, чичто традиции Продължава в-к "Братство”. 
Зсида си ПриПомним най-важните оПределенеия в Програмната концеПция на този вестник, които, 
струва ни се, Почти с нищо не са_ _ _ загубили актуалността си до днес, с малки съкращения
ПреПечашваме втората част на уводната статия в Първия брой на ”Глас на българите”.гр. -.От

"Гласът на българите и Юго
славия ще 1111ШС II ПО ВЪПроСИТС
на социалистическото строител
ство в нашата страна и ще донася 
резултатите па строителството 
в страните на социализма и на
родната демокрация.

Необходимостта от един та
къв вестник, съвсем ясно, днес е 
огромна. Все по-широката и но- 
упорита борба за социалистиче
ското изграждане на пашата ст
рана, борбата за превъзпитани
ето на нашите трудещи се в духа 
на социализма изисква по-широ
ка и по-пълна мобилизация на 
всички трудещи се и честни хора 
в нашата страна. Това е толкова 
по-необходимо, защото днес, сл
ед обнародването на клеветни
ческата и неистинна резолюция 
на Информбюро, се правят оп
ити от страните на социализма 
да се направи невъзможно из
граждането на социализма в Юг
ославия. В тази нечиста работа 
те си служат с всички средства... 
Обаче те не можаха п няма да 
успеят по простата причина, че 
всичко, което говорат п пишат 
шротив нас е обикновена лъжа и 
клевета. Нашите народи, под ръ
ководството па нашата Партия 
не се страхуваха от най-големи- 
те трудности и жертви в борбата 
против окупатора и за свалянето 
на буржоазията. Никакви труд
ности не могат и днес да ни уп
лашат и спрат на пътя към из
граждането на социализма у нас, 
нищо не може да ни отдели от 
нашето славно ръководство п 
другаря Тито.

"Гласът на българите в Юго
славия" ще послужи за заякчава- 
нсто на братството между бъл
гарското малцинство и сръбския 
народ п останалите народи в 
Югославия и ще допринася за зб- 
лижавансто и укрепването па 
братството между народите па 
Югославия и българския народ.

Без да обрз.щаме внимание

го- щ&ф*. ':'
3&

,,,

Йс4' Г4?
& :•ГЧУч/

Д-р Младен Владимиров

и дава ръкописите в ”Сточар” 
да се оттпечатат. След извест
но време пожар изпепелява сг
радата на "Сточар" и с нея из
чезва завинаги и ръкописът на 
Владимиров, който "влага" 
още 2 години работа, за да на
пише отново докторската си 
дисертация под название "На
селение. работна ръка. заетост 
и проблеми, развитие и перспе
ктиви на територията на Горно 
Понишавие". Защитава успе
шно научния си труд при про
фесор Брезник, а след това за
почва да преподава като доце
нт в Прищинския университет, 
по-конкретно в Природомате- 
матическия факултет - отдел 
география. Във факултета дъ
ржи катедра за хуманна еколо
гия и демография, а след това 
неочаквано остава без работа 
поради произвол на ръковод
ството на факултета, което, 
независимо от двете съдебни 
присъди в полза на Владими-

Младежи и девойки от Димитровградско 
В днешния брой поместваме снимка, отпечатана в "Глас на 

българите в Югославия" на 15 август 1953 година. Вашата задача е 
да откриете кои са на тази снимка и по какъв повод е направена 

тя. Наградата ще бъде дадена на читателя, който пръв ни изпрати 
най-пълни сведения.

на многобройнитс клевети - раз
ните измислени приказки, че 
днешното държавно и полити
ческо ръководство на ФНРЮ уж 
било виновно за настаналите 
трудности и недоразумения на 
пътя към обединението на наро
дите на Югославия и народа на 
България, ние знаем, че истина
та ще победи и че никакви опити

говорят правилен литературен 
български език.

"За да може обаче "Гласът 
на българите в Югославия" да 
изпълни задачите си, необходи
мо е да му окажат пълна помощ 
всички българи в Югославия, ка- 
кто живущите в Босилеградско. 
Царнбродско и в една част от 
Лужнишка околия, така и живу
щите в селата на колонистите 
във Войводина или поотделно 
пръснати из цялата ни страна.

Разпространявайте 
ка. така че той да стигне във вся
ка българска къща. Пишете за 
вестника от нашите села, градо
ве. работилници, училища и уч
реждения...

"Гласът на българите в Юго
славия" трябва да подпомагат и 
да сътрудничат в него всички че
стни българи в Югославия, из
насяйки в дописките си всичко, 
което ще помогне тяхното по
литическо. стопанско и култур
но развитие.

не могат да ни спънат и осуетят 
историческото развитие, т.е. пъ
лното братство на българския 
народ и югославянските наро
ди... Може би днешната прехо
дна криза в отношенията между 
югославянските народи и бълга
рския народ да е необходима, за 
да се разчистят спорните въп
роси и по този начин да се съз- 
дадат всички условия за тяхната 
братска п с нищо неопетнена об
щност.

вестни-

град.
Веднага след получаването 

на магистърската титла Вла
димиров започва да подготвя 
докторската си дисертация.

мира работа, този път в Ди
митровградската 

След 6 години научна дейност Освен докторската дисертац- 
той завършва дисертацията си

гимназия. Ние ще се стремим да изда
ваме този вестник на чист бъл-

ия, която е провъзгласена за 
научен труд, д-р Владимиров 
има още 10 научни публикации 
от областта на населението, 
селищата, екологията, разви
тието на туризма и планира
нето на семейството. Тези тру
дове са отпечатани и списание 
"Мост”.

Д-р Младен Владимиро» е 
участвал » няколко научни си
мпозиума и конгреса на учени
те от своята област, организи
рани » страната, а от чуждите 
езици владее руски и немски. 
11реди години е бил член на ек
спертния екип при Института 
за обществени науки » Центъ
ра за демографски изследван
ия от Белград, оглавен от Ду
шан Брезник, който е изготвял 
научна студия за демографско
то развитие на 11ишкия регион 
до 2000 година. Понастоящем 
живее в родното си село Гра- 

; дини. До преди няколко седми
ци д-р Владимиро» е бил пред- 
седател на тукашото екологи- 

] чно дружество "Ерма”.

гарски литературен език, за да 
могат да се учат от него наши те 
трудещи се и нашата младеж даКуриозно за д-р Младен 

Владимиров е това, че той 
никога през живота си не е 
получил каквато и да било 
награда за научната и изсле
дователската си дейност. 
Малко странно за един док
тор на науките, но е така. 
Онези, които го познават 
добре, на шега казват, че 
той ие само че е доктор на 
географските науки, ио и 
доктор по агрономията. 
Причината за това е афи
нитетът иа професора към 
селското стопанство и 
любовта му към земята. Д- 
р Владимиров изгьква, че 
притежава комплектна 
агротехническа механи
зация. Той подчераеа, че 
занимаваното със селскос
топанската дейност за него 
представлява развлечение, 
но не оспорва, че от тояа 
” развлечение" има и 
голяма полза, която не е за 
пренебрегване особено в 
днешно време.

40 ГОДИНИ 
” БРАТСТВО”

КАКВО (НЕ) 

ВИ ХАРЕСВА 

ВЪВ ВЕСТНИКА?
н да пи нанесе голяма вреда. За спорта се 

пише достатъчно, както и за политиката. 
Пърлите 2-3 страници па вестника трябва 
да се редактират както и досега. Би било 
хубаво от време на време да се обявяват 
конкурси за най-добри литературни тво
рби, най-добри репортажи и нр. Общо вз
ето, "Братство” заслужава положителна 
оценка.

Марин Миладинов, икономист, зает 
димитровградския "Комунални"

"Харесват ми вицовете на последната стра
ница и въобще хумористичните материали. 11р- 
едлагам във вестника да сс намери място за 
кръстословица. Предлагам си,що така повече 
да сс пише за селата. Дразнят мс статии, в конто 
се пропагандират националистически идеи. На 
нас, българите в Сърбия, национализмът може в. д.

*«• .V ■’ М*-' •'
Б. Димитро ■

12 МАРТ 1999 г.
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ЦАРИБРОДСКИТЕ РАБАДЖИИ
наричан "Бързи воз", Йован Ръжплски, Вла
дя Каменов, Стоян Станков - Църиият и 
известните Лака Велин, Коля Кирков, бра
тята Петър и Кола Ташкови - Китините, 
Цветко Глигоров - Биволяра, Асен Гогов - 
Пупа, след това по-късно доселепите от се
лата Света Голомеов, Спасен Скървенички, 
Стоян Драговитски, Йордан Георгиев - Ко- 
щърнн, Станко Дятата (работеше с кон), 
Дьока Мулето, а особено изтъквам моя ко
мшия Колча Костов - Углярев.

В тая поредица има поне две поколения, 
а последен мохикап в бранша е Спасен 
Гогов - Шошея, който поддържа профе
сията и наистина е дефицитна специалност, 
както често самият той казва на шега.

Рабаджийската работа е тежка, хамал
ска работа, та затова хората са отглеждали 
хубави волове, дето се казва като ангели, за 
да могат да теглят тежкия товар. Те са едри 
на ръст, лъскаво черни, сребристо белезни
кави, ръждивокестеияви, с тютюнев отте
нък и карамелов блясък и па тегло достигат 
и до 1000 килограма. Тези послушни и 
много яки, макар и бавни и хрисимо спо

койни добичета хранеха много семейства, а 
стопаните им се отблагодаряваха с хубава 
паша, ярма, брашно, царевичяк, а наесен за 
тях подготвяха по няколко купи сено.

Рабаджиите от железопътната гара пре
возваха захар, сол, ориз, олио, брашно, вся
какъв вид бакалска стока, желязо, цимент, 
тухли, въглищя... Търговецът продаваше въг- 
лшцата още на гарата и превозвачите ги 
докарваха на клиентите. Чуваха се препи
рни, караници, дори и псувни, защото ня
маше стока за всички. Десетина души като 
Колча Углярев, Лака Велин, Арса Шушняра, 
Цветко Глигоров и други товареха по 20 - 
30 торби цимент. А когато се строеше гим
назията до черквата Петър и Кола Китини, 
Арса Шушнярев и Колча Углярев четири 
години карали материал за строежа като 
пясък, чакъл, цимент, вар и други, а в Пирот 
ходили за дървен материал. Чичо Колчо ка
зва, че гредите били Д7>лги по 10 метра.

- С нас ходеше и Верда Драговитски. 
Г]х.*дите бяха от Дойкинци и ги товареха с 
това!юподемен кран. Пътувахме вечерно 
време, за да не изморяваме добитъка по 
жегата, както и от практически съобра
жения, за да стигнем в Пирот рано сутринта 
- разправя моят съсед. - Огце преди залез се 
подготвяхме за тръгване, когато сенките на 
дърветата се издължават и в гората настъпва 
прощален предвечерен час, когато слънцето 
се наклонява към залез. Когато то се скрива, 
всичко се умълчава, някакъв синкав креп 
прекрива Мъртвицата и я прави прозрачна. 
Под тази нежна синина едвам се откроява 
назъбеният хоризонт и неясни върхари. В 
тоя миг, когато вечерта сменя деня и за
почва шествието на нощта, ние след сует
нята около каруците и воловете, когато сме 
сигурни, че всичко е готово, потегляме към 
Пирот - спомня си старецът.

Имаше романтика в това пътуване. Чув
аха се откъслечни разговори, спокойно ро
дителско подвикване на воловете, светкаха 
цигарите като огнени мушици и ето идва и 
моментът, когато околните гори оповестя
ват з;13оряването. От гората идват отначало 

I сънни, а след това весели и бодри шумове и

Рабаджиите в миналото в Цариброд а! 
били хора, които са извършвми всестранни 
услуги с волска тяга, а най-много са превоз
вали товари от железопътната гара и от 
Пирот за нуждите на търговците и граждан
ите, на които трябвали строителни матери
али като чакъл, пясък, дърпа за огрев, дъски, 
тухли, цимент...

В градчето хората се познават повечето 
по прякорите и прозвищата, отколкото по 
истинските им имена. Изглежда това е от
лика на нашенеца. А тези прякори най- 
често са определяли фамилията, някаква 
особеност на лицето или са имали подигра- 
вателно-шегобийна окраска.

И така, ако изреждаме всички рабад- 
жии още от Първата световна война, ще се 
получи внушителна бройка. Това са: Пеца 
Йовшин, Ташко и Истатко Боровски, Лека 
Велин, Лека Гогов - Шошеин, Георги Гърбин 
(извозвал боклука), Стойча Цицурката, Пе
тър Давидков - Кайкаджата, Йордан Мар
ков - Бая, Слава Дяков - Пържоин, Гьора 
Каменов, Цена Станков, Арса Пейчев - Шу
шняра, Гоша Душков, Митко Градински,

звуци, прогонващи остатъците от мрака. Го
рата заехтява като храм, смесицата от звуци
е приятна, като че отронена от лирата ня 
Орфей.

Пристигането ни в Пирот не наруша
ваше изживяната романтика на свечерява
нето и нощта. Товарехме стока за извест
ните царибродски търговци Тукунците, Ас
ен Игнятов, Данча Ши пата... Връщахме се 
обратно по хлад и пак пристигахме в Цари
брод сутринта. Разтоварвахме стоката, ко
гато небесното светило разгони последната 
тъма - продължавам да слушам разказа на 
съседа Колчо.

За Висока пък най-често карахме стока 
аз, Лака Велин, Коля Кирков, Йова Ръжан- 
ски, Двора Каменов, Петър Давидков - Кя- 
йкаджата, Лека Шошея. Пътувахме към Ви- 
длич през Смиловци, за Криводол, Каме
ница, Сенокос и останалите села, където 
също снабдявахме хората със захар, сол, 
ориз, брашно- Сега се минава през Моинци 
по асфалтово шосе и като се прехвърли 
върха, се слиза в Горни Висок.

Веднъж карахме циме!гг и като се изля 
един дъжд, от цимента, който караше Лека 
Шошея, не остана нищо, а ние, останалите, 

колкото можахме. Лека бешего покрихме, 
веселяк и песнопоец. Той ни пееше, а ние 
му помагахме. Беше дребен, суховат, но тру
долюбив. Превозвал багаж и хора и затова 
казвали, че Лека е единственият трамвай за 
Висок. Така карал и болни жени по ма
настири и свети места.

Пътя за Висок беше по-сложен и труден. 
И нощите, и сутрините бяха по прохладни. 
Буките скърцаха ту глухо, ту нервно, про
точено и изненадващо като гороломен вик 
в зависимост от времето и вятъра. Тежко 
натоварените каруци, теглени от вече тро
мавите от умора добичета, минаваха и през 
скалисти ерозирани места с жълт и чер
веникав камък и варовита ронеща се пръст. 
Неприятно беше да слушаш крясъка на 
чучулигите, нощната сова и злокобното й 
гтровикване.

- Следва -

ИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (3)

Феникс билки
Щателните биогеографски и екофиз- посока юг - север, а не изток - запад, по- 

иологични изследвания на ботаниците Л. ради което не могли да послужат като 
Адамович и Н. Кошанин категорично оп- убежище на подгонените от студа билки, 
ровергаха "извращенията” на ония евро-

жават способността да над
деляват смъртта! Трябва да се 
провери.

Чернявски измъква от своя 
хербарии няколко напълно изсъ-

Обяснението удачно решава въпроса 
пейски ботаници, които се съмняваха в със сръбската рамонда и хаберлеята, но 
астрономически коренящото се потекло как да се постъпи с рамондата на На- 
на родопската хаберлея и рамондите - ср- талия, която се настанява не в клисури, а 
ъбската и наталиината, както и в нене- по грамадните открити скалисти площи 
аложката (родствената) им изолираност на Сува планина под Трем? От късна есен 
всред останалата туземна растителност, до ранна пролет тамошните туфи са под 

Обаче рецептата за преживяването безмилостните

■V-' ...хнали екземпляра наталиина ра
монда, събрани половин година 
преди това на Сува планина, и ги 
напръскал с вода. Какво зрелище 
блесва пред очите му на следва
щия ден! Всички

НаЬег1еа
гНо(1орсп515 -

свежо 
растение (горе) ШЦ» 

Същото |||| 
растение след рШ 

продължителна 4 
суша (доле)

удари на ниските темпе- 
им през този дълъг период е останала ратури, валежите и ветровете,особено на 
неразсветлена. Наистина за сръбската кошавата. Наталиината рамонда не се да- 
рамонда и хаберлеята било дадено кажи- ва, стоически устоява на неволите и през 
речи приемливо обяснение: при настъп- май - юни ето я в разкошна зелено- 
ването на страхотната ледникова епоха това премяна! 
те намерили приют в лоното на дълбо-

рамонди раззе
ленени, "уемнхнати”, бодри, съб
удени след дълъг дълбок сън. Уч-

85т$ Шеният се радва с детски възторг. 
Тайната на устойчивосттавиоле- на ра
мондите е демистифицирана. Става му яс
но, че при недостиг на вода или поради 
ниски

:^ШЙ
Взимайки предвид всичко казано и на- 

ките карстови клисури, които и до днес писано дотогава за необикновените бил- 
обитават. Клисурите смекчават

’ Анабиоза на Рамонда наталие” 
(1928, Журнал руского ботанического об
щества, Но 1, Белград) и българският из
следовател И. Ганев (1950), сътрудник на 
БАН, повтори опитите, обаче

ски
температури рамондите активно 

освобождават тялотоки, младият белградски ботаник Павел 
на студените ветрове, запазват влагата и Чернявски обърна специално 
при най-драстичните засушавания през 
годината, а лятно време варовиковите пл
астове събират топлинна енергия. Щом 
дойде зима, клисурите поемат ролята

силата си от вода, пред
намерено изсъхват, преустановяват жиз
нените си функции и потъват в летаргия. 
Такава мнима безжизненост учените на
ричат анабиоза. Недостига на валежи и

внимание
една от референциите. Направило му 

впечатление сведението, че върху оп
ределен брой находища както лете при 
засух, така и зиме при студ рамондите 
напълно изсъхват. Те изгубват зелената 

но да излъчват топлина и правят микрок- и получават кафена окраска, свиват ли- 
лимата поносим. Провидението милости-

на с родоп
ската хаберлея. Хаберлеите още повече 
фасцинираха учените 
защото запазваха способността си да ож
ивяват даже след тригодишен покой!

Приказката за спящата красавица, 
която се събудила след стогодишен сън 
от страстната целувка на благородния 
принц (овлажил устата й) изглежда, че се 
почива на реална основа. Доказателство 
са чудесните билки рамонди и хаберлея.

с. к.

и специалистите,на почвена вода науката нарича физическа 
суша, а недостигът на вода поради за
ледяване - какъвто е случаят с рамондите 
на Сува планина - се окачествява като 
физиологическа суша или физиологична 
недостъпност на вода.

Откритието на Чернявски отекна ме
жду ботаниците от цял свят. Накои учени 
проявиха недоверие и търсеха Белград да 
им изпрати рамонди сами да проверят оп
итите на Чернявски. Две десетилетия 
ед обнародването на статията на Черняв-

термоакумулиращи пещи - започват бав-

стетата си и при допир стават чупливи, 
во е аранжирало повечето среднобалкан- Щом наесен завали дъжд, на същите :

клисури да бъдат образувани в на- ста ботаниците пак намират зелени бил- 
вечерието на Ледниковата епоха. Рамон
дите и хаберлеята имали къде да се ук
рият тъкмо в най-критичния момент. Кл
исурата на Ерма, височката клисура Вла-

ме-ски
ки, весели, в пълна жизнена сила!

- Здравият разум и науката отхвърлят 
възможността напълно сухи организми, 
не даващи никакви признаци на живот, да 

под. се образували по- възкръсват. От друга страна, фактите са 
късно, били по-студени и разположени в
дикина плоча и

(В следващия брой: Рамондите откриват 
нови неочаквани и "нередовни" свойства)

сл-неумолими - рамондите изглежда прите-

12 МАРТ 1999 г.



СПОРТ ® СПОРТ ОСМОМАРТЕНСКИ ША
ХМАТЕН ТУРНИР в пи- БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧАВА СВОЙ МЕТЕОРИТ?
РОТПРИКЛЮЧИ ШАХМАТНИЯТ ТУРНИР В БОСИЛЕГ- ПРАТКА ОТ НЕБЕТОРДД гигов
ЗАЕ ПЕТО 

МЯСТО

Преди няколко дни в Ниш пристигна необикновен колет 
от босилеградското село Белут, съпроводен с писъмце, от 
което даваме свободно интерпретирана, но фактически вя
рна извадка:

НОВИЦА БОЖИЛОВ 

ОБРА ЛАВРИТЕ
След триседмично надиграваме неотдавна приключи турнирът по 
шахмат в Босилеград, организиран от Центъра за култура и спорт
ното дружество Младост”

Общото впечатление

Димитровградският шах
матист Петър Гигов спечели 
4,5 точки и зае 5 място в кра
йното класиране на шахмат
ния турнир, който се проведе 
в хотел "Пирот” на бмартт.г.

случай Международния 
празник на жената. Освен Ги
гов, в турнира взеха участие и 
димитровградските шахма
тисти Владица Стоянович, 
Владан Игич, Бояна Алексо- 
ва и Бора Андрич. Стоянович 
спечели 4 точки и зае 8 място. 
Игич бе 10-ти с 3 точки, Ан
дрич - 11-ти също с 3 точки, 
колкото събра и Бояна Алек- 
сова на 12-то място.

Партиите се играха по 
швейцарската система, а все
ки играч имаше на разполо
жение 10 минути. В турнира 
участваха общо 18 шахмати
сти, а първото място спечели 
кандидат-майсторът от Пи
рот Милан Митич с 6 точки.

е, че
турнирът изцяло оправда це
лите и усилията на организато
рите: и малката зала на град
ския хотел, и залата в Култу
рния дом, където се надигра
ваха шахматистите, винаги бя
ха препълнени със зрители.

На първо място с 14,5 точки 
се класира Новица Божилов, 
на второ с 12,5 точки е Вла
димир Захариев и на трето Пр- 
едраг Трайков с 11,5 точки.

В групата на състезателите 
до 15 години, които се

ваха във втория етап на турни
ра, без оглед на класирането, 
като подарък получиха по една 
книга. Докато тримата първо- 
класирани от едната и другата 
група бяха удостоени и със съ
ответни купи и други награди. 
Наградите бяха връчени от пр
едседателя на ОО на СПС в Бо
силеград Васил Такев, който 
по този повод каза и следното:

- И по броя на участващите 
състезатели, и по броя на зри
телите турнирът напълно оп
равда очакванията ни. Той бе
ше предизвикателство за вси
чки - за деца от четири години 
нагоре и за възрастни над 80 
години. Друга положителна 
черта на турнира беше, че той 
премина без нито един инци
дент, за което трябва да бъдат 
похвалени и организаторът, и 
състезателите и зрителите. 
Общинският отбор и занапред 
ще организира и подпомага не

по

състе
заваха отделно от възрастни
те, на първо място се класира 
Йовица Дончов, на второ Ми
шо Стоянов и на трето Денис 
Йованович. Като най-добри 
младежката група Йовица и 
Мишо участваха и във втория 
етап на турнира и в общото 
класиране заеха 13 и 15 място.

Спонсорите на турнира - 
Общинската скупщина и Об
щинският отбор на СПС - оси
гуриха награди и подаръци. Вс
ички шахматисти, които участ-

в

само спортни турнири, но и др
уги културно-забавни програ
ми и прояви". ”... В нашия край се намираш камъни ош вулканичен Пр

оизход, във вътрешността на коишо - след като се счуйи и 
отстрани масивната ии външна черуйка - е вместено гли
несто яйцевидно образувание. Камъните Произхождаш ош на
чалото на образуването на Земята. Половинката, която 
изйращам, е също ош кл>лбовиден камък ош околността на 
Белуш, който аз счуПих, за да видя съдържанието му.

Здравко Георгиев, Белут"

За да проверим мнението на Здравко Георгиев, спешно 
направихме справка при г-н Жика Митрович, професор по гео
морфология в Университета в Прищина. Той без колебание 
заяви, че се касае не за вулканичсски камъни, а за метеорит, 
защото черупката му съдържа голямо количество желязо, по
добно на минерала магнетит.

Предприемат се мерки метеоритът да бъде проучен от ком
петентни химици от Катедрата по химия към Философския 
факултет в Ниш, включително и от специалиста по аналитична 
химия д-р Рангел Игов, роден в Смиловцн. Също така пред
стоят и консултации с д-р Тодор Спасов, роден в Д. Криводол, 
който преди повече от четири десетилетия беше изследвал 
подобна находка и обнародвал научна статия със заглавие "Ди
митровградското метеоритно желязо”. Касаеше се за метеорит 
с тегло над 50 кг, паднал между Радейна и Пъртопопинци, 
съхраняващ се понастоящем в белградския Естествено-изсле
дователски музей.

Такива изследвания па метеорит, намерен при Сокобаня, 
пръв в Сърбия с направил д-р Йосиф Панчнч още в средата на 
миналия век.

Б. Димитров

м. я.

СПОРТ ТЕ ПРИСТИГАТ НА СПОРТНАТА СЦЕНА

САША МАРКОВ - 
БЪДЕЩЕТО НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ФУТБОЛ

• В мотел ”Наис” край Ниш на 
4 марш ш.г. се Проведе семи
нар за съдии и делегати на 
територията на ФСРИС. 
Участваха и трима димиш- 
ровгрдчани: Сретен Гюров, 
Кирил Ставров и Димитър 
Ставров. И тримата се Пре
дставиха усПешно на семина
ра, така че През Пролетната 
част на Първенството на 
НФЗ ще бъдат делегирани на 
мачове.

В рамките на анкетата за 
най-добри спортисти през ми
налата година, бяха избрани 
най-добрите сред тези, които 
се проявяват на спортната сце
на. За най-талантлив футбо
лист беше провъзгласен Саша 
Марков, играч на "Балканс
ки”.

• След осемднсвни Подготовки, 
Проведени в "ЛеПенски вир" в 
Долни Ми липова и, в Димит
ровград се завърнаха 20- и на 
футболисти на "Балканс
ки". СПоред треньора Нови
на Алексов отборът е наПъ- 
лно Подготвен и след две-три 
контролни срещи трябва да 
Провери всичките кандидати 
за Първия отбор. Първия си 
мач ”Балакански" ще играе 
още на 20 марш ш.г.

Роден е на 4 януари 1983 го
дина и както всички деца, той 
също започва да тича подир 
топката. Благодарение на Ва
сил Вацев-Мачор, започва да 
се занимава с атлетика и уча
ства в различни състезания ь 
Пирот, Ниш и др. След пенси
онирането на Мачора, Саша 
прекъсва тренировките по ат
летика и се насочва към фут
бола, където пръв негов тре
ньор става Драган Гюров, би
вш футболист на "Балкански”. 
Някогашната любов на Сашо 
към атлетиката той превръща 
в любов към футбола. Втори 
учител му е Деян Митои, който 
го включва в състезателните 
отбори и го води на мачове в 
Пирот, Бела паланка и Бабуш- 
ница. По това време започва да 
играе на турнира в Димитров
град, напредвайки по- бързо от 
своите връстници. Първият 
състав на "Балкански” с нетъ
рпение очаква да навърши 16

с. к.

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАДСаша Марков

години, за да започне да иг рае 
в него. Напоследък тренира с 
Новица Алексов, за когото ка
зва , че е най-добрият треньор 
до сега. Благодарен е на пред
седателя на клуба Чедомир Ст
ойкови*!, Днес играе като цен
трален защитник, но смята, че 
най-добре може да изяви спо
собностите си на средата на те
рена. Записал се е в училище в 
Ниш, където ще тренира с от
бора на "Цар Константин", а 
ще играе за "Балкански”, с ко
гото е подписал четиригоди
шен договор. От него се интер
есуват и отбори от първа ди
визия.

ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР 
ЗА НЕХАЙСТВО

д. С.

ОБЯВИ Съдияти Никола Димитров от Общинския съд в Босилеград 
наложи присъда па Рангел Рангслон от Босилеград, според 
която той е наказан е една година затвор поради проявено 
нехайство.

На 8 юни миналата година Рангслов управлявал трактор с 
ремарке, на което незабелязано се качил 12-годинтият Ивица 
Йорданов от Долна Лисииа, ученик в пети клас в босилеград
ското основно училище, който след няколко минути се опитал 
незабелязано да скочи от трактора, но попаднал под копеле
тата па ремаркето. В резултат па това момчето получило тежки 
контузии, от които починало па път за болницата в Сурдулнци.

Вината на Раигелов била в топа, че е проявил безотговор
ност, тъй като не забелязал постъпката на детето.

Давам под наом за 2 - 3 
студента (студентки) 

двустайна квартира в 
Ниш, близо до булевард 
"Ленин". Апартаментът о 
с телефон и централно 
отопление. Справки на 

следните телефони: 
010/61-353, 018/41-977 и 

018/41-873. Звънете 
вочор. в. б.

Д.с.
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МЪЛЧИ и 
КАРАЙМИОДРАГстоянович

БОМБАРДИРОВКАОтишли ръководителите на 
едно димитровградско предпри
ятие служебно в Ниш.След като 
завършили работата, домакини
те ги поканили на гощавка, кое
то те радушно приели. Хапнали 
те, пийнали повечко и стигнали 
и до разправии, които не преста
нали дори и когато си тръгнали. 
Стигнали до колата и шофьорът 
се опитал нещо да им каже.

"Мълчи и карай!”, изкоманд
вали те.

И когато влезли в колата, 
той се опитал нещо да им каже, 
по се повторило същото. Оби
ден, той замълчал и ги докарал в 
Димитровград. Когато слезли от 
колата, потърсили си балтони-

Неделя па реши малко да прошетам. Да размърдам 
падляцити. Кудечем? А натам, а навам, па обърну къмто 
Строшену чешму. Ка тамо гледам виенул иа лутат бая Васил, 
енуждил се ко прокьисал кюран, брой и дупкьете по улицу 
"Детко Петров", нещо запише па тъгайе дигне главу и зяпа 
по облацити. Тия човек сигурно йе прешъл у комуналното 
щом йе решил да кърпи дупкьете. Примъкну му се 
и ка га погледа а он улепен само с фластере ко да га йе газил 
булдожер.

- Леле байе Василе, на кво личиш? Па кой те унакази тека, 
не личиш на човека?!

от-

с.^ ь
л-7г полъка

уг рука му се исушила, та
- Маичо од бомбардировкьете! - йедва промърмня оа
- Значи и това прогьрме! - одъну я ко сцепен плондур.
- Начъска мину Манчо, начъска, ама на сън! - поче да се 

исповеда бая Васил.
- Вати работу, додека га докарамо! Свакьи дън само за 

бомбардировкье оратимо и оне ни се урезаше у акълту та 
почемо и да п»и сънуйемо.

- Ка съм почел начъска да сънуйем Манчо, ко се зададоше 
пълно авийони църни, църни ко гавранье. И те ти, почеше 
да сею ко из решето бумбе по нагцу улицу. Я се препадо. Очу 
да окнем ама изгубил съм оканьето. Па ка ти Манчо з^забим 
църгу наглаву и юрнем да бегам. Те ударим у вратата, па у 
кавторат, налетим на креденецат и у креветат. Бабата ми 
после каже да съм тънко изокал: "Авийониии, бомбарди- 
раньеее!" и съм треенул у вратата. Са ме погледе на кво 
личим! Ама Манчо, я некико прекара това бомбардиранье и 
са ми олъкну ако йе било на сън. Па гледам улицуту, може 
и да йе била бомбардирана

- Немой байе Василе да се завутуйеш. Туя улицу я гт.у знам 
йоще од девойкьу - теквая си йе.

- Море байе Манчо съг.\ам закасамо. Тамън се бейомо 
поеми рили малко од свирджиюту, а те ни друга беля задеси. 
Оно право да ти кажем свирнята и девойчето ни малко 
спасише, шцо му беше исабило писат та и ньинити га малко 
погпявише, па шица Но са кико чемо? Видиш ли да се съга 
прикачи на туя работу некой Соланко. И йохце се нейе добре 
закрепил поче да се сили па и он оче да одма да бомбардира. 
Не знайеш от кога да се пазиш.

2

ШIт и(ш
№Ш4 те.

шт
- Те си останаха в кръчмата 

в Ниш - казал им шофьорът.
- Защо нс ни каза!- упрекна

ли го те.
-Та нали се опитвах, но вие 

ми казахте: "Мълчи и карай!”
Цветко Иванов

НС1

Не съм наивен аз - купих си акции от ада!

ПРОСВЕТЛЕНИЕ БОГАТА РАБОТА
(Стара руска приказка)

Живеели някога две приятелки. И дв
ете толкова ненавиждали мъжете, че си 
обещали никога да нс сс омъжват. За
живели заедно в един апартамент, взели си 
и котка. И тъй като мразели всичко от 
мъжки пол, нс допускали котараци до кот
ката си. Минало се, не минало известно 
време, появил се един хубавец и успял да 
склони едната да сс омъжи за него. Със 
сълзи на очи се разделили приятелките, а 
новобрачната двойка заминала на сват
бено пътешествие. Младожснката обеща
ла да праща телеграми на приятелката си 
всеки ден. Минали ден, два, три, цяла сед
мица - от младоженците ни вест, ни кост. 
Неочаквано, три седмици след това прис
тигнала телеграма.

Старата мома с трескави ръце я раз
гръща и прочита:

"ВЕДНАГА ПУСНИ КОТКАТА 
НАВЪН!"

Абе, Гюро, от Нова годи
на наоам почти всеки ден усе
щаме с жената една приятна 
миризма на пържено у вас. 
Какво готвите?

- Остави се, комшо, моята 
жена е решила окончателно 
да ме съсипе финансово. През 
ден все кюфтета пържи. А те 
едни вкусни, хранителни - да 
си оближеш пръстите.

- А откъде вземате толк

ова евтина кайма?
- Каква кайма?! Купувам 

ежедневно по два хляба - един 
бял, един черен. От белия пъ
ржи кюфтета и ги ядем с че
рния хляб. Остави топа, но дн
ес ми разправя, че научила да 
прави баница от белия хляб.

И от утре ще редуваме ед
ин ден кюфтета, един ден ба
ница. Богата работа, нали?

Комшо, кажи ми още ли се 
потупвате с твоята Пена?

- О, вече престанахме да се 
потупваме. Сега направо се 
бием.

- Вчера минах на червено...
- Е, глобиха ли те?
- Не бе, на червено вино...***
- По кое време, през нощта 

ли те изнасилиха в парка? - 
пита съдебният следватсл.

- Не. по това време аз до
броволно се съгласявам.

От "Луд труд"

- Я мислим байе Василе да свирджията и тия Соланко 
дуваю у исту свирку! - отсеко я ко начитан.

- Чул съм байе Манчо да йе свирджията укьа на Соланка. 
Разбра да му йе испратил абър и му поручил: "Еве испрачам

църкавицу да ти се найде за зло и за добро. Одвой 
некою пару та си купи жилет и се обричи, премени се и че 
те прачам у сватове на Косово при Руговуту. Без пуцальку 
немой да поодиш. Понеси

- Жено, защо като се ож
енихме ме наричаше жълъд- 
че, а сега ме наричаш дъб?

- Еволюция, мъжо, еволю-

ти некою

си доста сол па ньим запържи 
манджуту и гьу посоли убаво." Он синдракат само това чекал 
и одма почел да прети.

- Ма нека се излати ко

(Заимствано от ИНТЕРНЕТ) ция...

удавъц у оро. Ти чул ли си байе 
Василе, ка млого гърми дъж не пада Че се излайе, че се излайе 
па че

АСЕН ш> подвийе опашкуту, исто ко и Вокьерат.
Ама овога Вокьера не требеше да га замръзнуйемо. Ко 

га добре поюримо и додек беше жежак можеше и да си 
отиде. А нийе айде нека
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остане, замръзнумо му идепьето, а 
он ка истину и се замръзну за земюту и са тешко да га 
одвойимо од ньу. Ако му дойде и Соланко, 
и с рукье да дойде, па ако 
оркьестарат че буде джумбус. Я 
позамисле за дооденье.

- Па са ти байе Василе

а рита и с ногье 
се досеца и свирджията с 

мислим неканьени да се

_ че прайиш? - подвану га.
- ^Баие Манчо одма бегам за Висок. Решил С1_ 

крийем у Брайкьовци поди мозат. Тамо нема жива душа, а 
мое гьрдосия, само железо и битон. Пут нема ни натам ни 

Вода бара. Преко ньега човек не преоди, игуо нема, 
има само двойичка. А ония озгоре нейе луд да върля бомбете 
за иеднога пензионера.

КВО

съм да се

навам.
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