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IГОДИНА XI. * БРОЙ 1733 * 19 МАРТ 1999 г. * ЦЕНА 2 ДИНАРА
ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В ПАРИЖ

ЛЕГИЯТА 

”ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ”
ДЪРЖАВНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ Е 

ГОТОВА ДА ПРИЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ, АКО БЪДАТ 

ВЪЗПРИЕТИ НАШИТЕ ЗАБЕЛЕЖКИ
София, 16 март (Танюг)

В България е форми
рана легия, носеща им
ето на легендарния ап
остол на свободата Ва
сил Левски, в чийто ст
атут е прокламирана 
идеята за " подкрепа на 
народите в съседна Съ
рбия в случай на агре
сия от страна на НА- 
ТО".

и нашата делегащш беше отправила предишния ден.
- Подчертавам, че сме готови да приемем политическата част на 

3 Споразумението, каза Милутинович пред журналистите и добави, 
1 че предложенията на нашата делегация не променят същността на 
В Споразумението, но са необходими и ще подобрят Споразумението 
В от Рамбуйе.

Президентът Милутинович добави при това, че на Косово и 
Мстохия са необходими истински, а не измислени институции.

На въпроса на един от журналистите дали е готова сръбската 
делегация да разговаря и за прилагането на Споразумението в 
случай, че бъде подписана политическата му част, президентът 
Милутинович каза:

- Ние изложихме нашите становища - първо Споразумение, а 
след това прилагане. Казахме, че за обема и характера на прила
гането ще разговаряме след това.

В отговора си на въпроса отхвърля ли сръбската делегация 
напълно идването на чуждестранни войски, Милутинович каза, че 
такава възможност е отхвърлена, "понеже нашият народ каза 
какво мисли за това”.

На въпроса как се развиват разговорите президентът Мнлутн- 
новнч отговори:

- Ние чакаме отговори относно нашите предложения, които са 
на линията на процеса в Рамбуйе. Предлагаме да бъдат приети

При идването на среща в Международния център за конферсн- нашите предложения и да бъдат включени в окончателния текст на 
ции ”Клебер” в Париж президентът на Сърбия Милан Милуш- Споразумението. В случай на уважаване на тези предложения във 
нович заяви във вторник, че Правителствената делегация на Репуб- финализацията на политическото споразумение, делегацията на 
лика Сърбия е готова да приеме политическата част на Спо- Правителството на Република Сърбия е готова да подпише 
разумението за Космст, ако бъдат уважени забележките, които окончателния текст на Споразумението.
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ШКакто

кореспондентите 
софийския 
"Монитор” от град Пл
овдив, вторият по го
лемина и значение пр
омишлен, университе
тски и културен цен
тър в България, до сега 
в легията "Васил Лев
ски" са се записали 269

съобщават ЙШ1«1на
вестник ш ш

&
ада.
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НАШИЯТ НАРОД КАЗВА КАКВО МИСЛИ: Милан Милутиновичдуши, включително и 

жени. Най-много от 
доброволците в Легия
та са запасни офицери 
и войници.

В интервю за много- 
тиражния пловдивски 
вестник "Марица" пре
дседателят на легията, 
полковник от запаса, 
летецът Цоньо Колев, 
заявил, че "сме изпра
вени пред опасността 
от агресия от страна на 
великите сили, които 
искат да нарушат суве
ренитета на славянск
ата, православна и бра
тска страна Сърбия".

В случай на нападе
ние срещу братския ни 
народ " искаме да се бо
рим рамо до рамо със 
сръбските и добровол
ците от други страни" 
заявил Колев. Нашата 
мисия е "да защитава
ме достойнството на- 
малка България и на 
нейните родолюбци", 
порт,чал председателят 
на легията "Васил Лев
ски". "Българите, по ду
мите на Колев, не мо
гат да бъдат безразлич
ни към опитите на НА- 
ТО да наложи на Бал
каните собствен дик
тат".

ПРЕМИЕРЪТ МАРЯНОВИЧ РАЗГОВАРЯ С ВОЙВОДИНСКИТЕ БИЗНЕСМЕНИ

ЗАКАНИТЕ НЯМА ДА МИНАТ
* Категорично е определението на нашето политическо ръкоподстпо, на всички парламент арни партии и на целия народ, чс проблемите 
в Косово и Метохия трябва да се решават по мирен начин и с политически средства. *Космст и Сърбия са едно. *От всички се очакват 
допълнителни усилия за запазването на икономическата и социална стабилност на страната.

Противно па това, категор
ично е становището на нашето 
политическо ръководство, на 
всички парламентарни партии и 
на целия народ, че проблемите п 
Косово и Метохия трябва непре
менно да се решават но мирен 
начин и с политически средства, 
каза Маринокич и добави:

- Сърбия е Космст, Космст е 
Сърбия. Така е от векове, така е 
и днес и то много повече, откол- 
кото когото и да било. За това 
говори и единст вото на граждан
ите в Сърбия, за това говори и 
единството и на сърбите в диас- 
пората. Косово и Сърбия са сд-

дба. Но това в никакъв случай не чужда ръка да управлява нито 
да бъде за сметка на дру- една педя наша земя. Това е наш 

обет към онези, които през век-

Максимално затруднените 
икономически условия в начало
то на годината изискват от вси
чки нас допълнителни усилия за 
осъществяването на повишено 
производство и износ, запазване 
на стопанската и социална ста
билност и по-нататъшното про
веждане на реформите. В това 
няма да могат да ни разколебаят 
никакъв натиск и закани от ст
рана на онези, които използват 
всички средства, за да застрашат 
икономиката ни и да осуетят ак- 
тивизацията на нашите развой
ни потенциали. Това е съставна 
част от глобалния натиск срещу 
срз.бския народ, срещу всички 
граждани на Сърбия от вън да се 
наложат решения за Косово и 
Мстохия, които да са по волята 
на силните на деня.

Това заяви между другото 
премиерът Мирко Марянопич в 
речта си пред войподинските би
знесмени на Иопосадския пана
ир във вторник.

може
гия. Пие искаме решение в съз
вучие с европейските Принципи - опете са защитавали Космст ка- 
в рамките па Сърбия. Самоупра- то сърце и душа на Сърбия. Това 
висинето и автономията в Сър- е наш дълг към бъдещите пок-
бия имат дълга традиция н по
добри резултати, отколкото п 
която и да било друга страна. Во- 
йводипа е такъв пример.

11олитичсско споразумение 
може да се прилага с политиче
ски средства. Чужди войски не 
ни трябват. Мие няма да каним 
чужди войски, а ако някой се оп
ита да дойде нспокапеи, ще му се 
отговори като на агресор. Сър
бия не посяга към чуждото, но 
ще защитава своето с всички ср
едства. Космст не е терен за из
пробвано на йони стратегии и до
ктрини. На тези простори ник
ога не са приемани окупатори. 
За нас няма значение кой и под 
какин знамена ни се препоръчва. 
Просто - ис си даваме онова, ко
ето е наше. Няма да допуснем

оления.

(Продължава на 3-та стр.)
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НО.
Нашата многонационална 

делегация се намира и Париж, за 
да продължи разговорите за по
литическото споразумение. Пие 
искаме решение, което ще гар
антира равноправие па всяка на
ционална общност, което ще
предостави възможността всеки 
да с ковач на собствената си съ-



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯЗАВЕЖДАЩИЯТ ЮГОСЛАВСКОТО 
ПОСОЛСТВОЧУКИЧПРИ ВИЦЕПР
ЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ

Югославското посолство възмутено на АговСОФИЯ Е ПРОТИВ 

НАТИСКА СРЕЩУ 

СУВЕРЕННА 

ЮГОСЛАВИЯ

Посолството на Югославия в София щение сръбските дипломати, 
се възмути от изказванията на Асен 
Агов около незаминаването на нашата незаминаването на българската делега- Той апелира за въздържаност, ”когато 
депутатска делегация в Белград. "От- ция за Белград "враждебен акт срещу става дума за даване на подобни изяв- 
хвърляме като напълно неприемливи и съседите”, "последен шанс да се запази ления, понеже те предизвикват вери- 
произволни изявленията но предссда- СРЮ” и "неуважение към нас и другите жни реакции, както и от какво и да е 
теля ,110 парламентарната комисия по съседи". Информационият секретар директна или индиректна намеса във вр- 
външна и интеграционна политика Ас- към посолството повтори официалната ъзка с косовската криза”, пише в-к 
ен Агов", обясниха в нарочно съоб- сръбска позиция, според която Белград "Сега”.

нямя възможност да приеме депутати- 
Агов заяви преди 2 дни, че вижда в те ни точно тогава, когато са поискали.

Вицепрезидентът на Република България То
дор Кавалджисв на 11 март прие завеждащия юго
славското посолство в София д-р Сречко Чукич.

В продължилата повече от 70 минути среща 
събеседниците разговаряха за сътрудничеството 
между България и Югославия на политически, ик-

МИТИНГ НА СОЛИДАРНОСТ В СОФИЯ

ПОДКРЕПА НА СРЪБСКИЯ НАРОДономически и другите планове, за сигурностната 
обстановка на Балканите, както и за решаването на 
косметския проблем.

Кавалджиев и Чукич прецениха, че косметскн- 
ят въпрос трябва да бъде рошен по мирен, поли
тически начин върху трайни основи, при пълно за
пазване на териториалната цялост и суверенитета 
на Република Сърбия и Съюзна република Юго
славия.

Държавната делегация на Сърбия, каза Чукич, 
ще продължи на 15 март в Париж разговорите с 
косметските албанци, за да се обсъдят до край и 
приемат десетте основни принципи на Контактната 
група.

партия Минчо Минчев осъди решение
то на българското правителство да пре
достави коридори на самолетите на НА- 
ТО и призова българския народ да се 
солидаризира със сръбския народ.

Ние трябва да разширим сътрудни
чеството си със съседния сръбски на
род, каза Минчев, а не да му се закан
ваме и да позволяваме на чужди войски 
през българска територия евентуално 
да нападнат СР Югославия и Република 
Сърбия.

От митинга на славянската солидар
ност, състоял се на 11 март в българ
ската столица беше отправено послание 
на българския народ до народите на Юг
ославия и Сърбия да водят битка за Кос- 
мет и да не отстъпват пред натиска и 
изнудванията отстрана на великите си

нката Българска социалистическа пар
тия Румен Воденичаров заяви в обръ
щението си към събралите се на ми
тинга, че "Космет може още утре да 
бъде повторен в Македония или в Бъл
гария в постановка иа великите сили”. 
Поради това, каза той, битката, която 
сега водят югославското ръководство и 
сръбският народ, има голямо значение 
за всички държави на Балканите. На нас 
не са ни нужни великите сили, за да ре
шаваме проблемите си в региона, под
черта той.

Воденичаров прочете и списъка на 
първите български доброволци, които 
са се явили да се приобщят към сръб
ския народ в случай че бъде нападнат от 
НАТО.

ли.
Изпратена беше също така и Дек

ларация до Народното събрание, в коя
то се иска ”да не се допусне съседната 
суверенна Република Сърбия и СР Юго
славия да бъдат нападнати от българска 
територия”.

Митингът се проведе на големия пл
ощад "Александър Невски”, непосре- 
дно между едноименния храм и Народ
ното събрание, а беше организиран от 
няколко патриотични неправителстве
ни сдружения и дружества.

Висшият функционер на опозицио-

Сърбия е готова да даде автономия и еднакви 
права за всички граждани и етнически общности, 
които живеят в Косово и Метохия при пълен кон
трол на споразумението от страна на държавата, на 
чиято територия се намира покрайнината Косово и 
Метохия.

По думите на председателя на опоз
иционната в парламента Зелена партия 
Александър Каракачанов, депутатите 
на тази партия в парламента са гласу
вали против неразумното решение на 
българското правителство да предоста
ви коридори на чужди войски.

"В списъка е и моето име”, каза Во
деничаров.

Председателят на Отечествената

Нашето становище е, подчерта югославският 
дипломат в разговора с вицепрезидента на българ
ската държава, че е заблуда мнението за съществу
ването на някакво споразумение, което в Париж 
биха подписали нашата делегация и косметските 
албанци, понеже за такова "споразумение” деле
гациите в Рамбуйе не са разговаряли, както и член
ките на Контактната

АГОВ РАЗБИ МИТА ЗА УСПЕХА НИ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
След силната вътрешна пропаганда на мисията "Агов" в 

Белград, тя се провали гърмотевично, пише в редакционния 
си коментар българският вестник "Монитор". Оказа се, че за 
посредник в необмислената инициатива на българските пар
ламентарни аматьори, може да послужи една натовска страна 
като Гърция, но не и "островът на стабилността” България.

Защо трябваше на Агов да лъже 5 милиона български 
слушатели на БНТ, че утре заминава за сръбската столица и 
става новият Холбрук на Балканите, разсичайки възела Ко
сово?

спорна и задължителна и в същото време да искаш в Белград 
да те приемат като супердипломат.

На какво е разчитал Агов? На евтин популизъм във 
вътрешен план, за да каже след това: "Ами сърбите не искат 
преговори, виждате ли!”

група, така че не е и прието. 
"Споразумението”, което се беше явило след 

Рамбуйе, според думите на Чукич, не е нищо друго, 
освен груба манипулация, която югославската ст
рана не може и няма да приеме.

Българският вицепрезидент Кавалджиев заяви, 
че неговата страна настоява въпросът за Косово и 
Метохия да бъде решен в рамките на Сърбия и да 
бъдат запазени териториалната цялост и суверени
тетът на Съюзна република Югославия.

България, подчерта той, е категорично против 
по-нататъшното раздробяване на балканските дъ
ржави и против всеки вид натиск.

А за да е още по-голям абсурдът, бившият критик на 
американския империализъм добавя: "Бих казал, че властите 
в Белград не символизират сърбите".

Може би символизират филипинците? Властите в Сър
бия са избрани в демократични избори и колкото и да не са 
симпатични на Агов са легитимната власт на запад от 

Самият Агов не е симпатичен на
След като беше ясно, че цялата операция е ялова от 

началото.
Може ли като шеф на комисията по външната политика 

да твърдиш, че нашата военна подкрепа на НАТО е без-

нас.
огромно число хора в 

България, но продължава да символизира България в пар
ламента, както и в Стразбург и Брюксел.

Други пишат 
"Войска” ЧЕСТИВОЕННИЯТ ОТДЕЛ ВЪВ ВРАНЯ

Почти стопроцентовият отзив на новобранците в об
щините в Пчински окръг свидетелства за високата от
говорност и патриотичното отношение на младото 
поколение към своята родина и едновременно с това за 
високопрофесионалната работа на целия колектив на 
Военния отдел във Враня.

Проверката във Военния окръг в Ниш, извършена от 
страна на компетентната инспекция към Генералщаба на 
Югославската войска, издигна на най-високо място Воен- 

отдел във Враня, защото неговата дейност беше пре
ценена като много добра.

Компетенциите на Вранския военен отдел обхващат 
територията на Пчински окръг, т.е. общините Прешево, 
Буяновац, Владичин Хан, Враня, Търговище, Сърдулица и 
Босилеград, в които живеят около 250 000 жители.

Приоритетно място в отбраната на страната тук заема 
изпълнението на задачите във връзка с военната 
ност.

вните органи, предприятията и другите юридически лица е 
необходимо включването на всички фактори в окръга, след 
това висока професионалност на хората, конто изпълняват 
тези задачи, съвременно оборудване, но преди 
знание и авторитет.

Красноречиво доказателство за успешната дейност 
на вранския военен отдел са данните, ейоред които йри 
всичките четири набора в Югославската войска йрез 
миналата година е отчетен стопроцентов резултат . 
Такива резултати са отчетени и йрез Предишните три 
години. Вписването във военната евидениия е реализи
рано с 99,2%, а изпращането на новобранци с 99%.

Това са значителни

годишната ни практика се основава върху постоянното 
рудничество с окръжния началник, председателите 
чки общини, началниците на МВР и съдебните органи за 
нарушения. При повикването на по-голям брой подлежащи 
на военна служба се формира централен тим, 
представители на посочените субекти и коменданти 
енннте 
отзива

сът-
на вен-

венчко
съставен от

на во-
поделения, чиято задача е да следи реализацията на 
и Да предприема необходимите мероприятия, 

полковник Яньнч и добавя, че началникът на Пчински 
оркъг Часлав Ристич

казва
ния

ежемесечно провежда среща с чле
новете на тоя тим, които пряко го информират за постиг
натите резултати и се договарят мерки, които трябва да се 
предприемат в случай на някави трудности или пропуски, 

практиката показа, че сътрудничеството с органите на 
естното самоуправление и държавните органи, което тук 

е постоянно, допринася 
ния отдел, а с това 
работа.

резултати, от които могат да се 
направят няколко извода. Един от тях е, че този 
новобранците е последица от високото съзнание, отговор 
ността и партиотичното отношение на младото поколение 
към своята родина. Вторият е, че дейностите

отзив на

за по-високия авторитет на Воен- 
и за по-добрите резултати в неговата

повин-

Комендантът на вранския военен отдел полковник Раде 
Яньич, опитен офицер, който преди всичко с личния си 
пример влияе на сътрудниците си, подчертава, че този от
дел изпълнява уточнените от закона задачи, като ги съ
гласува с другите субекти в областта на отбраната 
конкретни въпроси сътрудничи д компетентните държа
вни и други органи.

във връзка с 
и че в тях савоенната повинност се изпълняват сериозно

всички релевантни фактори в окръга.
Доказателство за това са думите на нашия събеседник, 

който казва, че нито една работа, 
винчато, не може да даде добри резултати в един по-дълъг 
период.

- Толкова високият процент отзивчивост на новобран
ците в никакъв случай не е резултат от еднодневна работа, 
а на дългогодишното създаване и изграждане на една сис
тема, в която строго е определено мястото на всеки отделен 
фактор, който е длъжен да изпълни задачата си 
можно най-добрия начин. Поради това при изпълняването 
на поставените ни

включени

ОТНОШЕНИЕТО НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА 
ВОЕННА СЛУЖБАкоято се върши поло-

"соколи” пп *Ъ1ците на по-бедните са отгледали здрави 
и на отечест- ^ °ЛуЖаТ не само »а родителите си, но 
се съберат потГ °Ва бИЛИ повоДи на изпращането да 
неизбежните сЬлиг” ** приятели кРай богатата трапеза, с 
бавитПран:„ки РНИСТИ “ ^—йските песни за ху-

и по

ЗНАНИЕ И АВТОРИТЕТ
За бързото и качествено реализиране на дейностите, 

които обхващат въвеждане на гражданите във военната 
евиденция, изпращане в казармите и разпределяне в запас
ния състав на Югославската войска, за нуждите на държа

ло въз-

задачи нищо не се тласка на втори план, 
нито пък може да има нещо, което да не е важно. Дълго-
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БОСИЛЕГРАД - КЮСТЕНДИЛ ЗАКАНИТЕ 

НЯМА ДА МИНАТЗАПОЧНА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА 

ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО (От 1-ва страница)

В отбраната на Космет в рам
ките на Сърбия всички сме сп
лотени от стратегията и полити
ката на нашия президент Слобо- 
дан Милошевич. Ние можем да 
разговаряме за правата, тачене
то на националната идентично
ст, културата, вероизповедание
то и всички други особености на 
националните малцинства. Мо
жем да разговаряме и за инсти
туциите на самоуправлението и 
на автономията. Но на никого 
няма да отстъпим пито една педя 
своя територия, пито една мъни
чка част от суверенитета си. Ни- 
то днес, нито на етапи. Идеите на 
сепаратизма не могат да минат 
при нас дори и тогава, когато са 
завоалирани като човешки пра
ва, демокрация или цивилно об
щество. Тези идеи могат да бъ
дат подкрепени и от суперсили и 
супсрорганизации, но те няма да

могат да минат пред нашия
Програмата за крайгранич

но сътрудничество между Боси- 
леградска община и Община 
Кюстендил, която беше подпи-

народ.жду двете страни (от Босилеград 
в 7 и 15 часа, с пряка връзка за 
Кюстендил).

Въз основа на

започне активизиране на търго
вско-икономическите 
ния и да се намерят възможно
сти и форми за сътрудничество 
между предприятия и фирми от 
едната и другата община и извън 
тях. В документа е набелязано и 
възобновяване на традиционния 
събор на югославско-българск
ата граница в местността Сла- 
вче, съгласно междудържавния 
договор за провеждане на таки
ва събори. Запланувано е и да се 
оказва помощ, в рамките на кон
кретните компетенции п при 
спазването на законодателство
то на двете страни, за решаване 
на въпроси, свързани със собст
веността на имоти, наследстве
ността и роднинството от едната 
и другата страна на границата.

Ние имаме дълга история и 
дълга историческа памет. Неве
днъж сме отбранявали ценнос-

отноше-

програмата е 
договорено сътрудничество и в 
областта на здравеопазването и 
ветеринарното дело между Зд
равния дом в Босилеград и уп
равление "Здравеопазване и со
циални дейности” към Община 
Кюстендил, респективно между 
Ветеринарната станция в Боси
леград и Районната ветеринар
но-медицинска служба от Кю
стендил. Трябва да се уточни и

тите на цивилизацията, национ
алните и държавните си интер
еси, които никога не са били в 
разрез с интересите на демокра
тична Европа, с интересите на 
мира, стабилността и прогреса. 
И тогава, когато мнозина са се 
колебали, когато са калкулира
ли и се страхували да назоват не
щата с истинските им имена, Съ
рбия е имала храбростта да каже 
явно и непоколебимо да застане 
на страната на истината и на пра
вдата.

сана неотдавна, започна да се ре
ализира. На 13 март в Босиле
град шахматните отбори 
"Младост” и "Осогово”

на
прове

доха първата си среща и беше
уточнено по-нататъшно сътруд
ничество в областта на 
До края на месеца в Босилеград 
ще гостуват представители на 
отдел "Култура” към Община 
Кюстендил с подбрана култу
рно-забавна програма и ще бъде 
уточнено по-нататъшно сътруд
ничество с боснлеградския Це
нтър за култура. Възобнови се и 
сътрудничеството в областта на 
транспорта между "Автотранс
порт” - Босилеград и ”Пътниче- 
ски автотранспорт” - Кюстенд
ил. Засега само до границата ме-

спорта.

реализира и сътрудничество в 
областта на библиотечната дей
ност между Народната библио
тека в Босилеград и библиоте
ката "Емануил Попдимнтров" в 
Кюстендил, както и сътрудниче
ство между основните и средни
те училища от двете общини.

В програмата е записано да

Така е и днес. Сърбия защи
тава своя Космет. Силните на де
ня в света използват сепарати
зма и тероризма за експанзия на 
егоистическите си интереси. Не 
им пречи и това, че терористите 
убиват и отвличат невинни жени 
и деца, че като страхливци от 
засада стрелят срещу нашите во
йници и полицаи, когато с взри
вни вещества сеят смърт из град
ските улици, пазарите и ресто
рантите! Само ако това повиша
ва напрежението и им служи за 
натиск и закани против нашата 
страна! Отговорността за това 
се пада на онези, които финан
сират, въоръжават, обучават и 
подстрекават терористите в Ко
смет.

м. я.

СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОС В БОСИЛЕГРАД 
ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ПАРТИЦИПАЦИЯТА ЗА ПАЦИЕ
НТИТЕ ОТ НАЙ-ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ

Ще се чака нов документ

МЕЖДУ 20
НАЙ-УСПЕШНИ ОБЩИНИ

От 108 общини, взели участие в първата акция на Министер
ството по екология на Сърбия, Димитровградска община е между 
двадесетте най-успешни.

Новосъздаденият Съвет за озеленяване към ОС е реализирал 
изцяло приетата програма, констатираха неговите членове ми- 

петак. Това значи, че са озеленени и засадени с декоративни 
храсти около 1200 м2 между жп линията и улица "Нишава”, около 
300 м2 от гарата до лукавашката рампа покрай новия тротоар, 400 
м2 около градската библиотека, 150 м2 пред Общинския съд, жар- 
диниерите по главната улица, площите около манастнрчето... Мин
истерството е обезпечило 200 фиданки декоративни храсти, а Об
щинската скупщина още 250. Акцията е проведена успешно благо
дарение на учениците от двете димитровградски училища.

Съветът за озслсняпапс ирис на заседанието си и предло
жената програма за настоящата година. Тя подразбира едукация 
и включване на възможно повече хора в акцията, инициатива за 
създаване на съответна служба за озеленяване към явното пред
приятие "Комуиалац”, програма за озеленяване, в която са опре
делени площите за озелспяпанс и уреждане през 1999 г.

Предложението на Общинс
ката скупщина в Босилеград па
циентите в крайно изостаналите 
общини в републиката, каквато 
е и Босилеградската, да бъдат 
освободени от плащане на пар- 
тиципацията, ще бъде обсъдено 
когато се подготви нов документ 
за участието на осигурените ли
ца в разходите за здравна защи
та, се подчертава между другото 
в отговора на Републиканския 
завод за здравна осигуровка.

Републиканският завод е уп
ълномощен да взима решения, с 
които покрай другото уточнява 
видовете и размера на парично
то участие, както и да освобож
дава от него. В отговора, който

подписала помощник-директор
ът на РЗЗО м-р Миряна Праж- 
ич, не се казва кога ще се изготви 
новият документ.

Отбор ни цитс на ОС в Боси
леград в края на миналата го
дина поискаха от здравното мин
истерство и РЗЗО партицнпаци- 
ята да се премахне за пациентите 
в крайно изостаналите общини в 
републиката, понеже поради те
жкото си материално положен
ие хората в Босилеградска об
щина не са в състояние да я пла
щат. В резу 
"отричат” и от най-основната и 
необходима здравна защита.

налия

Ние поръчваме на всички: 
Косово - това е Сърбия! Не пи
пайте Сърбия! Вий, които игра
ете на картата на сепаратизма и 
тероризма, най-добре знаете ко
лко лоша е тази карта! Сърбия е 
вярна на своята история и отго
ворна към своето бъдеще. За
ради това Сърбия ще защитава 
Космет! - каза между другото 
премиерът на Сърбия Мирко 
Марянович пред войводинските 
бизнесмени на Новосадскня па
наир.

лтат на това те се

А.Т.
В. Б.

РОДОЛЮБИЕ дума за един стабилен колектив, който е изключителен не 
само поради професионалното си отношение към работата 
си, но и поради много добрите междуличностни отношения, 
които царуват в него

Когато помолихме полковник Яньич да посочи най-до
брите си сътрудници, той се затрудни много и след дълго 
обмисляне посочи майор Зоран Фнлнповнч и гражданското 
лице Горан Стоянович, референт в община Прсшево, като 
добави, че уссхът се дължи преди всичко на тимската ра
бота.

гражданския регистър, МИР и се осведомяват чрез мест
ните медии. Местните радиотелевизионни центрове, както 
и вестниците, имат особено голямо значение, така че и 
сътрудничеството на Военния отдел с тях е па завидно 
равнище.

Така е и днес. Отношението на подлежащите на военна 
служба и техните родители към военната повинност от
разява разбиранията им за чест и висша проява на родолю
бив, особено сред младото поколение.

По у у мише на Полковник Янич При разПреуелянеШП 
на ноноОрашшше в ошуелнише казарми сеут,ржи смешка 
не само за резулшашише ош лекарскаша комисия, но и за 
желаниешо на ноноОрашшше. Взимаш се Преуниу и за- 
т,ршеношо училииу:, какшо и сПосоОносСГшше ни Оп,- 
уещише нойншш, за уа могаш уа иоешигниш т,н иоен- 
нише Гюуеления възможно йо-уоОри резулшаши.

Сведенията за въвеждане във военната свидснция се 
получават от училищата, черквите, местните канцеларии,

КОЛЕКТИВЕН УСПЕХ С. Рмстмч

Бележка: ТексШъПЗ е Преуауен с малки, ПочШи незна
чителни съкращения.

Военният отдел във Враня е оборудван със съвременна 
компютърна техника и разполага с добре композиран тим 
от експерти и професионалисти. 3а създаването на въз
можно по-благоприятни условия за работа са се погрижили 
и вранскитс стопански предприятия.

Такива резултати обаче нямаше да има ако нс ставаше

БОСИЛЕГРАД народната общност, която беше иай-дейстпеипта и при раздробяването на предишна 
Югославия не се задоволява с постигнатото, а напротив - продължава с насто- 

си да прекрои п раздроби Сърбия и СР Югославия - каза Кущера. - Наявапняза
прицел тоя път с Космет - вековната сръбска земя. Нашите позиции, позициите на 
пашата стрина нс само когато става дума за Космет, а изобщо за всички други 
проблеми, са конкретни н ясни - те да се решават чрез политически диалог, като в 
съзвучие с Конституцията и международните правила и норми се уважават правата 
на всички национални общности.

НА ДОБЪР ПЪТ, 

НОВОБРАНЦИ!
С днешното приемане ни призовките ние всъщност поехте свещеното задъл

жение да пазите суверенитета ни нишата страна. Затова нашата страна' очаква от 
всички ввс да бъдете примерни войници, солидно подготвени за успешно осъще
ствя паве на всички видове задачи, конто ви налага нашето отечество, кнза Марян 
Кущера п Босилеград.

Бъдещите войници бяха поздравени и от председателя на Изпълнителния отбор 
па ОС в Босилеград Васил Йошшчон.

На 11 март в Босилеград се състоя тържествено връчване на призовките на 
мартенския набор новобранци в Югославската войска, на което покрай предста
вителите иа Общинската скупщина присъстваха и представители на Военния отдел 
във Враня.

Бъдещите войници и техните родители бяха приветствани от Марии Кущера, 
представител иа Военния отдел във Враня.

- Моментът, когато вие заминавате в Югославската войска е изп ълнен е различни 
вътрешни и международни конфлик ти и напрежение, защото една част от между- м. я.
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ОТ ТРИБУНАТА НА СРС В БОСИЛЕГРАД СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МО НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СПС

КОСМЕТ ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ 
С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ 

СРЕДСТВА

СОЦИАЛИСТИТЕ КРОЯТ МЕСТНАТА
ПОЛИТИКА

Ползването на общинския бю
джет през 1998 година, реализаци
ята на програмата на комуналните 
дейности за същата година и пре
дложеният бюджет за 1999 година 
бяха темите, по които разискваха 
организациите на СПС в Димит
ровград на съвместното си засе
дание миналия четвъртък.

Подробни информации за при
ходната и разходната част на ми
налогодишния общински бюджет 
бяха предоставени от председате
ля на Изпълнителния отбор на ОС 
п Димитровград Зорпн Геров. Из
тъквайки, че минплодишният бюд
жет е реално планиран и реализи
ран, тъй като разминаването на за
плануваните и осъществените пр
иходи е незначително, Геров под
черта, че почти всички субекти, 
ползващи средства от общинския 
бюджет, са получили толкова сре
дства, колкото е било предвидено. 
В изложението си Геров даде изче
рпателни сведения за разпределя
нето на миналогодишната ”общи-

Към края на заседанието бе прието съобщение, в което се казва: ” И 
на тази среща, в тези исторически и съдбовни дни за Сърбия и Юго
славия, димитровградските социалисти, а стях и гражданите иа Димит
ровград ясно и гласно казват, че не са се уплашили от онези, които със 
закани, шантажи, лъжи и измами искат да отнемат част от отечеството 
ни. Напротив, заканите и шантажите допринасят да бъдем още но- 
решими в определението си да браним и отбраним Косово като неотде
лима част от Сърбия.

Съзнавайки, че всенародното единство е най-значителната сила в 
отбраната и защитата на териториалната цялост и суверенитета иа 
Югославия, ние категорично заставаме край отбранителната стена иа 
нашата страна и заявяваме, че отечеството ни трябва да разчита иа нас.

От тази мултинационална среда, от тази най-източна точка на Съ
рбия и Югославия, гражданите и социалистите на нашата община оказ
ват пълни подкрепа на усилита на нашето държавно ръководство и 
нашия президент Сободан Милошевич, който отстоява становището, 
че косметския проблем трябва да се реши по мирен начин. И този път 
ще се потвърди истината, че е непобедим ония народ, който безком
промисно защитава своята свобода и който неразделимо е свързан със 

ръководство, без оглед каква сила го заплашва”.

В знак па подкрепа на правителствата на Република Србия и СР 
Югославия проблемът в Косово и Мстохия да се решава по мирен 
и демократичен начин, чрез политически средства, а не чрез на
силие и военна намеса Общинският одбор на Сърбската радикална 

Босилеград проведе нп 12 март трибуна ”Нс даваме Кос-партия в 
мст”.

бия Драган Ннколич подчерта, 
че СРС още от началото на кон
фликта в Косово и Мстохия е 
изпъкнала, че правата па албан
ците с нищо не са накърнени и че 
те ползват всички свои права, ка- 
кто и останалите национални 
малцинства в Сърбия и Югосла
вия и добави:

- Становището на радикали
те е ясно: за всичко може да се 
разговаря, да се намират съвмес
тни решения, но само в рамките 
на конституцията и нищо пове
че. Това трябва да го знаят и ал
банците, и протагонпетите на т. 
нар. "нов световен порядък”, на
чело със САЩ.

Към присъстващите се объ
рна и народният депутат Йовица 
Стоименович, който между дру
гото изтъкна:

- Космет е сърцето на Събия 
и наше светло бъдеще. Затова 
смело поръчваме: ”Не даваме 
Космет!”. Космет е наш и ще го 
защитаваме до последния човек. 
Ние, радикалите, желаем добро
съседски отношения с всички на
ши съседи. Обаче доколкото на
шият суверенитет бъде застра
шен от тяхна страна, ще ги счи
таме за наши неприятели.

Д-р Станислав Момчилович, 
помощник-министър на здраво- 
пазването, който също говори 
на трибуната на радикалите в 
Босилеград, между другото каза:

Няколко пъти вече съм в Бо
силеград и виждам, че сте все по
вече и повече. Сръбската ради
кална партия еднакво почита вс
ички краища на Сърбия - и Бо
силеград, и Суботица, и Джак- 
овица. Затова не само Космет, 
но не даваме нито една педя от 
нашата територия. Космет е 
наш и наш ще остане завинаги. 
Не е срамно да се бориш за сво
ята земя. Напротив, това е че
стен и свещен дълг. Нашата по
ръка е, че ще защитаваме Кос
мет със всички възможни сред
ства.

Трибуната, на която освен 
членове и симпатизанти на тази 
партия, присъстваха и министъ
рът без портфейл Пая Момчи
лов, народните депутати в Скуп
щината на Сърбия Драган Ник- 
олнч и Йовица Стоименович и 
помощник-министърът иа здра
веопазването д-р Станислав Мо- 
мчнловнч, откри Иван Алексов, 
председател на Общинския от
бор на СРС.

След като беше интониран 
химнът ”Боже правде”, предсе
дателят на босилеградските ра
дикали между другото каза:

- Събрали сме днес, като гра
ждани от българската национал
ност, членове и симпатизанти на 
Сръбската радикална партия, да 
окажем подкрепа на държавно
то ръководство и нашата деле
гация за мирното решаване на 
косметския проблем. Космет ви
наги е бил сръбски и ще остане 
сръбски на всяка цена и никой 
няма да позволи тук да се раз
положат чужди войски, защото 
за това няма никакво основание. 
Косово и Метохия е вътрешен 
проблем на Сърбия и същият 
може да се решава само в рам
ките на териториалното единст
во и суверенитета на Сърбия и то 
изключително по мирен начин, а 
не с натиск, изнудвания и натрап
ени решения, които не би приела 
нито една суверенна държава.

национално 
малцинство е готово, заедно със 
сръбските си братя, да запггита- 
ва своята страна, защото ние др
уго отечество нямаме, а тази на
ша Сърбия не може никой да я 
руши и раздробява.

От тази трибуна поръчваме 
на чуждестраните сили и НАТО, 
че Косово и Метохия е неотчуж- 
дима част на Сърбия и никой ня
ма право чрез сила и заплахи да 
променя нейните граници.

В обръщането си към при
състващите народниятдепутат в 
Скупщината на Република Сър-

свосто

меката финансова торта”, а след 
това обърна внимание на бюджет
ния проект за настоящата година, 
в чиято приходна част се предвиж
дат 26 милиона динара.

От множеството информации, 
отнасящи до тазгодишната кому
нална програма, нека да посочим, 
че особено внимание ще се пос
вети на по-нататъшното изграж
дане на спортната зала, уреждане
то на двора и изграждането на спо
ртните терени в рамките на осно
вното училище в МО Желюша и 
изграждането на градските тоал
етни. За тази комунална дейност 
ще се отделят около 150 хиляди 
динара. В местните общности Бе- 
леш и Желюша трябва да започне 
изграждането на комуналната си
стема (засега само в някои части на 
селата, разположени под магист
ралата). За реализацията на този 
обемист комунален проект, освен 
от общинската хазна, се очакват 
средства и от съответното минис
терство, както и на финансовите 
средства, които съберат жителите 
на двете села чрез местно самооб
лагане.

Според предварителните пла
нове, на МО в общината през тази 
година ще се даде милион динара, 
което е с 20 на сто повече в срав
нение с миналата година. Средства 
от общинския бюджет ще се насо
чат и към по-нататъшното изгра
ждане на солидарни жилища в гра
да, изграждането на още един бу- 
нар в рамките на водоснабдител
ната система "Ивкови воденици” и 
т.н..

ДИМИТРОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ НА 
МЛАДЕЖКИЯ АК

ТИВ Присъстващите 
местната СПС се възползваха от

членове на
Активът на младите членове 

на Югославската левица през тази 
седмица излезе със съобщение, в 
което се казва, че преговорите в 
Париж са единственият път за ре
шаване на косметския проблем. 
Младите активисти на ЮЛ смятат, 
че преговорите трябва да завър
шат със споразумение, което не 
трябва да съдържа никакви вое
нни анекси. Активът на младите на 
димитровградския ЮЛ оказва пъ
лна подркепа на миролюбивата 
политика на президента на Съю
зна Република Югославия Спобо- 
дан Милошевич и на нашата дър- 
жавана делегация, която участва в 
преговорите в Париж и се застъп
ва за мирното решаване на про
блема, за равноправието на всички 
народи и народности, за широка 
автономия на Космет (в рамките 
на СРЮ). При това в съобщението 
се подчертава, че в една суверенна 
държава, каквато е нашата, не тря
бва да се разполагат никакви чуж
ди военни сили.

случая да поставят въпроси и вне
соха свои предложения, отправени 
към председателя Геров, другите 
общински ръководители и присъс
тващите ръководители на СПС, 
тъй като заседанието бе органи
зирано с цел да се чуят публично 
мненията на членовете на най-сил
ната партия в общината, а след то
ва и да бъдат анализирани и вклю
чени в развойната програма на Об
щинската скупщина и политиката 
на местното самоуправление като 
цяло.

Българското

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Общинската организация на 
дължава успешно да осъществява хуманните си цели и задачи, беше 
подчертано на състоялото се миналия петък отчетно заседание на 
Скупщината на тази организация

Червения кръст в Босилеград про-

Манол Янев Б. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА МО НА СПС В РАЙЧИЛОВЦИ В отчета, а след това и в из
казванията на Иван Трайков от 
Мусул, Зоран Такев от Босилегр
ад, Стоян Спасов от Долно Тлъмн- 
но, Славчо Петков от Бистър и Вл
адимир Зарев от Белут бе изтък
нато, че поради нестабилните об
ществено-политически и стопанс-

От събранието на ранчиловските 
социалисти беше изпратено поздрав
ително писмо до югославския през
идент Слободан Милошевич, в което 
между другото се казва:

”Ние, гражданите от българско
то малцинство, даваме пълна подкр
епа на Вас и Вашата политика, 
товн сме да изпълним всяко Ваше 
нареждане и ако се наложи, ще се 
включим в защитата на нашето оте
чество, ще защитаваме и защитим вс-

Секретарят на ОО на ЧК Рус
ка Божилова изнесе доклад за 135- 
годишнината от формирането на 
първото хуманитарно сдружение, 
което по-късно се преименува в 
Червен кръст. У нас тази органи
зация съществува от 1896 година, 
най-напред в Черна гора, а след 
това и в Сърбия.

ГОТОВИ СМЕ ДА 
ОТБРАНИМ КОСМЕТ

Обществено-политическата обстановка в страната, кризис
ното положение в южната сръбска покрайнина и стремежите на 
ръководствата на Сърбия и СР Югославия за мирно решаване 
па конфликта в Космет бяха основни теми на проведеното тези 
дни събрание иа местната организация на СПС в Райчилопци.

За обстановката в Косово и Метохия и усилията, които се 
полагат от двете правителства кризата да се реши чрез диалог, 
говори председателят на ОО на СПС Васил Такев.

- Обстановката в Косово и Метохия продължава да е напрег
ната. Напрежението се подклажда и от една част на международ
ната общност, начело със САЩ, които открито подкрепят ал
банските терористи, каза Такев и продължи: - Становищата на 
нашата страна са конкретни и ясни: конфликтът да се решава с 
политически средства при пълно уважаване на териториалния 
интегритет на Сърбия и СР Югославия и защита на равноправи
ето на всички национални общности в Космет. Тези становища 
бяха изнесени от нашата делегация на разговорите в Рамбуйе, от 
тях няма да се отстъпи и в новия кръг на преговорите в Париж. 
Впрочем, това вече не са становища на отделни лица или по
литически партии, а становище на всички наши граждани.

кичкПР°иесн през изтеклата годинаго-
могъл да окаже по-зна

чителна помощ на хората в общи
ната. Независимо мица за борба срещу туберкуло

зата, Седмица за защита на децата 
в движението, Седмица на детето и 
пр. В съдействие със Здравния дом 
и учебно-възпитателните ведомст
ва, ОО на ЧК е организирала ня
колко сказки във връзка с алко
холизма, пушенето, ролята и зна
чението на домашното лечение, 
значението на кръводаряването, 
хигиената и опазването на труд0’ 
вата

от това, общин
ската организация на ЧК, в която 
членуват над 2250 души в 20 ос
новни организации, от които 12 в 
местните общности и 8 в трудовите 
колективи, през 1998 г. на 137 со- 
циалнозастрашени лица 
помощ с хранителни продукти, об
лекло, обувки и други стоки. Освен 
това, в съдействие

яка^ педя от нашата страна, защото 
друго отечество нямаме. Същевре- 
мепно изразяваме своята голяма бл
агодарност и към президента на Ре- 
публика Сърбия Милан Милутино- 
вич и пашата делегация за храброто 
им и честно поведение по време на 
разговорите за справедливото и по
литическо решение на проблемите в 
Косово и Метохия.

Не даваме Косово и Метохия и

е оказала

с други инсти
туции и ведомства, тя успешно е 
реализирала и други видове социа
лно-хуманни дейности: "Солидар
ност на дело”, ”От 
угаря”, ”Един 
бов”, Седмица

и жизнената среда. 
Членовете на Скупщината на 

ОО на ЧК в Босилеград приеха и 
програма за работа през тази го
дина.

другаря за др- 
пакет - много лю- 
за солидарност със 

хора, Сед-

нито
Шм. я.

м. Я.старите и изнемощели
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ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ГИД "УСЛУГА" - БОСИЛЕГРАД

ДЕФИЦИТ, КОЙТО НЕ ЗАГРИЖАВАСДЕЛКАТАС ” МОСКВИЧ” - 
ЕДИНСТВЕН ИЗХОД *Прсз изтеклата година боснлеградското комунално предприятие е осъществило общ доход от 1333 

029 динара, разходите възлизат на 1 334 680 динара, а загубата е 1650 динара *Средният личен доход 
достига 1150 динара

КомЗа най-голямата снабдяване с енергия и суровини, 
а като субективни преди всичко 
слабата дисциплина, безотгово
рното отношение към работата 
и машините.

За подобрение на работата в 
ГИД се предвижда модерниза
ция, по-конкретно компютриза
ция на определени служби, най- 
напред на тези в складовете за 
суровини и готови изделия и в 
счетоводството. След това ще се 
направи анализ на режистнте, за 
да се уточни има ли излишък на 
работна ръка тук. От друга ст
рана е необходимо "подмладява
не” на трудовия колектив, осо
бено в производството, тъй като 
вече 64 души се пенсионирали 
посредством трудовата борса, а 
още двадесетина ще заминат те
зи дни. Затова в най-скоро време 
ще бъдат приети 133 нови работ
ници. Най-напред те ще бъдат 
на обучение, а след това ще се 
извърши проверка преди окон
чателно да бъдат приети. Осо
бено внимание в ГИД ще объ
рнат на всички видове спестява
ния на разходите (телефон, ток, 
вода.'”репрезентация"...)

Скупщината прие и няколко 
изменения и допълнения на Ус
тава на фирмата, избра нови чле
нове на Управителния отбор и 
прие отчета му за работа. По
ради някои оставки са избрани 
нови членове на Надзирателния 
отбор и председател на същия.

димитров
градска фирма - ГИД, единствен уналното предприятие 

Услуга” в Босилеград навреме 
и успешно е реализирало всички 
запланувани дейности за 1998 го-

метра - 677 м в Босилеград и 620 
м в село Райчиловци. В Босиле
град такава канализация е про
карана както следва: 58 м при 
профитния център КОБОС, 460 
м в квартал Ясиковеци Карапин 
дол и 159 м в квартал Магурка. В 
Райчиловци: 240 м в квартал Бл
агоевград и 458 м в квартал Чу- 
карка. Предприятието е прочис
тило и разширило 5 км селски 
пътища в Милевци и десетина 
километра в Гложйе. Построена 
с и нова водопроводна мрежа с 
дължина 580 метра - 220 м в Рай
чиловци и 360 м в Изворщица.

Заключителният баланс со
чи, че "Услуга” е приключила 
годината с 1 333 029 динара общ 
доход, като разходите възлизат 
на 1 334 680 динара, а загубата е 
1650 динара. Средният личен до
ход достига 1150 динара. В пред
приятието изтъкват, че това е 
минимална загуба и тя не ги тре
вожи много. Защото в края на 
деловата 1998 година тук са има
ли над 169 000 динара неизпла
тена реализация, а предприяти

ето е издължило всичките си за
дължения.изход от тежкото положение е 

сделката с автомобилната индус
трия на Русия, по-точно със за
вода за производство на "Моск
вич Алеко”. Това е констатация 
от заседанието на Скупщината 
на ГИД, която се проведе на 12 
мартт.г. Споменатата сделка вк
лючва ПРОИЗВОДСТВО На ВСИЧКИ 
видове профили за "Алеко”, по
точно 14 различни позиции, за 
повечето от които вече са напра
вени необходимите подготовки, 
а пробните мостри вече 
пратени. Стойността на сделка
та е 1,4 милиона щатски долара. 
Освен гумени профили за авто
мобилната индустрия, на руския 
пазар са предложени и детски гу
мени ботуши и други изделия на 
ГИД. Очаква се и за тях да бъде 
сключена изгодна сделка.

Що се отнася до износа на за
падноевропейския пазар, конс
татирано е, че пазарът в Герма
ния, Великобритания, Италия... 
е запазен, но се работи с нама
лен обем. Причините са извест-

По думите на директора Ив
ан Тончев, и през тази година 
водоснабдяването и поддържа
нето на чистотата в града ще бъ
дат основни дейности на пред
приятието. ”Услуга” ще продъл
жи да оказва с механизацията си 
различни видове услуги на част
ни лица и други предприятия, а в 
рамките на общинската комуна
лна програма ”комуналците” ще 
участват в отделни дейности в 
местните общности. В предпри
ятието са запланували да осигу
рят средства за специализирано 
возило за изнасяне на сметта, с 
което до значителна степен ще 
се подобри поддържането на хи
гиената в града и Райчиловци. В 
програмата на ”Услуга” за тази 
година е запланувано и изграж
дането на водопроводна и кана
лизационна мрежа в отделни кв
артали в града и Райчиловци.

дина, което е определена гаран
ция, че и през 1999 година този 
колектив с двадесетина работн
ика ще работи успешно. Компе
тентните в предприятието със 
задоволст во подчертават, че во
доснабдяването на гражданите и 
през най-голямата суша е било 
на задоволително равнище. Оку- 
ражва и фактът, че е подобрено 
и поддържането на хигиената в 
града, прокарването на нова и 
поддържането на старата водо
проводна и канализационна мре
жа. Освен това, с помощта на 
механизацията си предприятие
то е оказвало следните услуги на 
гражданите: прекарване на дър
ва, чакъл, а в местните общно
сти - разширяване и прочистване 
на местни и некатегоризиранн 
пътища.

През изтеклата година "Ус
луга” е построила фекална ка
нализация с дължина около 1300

са из

ял. я.

ни.
ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНИСкупщината на ГИД разиск

ва и резултатите на фирмата за 
миналата година като констати
ра, че окончателната й равнос
метка е на "положителната ну
ла”, въпреки множеството про
блеми и трудности, обективни и 
субективни. Като обективни пр
ичина е посочено нередовното

ЩЕ ЗАЛЕСЯТ 50 ХЕКТАРА ГОЛИНИ
Миналата седмица се проеде 

заседание на Изпълнителния съ
вет на Движението на гораните 
(ДГ) в Димитровград, на което 
неговите членове анализираха 
миналогодишната дейност на 
организацията и определиха ос
новните й задачи за тази година.

Дейността на горанското 
движение през 1998 година беше 
оценена като сравнително успе
шна - членовете на ДГ са зале
сили около 12 хектара площи. 
Финансова помощ не е пристиг
нала от ресорното министерст
во, което е трябвало да внесе 
средства в банковата сметка на 
републиканското горанско дви
жение, след което средствата да 
бъдат разпределени по клонове
те в общините. Миналата година 
димитровградските залесители 
са получили средства единстве
но от общинския бюджет.

нара) за набавка на фиданки. Ст
ава дума за бор и акация. Опре
делено количество фиданки ще 
се предложи на частни лица и то 
безплатно. Първата акция за за
лесяване в общината ще бъде 
организирана през април.

В предстоящите акции се оч
аква да се включат и учениците 
от двете димитровградски учи
лища - основното и средното. За 
разлика от миналата година, се
га със сигурност на двете ведом
ства ще бъдат заплатени опре
делени суми за участието на уче
ниците в залесителните акции, 
беше подчертано на заседание
то. Ще се обсъди и възможно
стта в акциите да се включат и 
синдикалните организации от 
димитровградските фирми. Как
то и досега, финансова помощ се 
очаква и от общинската хазна.

Б. Димитров

През същата година ДГ от
чита и следните дейности: сказка 
за учениците от основното учи
лище, участие в акциите за за
лесяване на градския пояс и за
тревяване на площите в града, 
както и отбелязване на 1 април - 
Деня на доброволните младеж
ки трудови акции.

Що се отнася до програмата 
за дейностите през тази година, 
запланувано е да бъдат залесени 
общо 20 хектара площи в обще
ствения сектор. 15 хектара ще се 
залесят през пролетта, а 5 ха 
през есента. В частния сектор е 
запланувано да се залесят 30 хек
тара и то само през тази пролет. 
Фиданките би трябвало да се 
осигурят от съответното минис
терство, обаче ако се прецени, 
че те са некачествени, тогава ор
ганизацията ще отдели собст ве
ни средства (около 15 хиляди дн-

А.Т.

Белградската банкерска групация 

готова да инвестира в ” Лисца”
Председателката на Белградската банкерска групаиия Борка Вучич 

трудниците си посети в понеделник конфекцията 
бельо "Лисца” в Бабушиица, къдсто разговаря по възможностите на 
инвестиционната програма за реконструкция и модернизация на тази 
конфекция.

Според изготвената програма за модернизация 
през тая година ” Лисца” би трябвало да вложи около 621000 ЖМ.

Борка Вучич каза, че тим от екперти на Белградската банкерска 
групация е обсъдила тази програма и се изказала положително за нея, 
така че банката ще направи всичко възможно "Лисца” да получи 
валутен кредит при благоприятни условия

”Надявам се, че нашите инвестиции в "Лисна” ще оправдаят цел
та”, казала Борка Вучич.

със съ на долно дамско

и докапиталиозация

за отплашанс.

В ДОМА НА СЕМЕЙСТВО ПЕТРОВИ

ЩАСТЛИВИ И БЛАГОДАРНИ
"Уредихме тоалетната, поставихме паркет, направихме 

детска стая... Особено сме благодарни па "Градил", която пи 
помогна най-много при адаптацията на жилището", из
тъква Гроздан.

Сливица пък изразява благодарност' към своята фирма 
"Търгокооп", в която работи 15 години в счетоводната 
служба. Благодарна е не само за това, че е получила жи
лището, ио и за това, че от предприятието са й предоста
вили възможността да ползва част от мазето, намиращо се 
йод магазина па "Търгокооп" в солидарната страда.

Когато попитахме пашите домакини как са се чувстми, 
когато са разбрали, че солидарното жилище ще получат 
именно те, на Сливица и Гроздан като че ли липсваха думи 
да опишат този радостен миг.

"Хи, бяхме..бяхме щасливи...", отговориха кратко съп
рузите, спомняйки си при това и за някои неприятности 
които този път пие няма да споменаваме. Най-важното е, 
че семейство Петрови сега обаче е далеч от тежкия квар- 
тираитски живот.

След като преди няколко месеца строителната фирма 
"Градня" от Димитровград приключи надстройката ма 5 
солидарни жилихца на т. нар. "солидарна сграда" на улица 
"Пастьорова", семейство Петрови от Димитровград първо 
се настани в едно от жилищата, които са построени с 
помощта на средствата от общинския бюджет. Солидар
ното жилище е получила Слапица Петрова от своята 
фирма "Търгокооп". Тя и съпругът й Гроздан, който работи 
в "Градня", имат две момченца - Александър на 7 и Непал 
на 5 години. Ог 1990 година до преди няколко месеца 
семейство Петрови е било на квартира.

От петте семейства, които получиха солидарно жилище, 
тъкмо семейство Пегрови първо уреди своето жилище и се 
настани в него,

"Вероятно затова, че именно на нас ни беше иай- 
нужно", коментира този факт Славица.

Главата на семейството Гроздан междувременно ни 
разказва какви допълнителни строителни работи е тряб
вало да извършат с цел жилището да стане обитаемо и 
функционално. Б. Димитров

о19 МАРТ 1999 г,
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Разпределени са кравите от аграрния бюджет ЛЕЧЕНИЕ С ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ (II)
Въз основи ни решението ни Изпьлннтслннн от- ноп от Внсочки Ододропци две и ни Миловин 

бор от 24 декември мнналпта 1'однни зи разпределяме Гогов от Горно Гридиньс три. Всичките единаде- 
иа средствата от общинския агрцрсн бюджет за сти- сет крави са стслнн, което за новите им стопани

е още едни печалба. Нека ди напомним, че кри-

Протиномикробни свойства
Аитибактсриални вещества в 

пчелния пращец са открити още 
през 50-годиии. За това първи съо
бщават френските учени д-р Реми 
Шовен и Е. Ленорман през 1957 
година, които успял и да отделят от 
прашеца две интересни вещества - 
антибиотик и вещество - ускоря
ващо растежа. Антибактериално- 
то свойство на полена било пот
върдено и от руския учен д-р Да
наилов, който успешно лекувал гн
ойни рани с екстракт от цветен пр
ашец.

Академик И. В. Циции 
пише: ” Според въздействие
то на цветния прашец върху 
организма, можем да го сра
вним с дейността на жлезите 
с вътрешна секреция... Сред 
този сложен набор важна ро- 
ла играят белтъците и в ча- 
стичност ферментите, ускор
яващи и регулиращи жизне
ните процеси”.

-мулирине на животновъдството в частния сектор, и» 
девет селскостопански производители си дадени 11 витс си 11116111101111 от селскостопанския комби

нат” Шумадия” от Смсдсрспска паланка.
А па Александър Младенов от Димитров- 

срсдствата от бюджети, си докарани в Димитровград град си дадени пари за нибивка ни 25 овце, както 
ни 11 мирт. Ни Саша Цонков от 1’идсйни сдадени едни, н на Драган Стоянов от Височки Одоропци за 
на* Иван Радев • също от Радсйна, са дадени три, на набавка на 50 овце.
Слободан Димитров от Всрзир две, на Драган Стоя-

нороднети крави и 75 овце.
Единадесетте нороднети крави, набпвени сьс

А.Т.

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ
3. Прашецът понижава плазм- 

атичния холестерол, което показ
ва ценните му качества при лече
ние на атеросклерозата;

4. Съдържащите се в прашеца 
магнезий и калий го правят годен 
за лекуване на сърдечно-съдови 
заболяваиия;

5. Прашецът съдържа желязо, 
така че може да се прилага и при 
лечение на анемия. Благодарение 
на богатото съдържание на йод 
може да се употребява за предот
вратяване на ендемична гуша.

Прашецът е естествен концен
трат на много витамини, които в 
съчетание с ензимите и микроеле
ментите усилват лечебните му сво
йства.

Мигайки имлрееш скп и Пиротскп околия, дори и от вътрешността, като 
"лечителна" на синузит с морска краставичка, както 
казваше. По колкото и малко да са хората в селото, 
предприемчиви всс пак има. Трима от тях - Ранко 
Христов, Воин Христов и Милча Алексов сами са 
каптирали един извор край селото, направили са рез
ервоар и довели вода до къщите си. Само за резер
воара, без да се смята работата, са изразходвали 3000 
динара.

Д-р Ст. Младенов изследвал 
антипротозойиото действие на по- 
лена и установил, че най-силно ан- 
типротозойно действие има праш
ецът, взет от сотовите килийки, 
което се дължи на ензимната обра
ботка на полена от пчелата. Опи
тите показали, че това действие за
виси преди всичко от вида на рас
тенията, от които е получен.

Пчелният прашец като 
храна

От гледна точка на калориите 
и съдържанието на хранителни ве
щества прашецът се намира на ни
вото на обикновените хранителни 
продукти от растителен произход. 
Калоричната цифра на 100 г цве
тен прашец е 246, което е по-ниско 
от пшеничното брашно (354) и фа
сула (303). Предимството на пра
шеца пред другите хранителни пр
одукти е, че в състава му присъс
тват основните хранителни елеме
нти: белтъци, въглехидрати, орга
нични киселини, витамини, микро
елементи, хормони и др.

Когато се спомене димитровградското село Мъз- 
гош, много от хората вероятно най-напред ще си 
помислят за едноименната мина за лигнитни въглищп 
край самото село, която преди няколко години беше 
открита за трети път. Обаче човек, който не е мъз- 
гошаннн и за пръв път отива в селото, когато го 
наближи, най-напред забелязва върбите. Множество 
върби, стари, с високи клони, които растат от двете 
страни на пътя. И водата. Чиста, бистра вода, която 
тече навсякъде, пресича селските сокаци, тече пок
рай тях. И движи воденици. Днес само четири, а на- 
времето, казват, имало е 18.

От отворената врата на една от тях все още се 
чува кречеталото. В нея собственикът й Трайко Хри
стов мели царевица за качамак. Той е сравнително 
млад, бивш работник на "Циле”. С носталгия спо
деля, че за воденицата има все по-малко работа, ма
кар че електрическите млинове,"чекнкярите" както 
ги наричат, едва ли могат да бъдат конкуренция. "Ня- 

ра, казва, няма добитък, та и за воденицата няма 
работа". А тя е стара, дори столетна. Наистина тя е 
възобновена, това се вижда от воденичния кош, кой
то е направен от ламарина. Старият, дървеният, още 
стои в ъгъла на воденицата. И буката, по която во
дата пада на колелото с перки и движи воденицата, е 
направена от железни "варели”. Някога тя се е прав
ела от дънера на върба, а върби тук колкото щеш.

И вода колкото щеш. След пъртопопинското вре- 
ло, от което Димитровград и селата в Забърдието се 
снабдяват с питейна вода, мъзгошкото врело е второ 
по големина и оттам толкова вода в селото. Струва 
ви се, че всеки сокак има свой поток. Все пак Мъзгош 
е едно от малкото села в този край, което няма водод- 
провод. "Не успяхме да се договорим”, казва ми един 
мъзгошанин. То нещо като водопровод има отдавна, 
а това са трите чешми в селото. От двете и днес тече 
вода, а третата, тази пред баба Талкината къща, от
давна е пресъхнала. И баба Талка вече не е между 
живите, а я познаваха много хора и от Димитровград-

■ ■■■;

Край

С този текст, уважаеми слу
шатели, Приключваме рубрика
та ”Мед влечение”, с която же
лаехме да Постигнем две осно
вни иели: Първо, да ви осведо
мим за това колко иенни са Пч
елните Продукти не само като 
храна, а и като Природо-фар- 
макодинамична 
която има широко Профилак
тично и лечебно Пртюжение - 
лек, който сами може да си Про
изведеше, и второ, да дадем тл
асък на все още колебаещите се 
да заПочнаш да отглеждаш Пч
ели. Сега, когато стигнахме до 
края, искаме най-сърдечно да 
благодарим на д-р Сшоймир 
Младенов, който ни Подари цен
ната си книга ”Медолечение”, 
благодаренбие на която реализ
ирахме цялата рубрика.

ма хо
Безлюдна къща в Мъзгош

Мъзгош днес има само тридесетина обитаеми къ
щи с 35-6 жител и. Навремето селото е имало 99 къщи 
и около 600 жители. И много зеленчукови градини. 
Та нали тук вода има навсякъде! Градини и днес има 
тук-таме, но това е леха или две. И за малцината 
мъзгошани, останали в селото, най-хубавата зелен
чукова градина е - пазарът в Димитровград!

Мъзгош е село, което няма, нито пък някога е 
имало черква. Но има могила, изкуствено възвише-

комиозииия,

Прашецът като медикамент 
Много учени от различни ст

рани са проучвали терапевтичните 
свойства на прашеца и са устано 
вили следните насоки за приложе
нието му:

1. При лечение на различни за- 
болявания на тънките и дебелите

ние, заравнено на върха, което има археологическо 
значение. Едно от преданията казва, че тукашните 
жени носили земя с "цедила”, за да затрупат тук ня
какво оръжие и така е направена могилата.

До Мъзгош се стига сравнително бързо. Може да 
се пътува и с автобус. Би могло да се стигне и по- 
бързо, ако пътят е по-хубав. Той се отделя от регион
алното шосе при водениците и не е асфалтиран.

черва;
2. При лечение на захарен диа

бет, тъй като предизвиква незна
чително повишаване на инсулина;А.Т. В. Богоев

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (3) ^^^^—

ПОКАЗАТЕЛНА Е УСТОЙЧИВОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В КРИЗАТА
Пише: Петър Тасев

През последните 25 години частното селско стопанство 
общината претърпя многобройни промени, които лесно 

могат да се утвърдят:
- В земеделието е променена структурата на обработ

ваемите площи и производителността. Значителна част от 
площите не се ползва (в малък брой случаи някои 
оставените площи се ползват като пасища или ливади). От 
18 500 т през 1975/76 г. производството на жито спадна до 
5400 т през последните години. Незначително е увеличено 
производството на слънчоглед, докато производството на 
зеленчук е преполовено. А пък днешното производство на 
фий е само 10% от някогашното.

- Макар че не беше особено развито, овощарството 
даваше около 2200 т плодове. Днес обаче от този селскос
топански отрасъл се получават едва 600 - 700 т плодове, 
предимно малини.

- Малко по-добро е положението в животновъдството. 
И в този отрасъл се наблюдават негативни 
увеличение, но те са по-малки - от 0,2 до 2% годишно. 
Постига се константен прираст от около 1500 т месо, като 
се мени структурата на месото. Количеството на овчото и 
агнешкото месо намалява, но под натиска на кризата голям 
брой домакинства се насочиха към отглеждането 
и кози за собствените си потребности. По същата причина 
значително е увеличено производството на птиче месо, но 
пак само за собствени нужди.

Трябва да се подчертае, че икономическата криза при
нуди производителите да се насочат към отглеждането на 
добитък и използването на естествения начин за 
на домашните животни. Угояването в обори намалява. Сред 
затревените площи най-много са ония, които

детелина, а люцерната почти и не се ползва (само 10% от 
предишните площи).

Производителността е по-добра в обществения сектор, 
защото той разполага с по-добри площи и агротехника. При 
частните производители пшеничните добиви са останали на 
същото равнище ( от 1,4 - 2,9 т/ха), царевичните са от 1,3 до 
1,8 т/ха, а слънчогледовите - от 0,7 до 1,1 т/ха.

Благодарение на това, че някогашните крави от расата 
буша бяха заместени с крави от много по-качествени раси, 
добивът на мляко от една крава е увеличен от 558 л през 
1975 на около 1670 л през 1998 г. Обществената овцеферма 
допринесе за това добивът на мляко от

нереални. Ще има само отделни такива случаи, а ако съ
щевременно се създадат условия за оспособяване за уве
личено производство, тогава може да се очаква по-бавно 
намаляване на производството в този сектор на стопан
ството.

в

Изграждането на кооперативни отношения потръгна 
добре, но през последните години стагнира. Известни са 
случаите, когато добрите кооперативни отношения между 
производителите и агропромишлеността дадоха резултати. 
Установяването на такива отношения с фирми вън от об
щината може да бъде основа за постигане 
пехи.

от из-

на някакви ус-
една овца през

същия период да бъде увеличен от 39 на 50,1 л.
Осъществената продукция до 

за задоволяване на потребностите на собственото домакин
ство, както и на местните потребности. Пазарността 
риозен проблем не само поради недостатъчното производ
ство, но и поради голямата дисперзия на малки произво
дители. Южната част от общината 
стемата за събиране на млякото, а изкупването на добитъка 
е нередовно. От 19 вида значителни селскостопански 
лия от тази област на пазара се появяват 7. Това 
животински продукти.

Общината има компаративни предимства 
въдството, което се потвърждава и от неговата устойчи
вост в сегашните тежки времена. Многобройни 
чините, които доведоха селското стопанство до 
му положение. Техническият прогрес на селото закъсня 

(електрически ток, пътища, водопроводи...), 
това пък привлекателността на промишлеността 
ската младеж си каза своето. Очакванията 
щане на хората към селскостопанското

Преработвателните мощности в общината 
тчийско равнище и то предимно в областта на преработката 
на мляко. Опитите за

са на заная-
голяма степен се ползва

изграждане на такива мощности в 
останалите сектори на селскостопанското производство не 
бяха успешни (изграждане на цех за процеждане на сурово 
слънчогледово масло в Желюша през 1950 г.).

Едностранното развитие на селското стопанство се пот
върждава и от факта, че тук не може да става дума за 
агрокомплекс, защото липсва една негова част - преработ
вателните цехове. Тази област не

е се-

размери на не е включена в си-

изде- 
са предимно може да осигури доста

тъчно суровини за по-значителни мощности, но затова пък 
може

на свине
в животно- да бъде добър сътрудник на такива мощности от 

вътрешността на Сърбия.
Организираната помощ на частното селско стопанство 

е необходимост. При помощ, отпусната от правителството 
на Република Сърбия и общината, на тази територия има 
място както за земеделски кооперации, така и за големи 
преработвателни цехове.

са при- 
сегашното

много но за- 
за сел- 

за масово връ- 
производство са

угояване

са засети с
- Следва -о ШтШ19 МАРТ 1999 г.



ИНИЦИАТИВА НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНИ КОЛИ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БО- 
СИЛЕГРАДСКО (3)

УЧИТЕЛИТЕ - КУЛТУРНИ 
ДЕЙЦИ, ГРАДИНАРИ, 

ОВОЩАРИ...
Училищният съвет па основното училище ” Георги Димитров” в Босилеград поде инициатива, според 
преподавателите?живсещн<в'ВИе * °б"'И"СКата т»ябва «омбита, е които

града, да пътуват до работните си места в селските училища.
Като орган на самоуправлението съветът пре

дприе това главно поради две причини. Първата 
е, че за пътни разноски на пътуващите препо
даватели се отделят сравнително много пари. Вто
рата, но по значение може би и първа е тази, че 
преподавателите пътуват от Босилеград до сел
ските центрове и обратно със собствени

миналата година са изразходвани 76 172 динара. 
Тази година разходите ще бъдат 
мо поради възможното повишаване на цените на 
билетите, но и поради решението на съвета да 
плаща на преподавателите от миналия септември 
пълната цена на превоза. А това, по мнението на 
членовете на съвета, ще струва почти колкото и 
едно комби!

Дали идеята ще се осъществи зависи от ОС, 
която отделя средства за материалните разноски 

училищата. Сигурно е, че тя не е в състояние 
веднага да осигури средства от скромния си бюд
жет за двете необходими возила. Ще бъде успех, 
ако сега се набави едното, а след година-две и 
другото, подчертаха членовете на съвета.

Покрай това, чс се занимавали с просветна дейност, учителите 
в Боеилеградско, както впрочем ина други места, са били "специал
исти по всичко”. Освен всичко друго, те са носили и знамето на 
културата. Един от по-известните учители, изявил се в областта на 
народния фолклор, беше Ивайло Стефанов (1924 -1997) от Босиле
град, който преди да стане ветеринарен лекар беше учител в село 
Паралово. И основните училища, и гимназията в Босилеград имаха 
фолклорни състави, с които се представяха не само в общината, но 
и вън от нея. Голям брой учители даваха принос в тази област на

по-големи не са-

коли,
което не е гаранция, че винаги и навреме ще прис
тигнат на работа. Преподавателите 
организирали транспорт със собствени коли до 
съответните училища, понеже не могат да полз
ват автобусите на местното автотранспортно пре
дприятие до селата Долна Любата, Горна Любата 
и Бистър.

За пътни разноски на около 40 пътуващи пре
подаватели, на които училището е плащало 75 на 

цената на билета в обществения превоз,

сами са си

на

сто от В. Б.

ЩЕ ЗАСВИРИ ЛИ ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР ПРИ ГИМНАЗИЯТА?

АКО ИМА ПАРИ, ЩЕ ИМА И МУЗИКА
Когато на 27 октомври миналата година 

да ние на Училищния отбор на гимназията беше 
направена програма за активизиране на учениче
ската музика, всички почитатели на една от ди
митровградските традиции от все сърце се зарадваха. 
Още повече, че с възобновяването на духовия ор
кестър се захвана нс някой друг, а неговият бивш член 
Васил Гелсв - Бага, понастоящем член на белградската 
филхармония.

Четири месеца и половина след това починът май 
си е още там, където беше или съвсем малко е 
напреднал. Както ни осведоми директорът на гимназ
ията Томислав Гаков, в конкретни разговори с Гелев 
е договорено той и флигорнистът Цалески (също от 
белградската филхармония) да идват един път ме
сечно в Димитровград, за да дават напътствия на 
учениците, членове на оркестъра Солфежите тряб
ваше да упражнява преподавателката по музикално 
образование Емилия Николич, а до следващото ид
ване на Гелев се ггридвиждаше с оркестъра на прак
тика да работи Шпира Тричков, тукашен флигор- 
нист. За да се реализира това, е било залшелено той

и Красимир Григоров, акордсонист от ГИД, да бъдат 
настанени на работа в Центъра за култура, където да 
работят и с Културно-художественото дружество. 
Всичко това обаче има и определена цена, която 
трябва да бъде платена от общинския бюджет. Като 
се знае, че през миналата година за такова нещо не 
са били предвидени средства в бюджета, до реали
зация на идеята не се стигна. Според Гаков, има 
обещания, чс при определянето на тазгодишния бюд
жет ще бъдат предвидени средства и за музиката, но 
той все още не е приет и до като не стане известно 
колко средства ще бъдат гласувани, нищо не може да 
се предприеме. Нека да напомним, че само за един 
личен доход на този, който ще работи с музиката, са 
необходими около 36 000 динара годишно. И, раз
бира се, средства за поддържане на инструментите и

на зясе-

Фояклорна група от средното училище в Босилеград с 
хореограф преподавателят Прокопи Радованов

културата.
Учителите са били и овощари. В миналото те са учили хората 

да присаждат овощни дръвчета. В тази област бил известен Петър 
Анастасов от с. Бранковци.

Учителите са били и градинари. В началото на този век в 
повечето училища имало овощни и зеленчукови градини. В това 
отношение поучителен пример било долнолюбатското основно 
училище. Учителят Аначко Петков Захариев създал такава град
ина в местността Купсница. Първите си основни познания в об
ластта на градинарството и овощарството учениците получавали 
тъкмо в тези градини.

Учителите са били и залсситсли. Борбата срещу ерозията и за 
нови гори в Боеилеградско започнала още през 1895/96 в мест
ността Голяма бара в с. Райчнловцн. Преди това, през 1893 година, 
учени хора събрали семена от бор в Чам кория (Рила, България), а 
следващата година произвели борови фиданки. До края на Втората 
световна война с помощта на населението училищата залесили 188 
ха. От началото на 1945 до 1990 година в Боеилеградско са залесени 
около 2000 ха с борови и около 300 ха с акациеви фиданки. Безмерен 
е приносът на учителите и учениците в тези акции.

Най-напред "Глас на българите”, а сетне "Братство” и "Дру
гарче” със статиите си даваха особен принос за венчкн подобни 
дейности на училищата.

за изплащане на командировъчни за идващите всеки 
месец от Белград преподаватели.

По решение на Учителския съвет, доколкото не 
се намери специалист, който да ръководи музиката, 
както и средства за нормална работа, инструментите

А. Т.трябва дя се "консервират".

В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ 
В ДИМИТРОВГРАД

"Космически картини” 
на 3. С. Врански

Стоян Евтимов

ЙШ€'УЙЯЖЖ ЙЖЖЖ ЙЖ ***** ЙЙЖЖ>уЖЙЛ.
В димитровградската галерия гостува с двадесет

ина свои картини, рисувани в маслена техника, худо
жникът Зоран Стошич Врански, който с от Враня, но 
понастоящем живее и работи в Сомбор. Роден е през 
1936 г. Завършил е живопис в Полувисшсто педа
гогическо училище в Белград при професор Антс 
Аврамович.

Композицията на неговите картини сс отличава с 
борба между тъмното и светлото, с лирическо богат
ство на колорита и с лекотата, с която преминава 
линиите на фигурите. Картините на Врански издир
ват тайнствените отношения между човека и света, 
който е представен с разни символи и алегории, '/ ях
ната драматичност, освен със строга композиция и 
великолепни контрасти, сс характеризира и с плъ
тността на топлите бои. Тъмното и светлото са но
сители не само на вътрешната структура на карти
ната, но и на дуализма, респективно на отношението 
между човека и космоса. Затова наричат картините 
му космически и когато ги гледате, получавате впе
чатление, чс са работени на някоя друга планета или 
лък на Луната.

Зоран Стошич е познат и като писател, който 
през 1995 година издаде книгата с есета за живописта 
и изобщо за изобразителното изкуство "Дванадесет
те завещания на град Враня”.

3. Стошич Врански е носител на многобройни награди 
и признания както у нас, така и в чужбина: медал НАСА 
за живопис (Хюстъи, САЩ, 1972), Медал на Национал
ната галерия на САЩ (Вашингтон, 1973), Орден на 
труда със сребърен венец (1976) и др.
Художникът е имал стотина самостоятелни изложби и 
е участвал в 400 колективни експозиции. Участник е на 
многобройни плен 
гаиовски манастир

ТЪРСЯ СВОЯ ПРИЯТЕЛ
Желал чрез сшраншшше на Нашил вестник да открия свой 

Приятел от ученическите години. В Паметта ми е останало само 
малкото му име. Казваше се Николай, родом от някое от селата 
на Царибродека (тогава), сега Димитровградска околия. Не Помня 
и селото му. С него учехме заедно в гимназията в гр. Годеч. След 
като Николай завърши гимназията в Годеч, стана учител в мое
то родно село Гинии, околия Годечка, в основното училище в 
махала Родина. УчиШелсШва около 1одина или две и си замина за 
родния край. Вез да съм сигурен, смятам, че беше учител в го
дините 1948, 1949 или 1950.

Моля Ви Публикувайте във вестника обявата ми, дано я Про
чете и да ми се обади.

Гпргин Рашоп, пощенска кутия Н 260 гр.Враца, код 3000, Р България

ПИРОТЧАНЦИ ПРЕДЛАГАТ

”Гимназиадата” - на 

14 и 15 май

още не си пзелн решение по въпроса, тъй като пред
ложението току-що е пристигнало.

11рогримити ни гимнизнидити включва: дефиле ни уча
стниците и откриване, след топа спортни срещи и съревно
вания но математика за ученици, състезания за профе
сори (шахмат, ннкадо...), съвместно представление, про- 
аъзгласяпинс ни победителите и закриване ни манифеста
цията. Предвидени са и два "темата” - един по литература 
и един по изобразително изкуство. Участниците ще бъдат 
па престой при своите другири и ще имат възможност да 
се зибавляват и една от пиратските дискотеки. Що се 
отнася до спортните им срещи, те си но баскетбол, хандбал

А.Т.

Традиционната среща па гимназиите от Пиростки окръг 
” Гимнозиада’99” да се проведе на 14 и 15 май, иредлаги гим
назията от Пирот, която тази година трябва да бъде неин 
домакин. Предложението е отправено до псички гимназии в 
окръга и те в най-скоро време трябва да отговорят дали прие
мат предложената дата. В Димитровградската гимназия псе н футбол на малки прати.включкгвлио и иа ллвиера "Поври, I 
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В ТАЗГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА ЗА 
КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

ЩТРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: НАТАША ПАНИЧ, ПИСАТЕЛКА

САМОДЕЙНОСТТА Е 

НА ПРЕДЕН ПЛАН
Нпшснкпта Наташа Ппинч, по баща Йоцева, която смята ссбс си за космополит, но същевременно се 
чувства и като писателка от българското малцинство в Югославия, е обиколила света, опознала е 
много известни личности и благодарение на литературата е установила множество приятелски връзки. 
п Ако всички хора пишеха поезия, тогава светът щеше да бъде по-красив и всички щяхме да живеем 
щастливо”, споделя писателката, която черпи вдъхновение за литературната си дейност от разноо
бразния физически и мстафизичсскн свят, а най-вече от своя роден край, за който милее и който 
посещава винаги, когато има възможност.

Наташа Панич е писателка 
от Пирот, но корените й са от 
димитровградското село Каме
ница. На миналогодишния конк
урс на Народната библиотека в 
Димитровград й беше присъдена 
втора награда за разказ. Същото 
ведомство наскоро трябва да из
даде петата поредна книга на пи
сателката.

"Драго ми е, че се сетихте за 
мен”, посрещна ни в семейната 
си къща в Пирот нашенката, чи- 
ито първи литературни творби 
са публикувани именно в изда
нията на "Братство”. Наташа е 
родена преди 44 години в Пирот.
Детството си обаче е прекарала 
в Каменица, родното село на ба
ща й Кръста. Основно училище 
е завършила (с изключение на 
първи клас) в Каменица и то на 
български език. Още като уче
ничка е започнала да пише сти
хотворения и да чете литерату
рни произведения от известни 
югославски и чуждестранни пи
сатели, сред които руските кла
сици Чехов, Шолохов, Толсгой,
Гогол и други заемат особено 
място. Първото си стихотворе
ние е публикувала в "Другарче”, 
като второкласничка. С родите
лите си се преселва (през 1969 г.) 
в Пирот, където завършва сред
но текстилно училище. Продъл
жава образованието си в Леск- 
овац, където се записва в полу- 
висше текстилно училище, кое
то не завършва, тъй като се нас
танява на работа в пиротската 
конфекционна фабрика "Първи 
май”. В тази фирма работи вече 
25 години и то като компютърен 
моделиер. Наташа споделя, че 
обича работата си и фирмата, в 
която винаги са проявявали раз
биране към нейната любов към 
литературата. Като писателка и 
член на работническото култур
но-художествено 
"Първи май”, тя е участвала в 
множество културни прояви, ор
ганизирани навред из страната и 
чужбина.

"Благодарение на литерату
рата участвах на много срещи на 
писателите. Именно на тези сре
щи се запознах с Мира Алечко- 
вич, Десанка Максимович (мо
ята любима поетеса в детство
то), Новак Килибарда, Милан 
Комненич и редица други лит
ературни творци. В град Индж- 
ия, където веднъж участвах в ед
на литературна среща на сръб
ските писатели, се запознах с из
тъкнатия френско-италиански 
писател и философ Даниел Ши- 
фер. На една друга среща на пи
сателите се запознах със сръбс
кия принц Томислав Караджор- 
джевич, от когото получих спе
циална ”Караджорджева пове
ля”. Принц Томислав наистина 
ми направи дълбоко впечатле
ние. През 1986 година участвах в 
една популярна телевизионна 
емисия, наречена "Обикновено- 
необикновени жени”. Емисията 
вървеше по канала на РТС и се

Запланувано е Центърът да подготви собствени културидоабавнн 
програми, с които да се представи и извън общината

Джиро-сметката на 
вие по-съдържателна културна Центъра за култура е блоки* 
дейност, отколкото досега - се под- рана поради неиз плаща вето
чертава в годишната програма за па около 70 000 динара на шес- 
работа, приета от Управителния тима работника, трима от 
съвет на ведомството. В това от- които от миналата година 
ношенне се предвижда по-широка работят в библиотеката, 
културна самодейност, преди вси- Работниците са потърсили 
чко във фолклорната, театрална- правата си в съда, понеже са

били ощетени при изчислява
нето на заплатите им. Досега 
Центърът е издължил полови* 

телни резултати, ще функциони- пата от въпросната <ума, но 
рат четири състава: на деца от пре- как ще се издължи докрай 
дучнлищиа възраст, на пионери, на засега не е известно. Не е из- 
ученици и състав от младежи. Тези вестио дали и доколко това ще 
групи ще се представят по-често повлияе върху реализирането 
пред любителите на фолклора в на тазгодишната програма на 
Босилеград и по-големите села в ведомството, 
общината, а през октомври секци
ята ще вземе участие в прегледа на 
фолклорните състави от Пчински, това, Центърът ще организира че- 
Ябланишки и Косовско-Поморав- тири театрални представления на 
ски окръг. Трябва да се подчертае,

Центърът за култура в Боси
леград до края на годината ще раз-

то, както пече казахме, наскоро 
трябна да бъде издаден от дими
тровградската Народна библио
тека. 1Цс добавим, че писател
ката е подготвила още един сбо
рник от разкази (който в момен
та се превежда в Ниш и ще се 
отпечата от издателство "Брат
ство" на бъгнреки език), както и 
един сборник от разкази за деца, 
който ще бъде отпечатан след 
като Наташа извърши известни 
корекции и го допълни.

Писателката от нашия край 
членува в няколко клуба на пи
сателите. Има желание да бъде 
сформиран клуб или дружество 
на димитровградските писатели 
или на творците, чийто произход

та и музикалната секция.
Във фолклорната секция, коя

то и досега постигаше забележи-

вият глас на Босилеград". Освен

Наташа Панич състави от вътрешността, по два 
концерта на народна и забавна му-Наташа Панич живее в едно щастливо семейство. От съпруга 

си Мирослав, който работи в частната фирма ”Елиопром”, и 
синовите им Игор (третокурсник в нишкия Юридически фа
култет) и Милан (ученик от втори клас в машинно-техническото 
училище) винаги е получавала всеотдейна подкрепа в литератур
ната си дейност. ” Имах подкрепа и от родителите си, както и от 
свекъра и свекървата, конто за съжаление се поминаха. Игор и 
Милан идват на литературни вечери, в които участвам. Милан 
проявява интерес към писаието и киното и затова се стреми да 
напише сценарий за филм. За мен семейството представлява 
всичко. Живея скромно, защото съм възпитавана да живея така. 
Удовлетворява метрова, което имам и онова, което съм спо-

чс секцията ще подготвя хора и та
нци не само от Босилеградско, но зика, три художествени изложби, 
и от вътрешността на република
та, както и от Черна гора. Зна- тенис на маса, а за пръв път и един

художествен пленер.
В програмата се изтъква, че се-

няколко състезания по шахмат и

чителни промени се предвиждат в 
работата на театралната и музи
калната секция. Първата, както се дмично в Босилеград ще се про

жектират по два филма, а ако сеподчертава в програмата, ще под
готви една пиеса за възрастни или 
за деца, както и няколко по-малки

осигурят средства и съоръжения - 
и няколко филма в районните цен-

театрални представления. Очаква трове.
Доколкото се създадат техни-се тя да се представи и на прегледа 

на самодейните театри в Лебане. чески възможности и се реши кад- 
Музикалната секция пък ще вклю- Р°вият въпрос, Радио Босилеград,

което работи в състава на Центъ-чва оркестър и хор, а при условие 
че осигури професионалист, към Ра> започне да излъчва шестча- 
нея ще бъде открито и музикално сова, вместо сегашната тричасова

програма. В този случай програ- 
Пред публиката в Босилеград мата трябва да бъде обогатена и с 

две нови информационни емисии,

е от Димитровградския край, и 
споделя, че би било чудесно вся
ко лято паралелно с пленера на 
живописците да се провежда и 
литературен пленер в Поганов- 
ския манастир, тъй като смята, 
че писателите, живописците и 
въобще хората на изкуството са 
сродни помежду си хора.

Литературните творби на 
Наташа са публикувани в 70-ти- 
на общи стихосбирки и сборници 
от разкази, както и в много лит
ературни списания. Стихотворе
нията й са превеждани на бъл
гарски, албански и немски, а тя 
превежда от български език. Уд
остоена е с голям брой литера
турни награди и признания. В до
машната си библиотека има ок
оло 1000 книги, които е получи
ла главно от свои колеги-писа
тели, с които контактува почти 
ежедневно. "Да, имам много пр
иятели сред писателите и лите
ратурните критици", казва тя. 
Интересна е информацията, че 
от нейните стихотворения се ин
тересува и известният поп-рок 
композитор и хитмейкър Корне- 
лийе Ковач. "Има изгледи, под
чертава Наташа, Ковач да ком
позира за Здравко Чолич една 
мелодия по мой текст”.

На нашия въпрос какво пре
дставлява за нея литературното 
творчество, от събеседничката 
ни получаваме прекрасен, поет
ичен и непринуден отговор: "Тв
орчеството е силата на планин
ска река. То е като придошлата 
Височица, която никой не може 
да спре”.

подготвяше от известния теле
визионен журналист Звонимир 
Шимунец. Предаването бе под
готвено частично в моята къща, 
а частично в студиото. В него 
участваха още известната юго
славска плувкиня Джурджица 
Бйедова, майката на покойния 
баскетболист Дражен Петров- 
ич, и една човеколюбива жена, 
която е отгледала 32 деца без 
родители”, споделя Наташа, сп
омняйки си с нескрито въоду
шевление за своите познанства с 
известни личности.

Нейното досегашно литера
турно творчество се състои от 3 
стихосбирки ("Вечнозелено за
зоряване” - 1992, "Клон на но
волунието”- 1993, "Слънце в съ
рцето" - 1999), един сборник от 
разкази ("Топлата страна на не
бето" - 1997) и един роман със 
заглавие "Червена локва", кой-

училище.

и по-големите села Центърът ще 
се представи с четири собствени изцяло посветени на живота и ра- 
културно-забавни програми, за де- ботата на хората в града и селата, 
цата ще бъде подготвен музикален както и на колективите в общи- 
"тобоган”, а през септември е зап- ната.
ланувано да се проведе традицион
ното певческо състезание "Пър- В. Б.

ПИСМО ОТ ВИЕНА

Хубав ден за българската 
колония в Австрия

Осми март събра в клуба на българската културно-просветна 
организация "Кирил и Методий" много сънародници, живеещи в 
Австрия. Тук бяха представители на

дружество

три генерации. Празникът 
беше повод да се срещнат, общуват и почерпят и малки, и млади, 
и стари, които се чувстват българи и не са прекъснали нишката на 
родолюбието.

Председателката на Културно-просветната организация Мими 
Дичева, професор по-музика, откри срещата 
ветени на ролята на жената в миналото

с топли слова, пос-л всяка среща с родния кр-ИвШШИа*гг^г.л=;
след което започва да пише 
още по-интензивно. Съжа
лява обаче, че селото, в ко
ето е прекарала деството си 
ч родният й край изобщо, ле- 
<а—полека се обезлюдвпг

е в родиш, ми край преде

и днес, посветени на 
родината и незагасналото чувство да си член на българската об
щност, макар и далеч от родината.

Група български деца, които учат в свободното българско учи
лище, изнесоха програма, в която големите теми бяха Трети март, 
освобождението на България от отоманското иго и негасващата 
любов към предците ни, и Осми март - празник на жената. 
Организираният от българското студентско дружество "Проф. Асен 
Златаров" Студентски театър представи премиерния си спектакъл 
Лице с автор Бойчо Дамянов и постановчик Лидия Гладийска.

Пиеса, третираща актуални теми от живота на българските сту
денти в Австрия и трудния им път да открият у себе си това, което 
ги отличава от другите.

На младите артисти и авторите бяха поднесени разкошни 
букети цветя от Българското градинарско дружество в Австрия, а 
много от най-старото и средно поколение българки бяха приг
отвили ->юфет с традиционна баница и сладкиши. Разигра се и 
томбола Екнаха народни песни, залюля се хоро - това беше един 
хубав ден за българската колония в Австрия.

«е И

Б. Димитров
Ивайло Билкова

о 19 МАРТ 1999 г.



ишгци В СВЕТА НА НАУЙЯИищ
ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

о

НАИ-ИЗВЕСТНИЯТ
ДИМИТРОВГРАДСКИ

ЛЕКАР

Смърт .да фашизмд — свобода па народа! 10 септември 1955 —Брой 1 — Год. I

Почти няма димитровград- 
чанин, конто да не е чувал за д-р 
Никола Цветков, един от пър
вите лекари в нашата община и

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ПИРОТСКА ОКОЛИЯ

дългогодишен управител на Зд
равния дом в Димитровград. До
ктор Цветков е примариус, 
зи титла в медицинските науки е 
равнозначна на титлата магист
ър на науките в другите научни 
области. Известният 
роден през 1932 година 
Смиловци, където е завършил 
основно училище и прогимна
зия. Гимназия е завършил в Ди
митровград. През цялото си ос
новно и средно образование той 
е бил пълен отличник. В Меди
цинския факултет в Скопие се 
записва през 1951 година, завър
шва го навреме и веднага след 
димлломирането си започва да 
работи в Димитровград като ле
кар по обща практика.

Тогава тук имаше само един 
лекар — д-р Павлович, които сл
ед известно време замина за

ПРЕДШЕСТВЕНИК НА "БРАТСТВО”
Глас на българите в Югославия” престана да излиза през 1954 година. В историята на печата на 

българската народност през 1955 г. се появява ” СВОБОДА” - вестник на българите от Пиротска 
околия. По това

а та-

време в нашата страна се прие така наречената комунална система. В новата 
административна система Димитровград стана община в състав на Пиротска околия. Още същата 
година по инициатива на Социалистическия съюз, чинто председател беше Тодор Славински, започна 
да излиза ”Свобода”.

нашенец е 
в село

В началото на 1955 година Тодор Славински 
извика, за да ми съобщи, че със създаване на 

новата административна система Димитровград и 
цяла бивша Димитровградска околия ще спадат 
към Пиротска околия. За българите в тази околия 
ще се печата нов вестник вместо "Глас на бълга
рите”, който беше престанал да излиза. Тогава бях 
преподавател по рисуване в основното училище и 
гимназията в Димитровград. Славински ми каза, 
че от есента ще трябва да мина на работа във 
вестника в Пирот. Лятната ваканция бързо от
мина и през август Славински отново постави 
въпроса да се преместя в Пирот. Не очаквах това, 
защото се говореше, че ”голооточани” не могат 
да работят в средствата за информиране. Казах 
това и на Славински, но той ми отговори, че и 
"Политика” е приела всички свои журналисти, 
които са били на Голи оток. Съгласих се. В редак
цията трябваше да дойдат още, както казваше 
Славински, Спас Сотиров, Марин Младенов, Ди
митър Йотов и други, но никой не дойде, защото 
за толкова кратко време не можеше да бъдат 
извършени всички процедури но тяхното назна
чаване. Беше решен само въпросът с печатането 
на вестника. Пиротската печатница "Графика” 
имаше български букви, нещо се получи и от 
"Глас” от Белград, където се печаташе "Глас на 
българите". "Свобода” започна да излиза без ни- 
то един щатен журналист. И моят въпрос не беше 
решен, но аз минах на работа в едно пиротско 
училище.

Първия брой подготвихме със Славински, ко
йто беше назначен за главен редактор, но с много 
сътрудници. Може да се каже, че всички журнал
исти, които бяха приети през 1959 година в "Брат
ство”, започнаха да сътрудничат в "Свобода”. Ма

териали изпращаха Спас Сотиров, Матея Андо
нов и Стефан Николов, които сътрудничеха като 
ученици от гимназията; Рангел Тошев и Цветан 
Еленков като преподаватели; Ангел Яничев и Ма
рин Младенов, който пръв започна да печата свои 
разкази; Никола Георгиев, пишещ за спорта, Гро
здан Петров... За 29 ноември - празника на Репуб
ликата - със своя статия се включи и Иван Караи
ванов.

ме

ш
Д-р Никола Цветков

да работи там. В пенсия излиза 
през 1997 година, но поради от
пуск по болест на двама лекари- 
специалисти 
ръководи 
вътрешни болести чак до края 
на миналата година. В момента 
д-р Цветков организира работа
та на здравната служба в Звон-

про дължа ва да 
отделението за

Големи трудности имахме с първия брой - нали 
всяко начало е трудно. Събрахме материалите, но 
нямахме опит да оформим вестника графично. Аз 
трябваше да бъда технически редактор, отидох в 
печатницата да ми дадат напътствия какво трябва 
да се направи и една цяла нощ правихме със Слав
ински композиция на страниците. Трябваше да 
изготвим "шпигъл” - огледало на всяка страница, 
но графичното оформление на един вестник не 
може да се научи само с кратки обяснения, ка- 
квито получих в печатницата. Отидохме на "пре
лом” с недовършени страници. Много от статиите 
имаха "опашки", защото не беше направено пред
варително планиране на страниците. Спомням си, 
че материалите взе Дуда - стар печатарски работ
ник, работил и в "Български запад”. Той взе ст- 
раннчките и ми каза: "За следващия брой напра
вете само списък на статиите за всяка страница и 
елате...”

Спомняйки си за детството и юношеството си, д-р Цветков 
напомня, че родното му село Смиловци по това време е имало 
около 1500 жители, а Димитровград малко над 3000 жители. ”По 
това време държавата помагаше много на силните ученици. Те 
можеха да се учат безпрепятствено, тъй като никъде не се 
плащаше почти нищо. .Аз съм бил сам и баща ми, който беше 
земеделец, но същевременно и кожухар, колкото и да изкарваше 
пари за едно дете все пак е имало. Дядо ми по майка беше 
единственият по това време образован човек в селото - беше 
пенсиониран учител. Тогава сякаш беше модерно да се учи. 
Спомням си, че в Димитровградската гимназия имаше 60-ина 
ученици само от Смиловци. Много хора от това село по-късно 
завършиха факултети, станаха магистри и доктори на науките. 
Времето си беше такова - масово се ходеше на училище, споделя 
д-р Цветков.

Първият брой на в. "Свобода" излезе на 10 
септември 1955 година в деня на освобождението 
на Димитровград и общината от фашизма. По- 
късно беше прието да се празнува 8 септември 
като ден на освобождението от фашизма.

- Следва -
Ниш, а на негово място дойде ска баня. 
друг колега - Тодор Петров. По 
това време Здравният дом няма- дица научни трудове, публикува
ше собствени помещения и ра- ни в различни списания и книги, 
ботеше в помещения, взети под Леуреат е на "Септемврийската 
наем. С течение на времето зд- награда” на град Димитровград 
равната служба започна да се ра- през 1974 година. Получил с и 
звива. Започна строежът на Зд- много признания, предимно за 
равния дом в града и изгражда- приноса си за развитието на зд- 
нето на амбулаториите по села- равната служба в Димитровград 
та на общината ни - в Смиловци, и Медицинския ценгър в Пирот. 
Поганово, Трънеки Одоровци, До пенсионирането си с бил мен- 
Изатовци и други", споделя д-р тор в Медицинския факултет в 
Цветков, който до 1967 година е Ниш. От чужди езици си служи с 
бил и управител на Здравния дом френски и руски, докато бълга- 
в Димитовград. Същата година реки език говори почти перфек- 
той започва специализация по тно. През кариерата си е участ- 
вътрешни болести. Провежда вал в много научни конгреси, си- 
специализацията си в Пирот, мпозиуми и други събрания на 
Ниш и Белград, а я завършва в учените от своята област, орга- 
София, където отива въз основа низирани в Белград, Скопие, 
на междудържавен договор за Любляна, Загреб, Сараево, Мо- 
размяна на студенти. След успс- ви Сад, София и други градове, 
ншо приключилата спсциализа- Младите си колеги съветва да 
ция се връща в Димитровград, участват на такива научни съб- 
където след една година отново рания, защото на тях могат да 
става управител на Здравния чуят много полезни неща, които 
дом. В димитровградската боли- ще им помогнат при по-нататъ- 
ица работи до 1977 година. По шната им работа, 
същото време е провъзласем за кажем още, че д-р Цвст-
примариус и в края на годината е ков има две дъщери. И двете са с 
назначен на работа в старата пи- факултетски дипломи. В родно- 
ротска болница, където завежда 'го СИ село Смиловци поддържа 
отделението за вътрешни боле- бащината си къща, сливника и 
сти. 8-9 години след това е за- ДРУГИ недвижими имоти, 
вършено изграждането на нова
та болница и нашенецът започва

Д-р Цветков е написал ре- Богдан НИКОЛОВ
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” БРАТСТВО”

КАКВО (НЕ) 

ВИ ХАРЕСВА 

ВЪВ ВЕСТНИКА?
Мирослав Соколович, гостилничарски работник

"На първите стринини па вестника поли- те се срещат. Повече трябва да се пише и за 
тическитс информации трябва дв се обработ- селата. За спорта се пише достатъчно, 
ват по-късо, тъй като тези информации чи- Харесват ми хумористичните материали на 
татслите могат да прочетат и в други вестници последната страница. Инак чета редовно 
или да ги чуят по телевизията и радиото. Смя- "Братство” п мисля, че той заслужава до
там, че повече трябва да сс пише за трудовите ложитслип оценка”, 
колективи н общината и за проблемите, е конто б. д.

ГГ)
1;и

II ПОМЕЩЕНИЯТА ПА КИП "ЦАРИБРОД" на 12 марш шап, година 
Софийската общински театър "Възраждане" Представи спектакъла 
"Първата а Последна жена" за жиноша и творчеството но великата 
българска Поетеса Елисавета Бигртш, голнма Приишслка на Десанка 
Максимовци и Мира Алечкооич.

пп.
чгт

А.Т
Елисавето ВогрямоБ. Димитров

о'0*А 19 МАРТ 1999 г.



ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

ЦАРИБРОДСКИТЕ РАБАДЖИИ
Пролетта, лятото и есента, когато не е 

дъждовита, а1 най-подходящи за рабаджи- 
лъка, а зимата е за почивка и на хората, и 
на добитъка.

Власовден (Св. мъченик Власий) е праз
ник на домашните животни, на работния 
добитък и на рабаджиите. На този ден - 
казва чичо Колчо - аз две години бях колачар. 
В ресторант» "Шумадия", собственост на 
Петър Брезнишки, правехме вечери и се 
веселяхме с духова музика до полунощ. Все- 
кой си носеше ядене и пиене, а купувахме 
си и в ресторанта. Събирахме се и по стот
ина души. Обикновено свиреха смиловчани, 
а една година аз доведох трима гайдари от 
Росомач. Заръчах да дойдат по щгъчмаря 
Йордан Росомачки.

През деня ходехме в черква. Носехме 
два колача - единият за живите, другият за 
мъртвите. След това по цял ден на ширинта 
в Строшена чешма се виеше хоро. А срещу 
самия празник режехме колач на воловете 
и им давахме да изядат по един кравай, а на 
рогата им прикрепвахме горяща свещ. Та
къв е обичаят - спомня си комшията.

В моята памет се открояват няколко 
колоритни мъже-рабаджии, като Лака Ве
лин, Аса Пуна, Коля Кирков, Гоша Душков, 
Арса Пейчин. Това бяха едри мъжаги, ви
соки на ръст, яки и добродушни, гуляйджии, 
хора, излъчващи ренесансово жизнелюбие.

Лака до Висок изпушваше по сго къса 
цигари. Беше прав, строен, красив, с цар
ствено плавна походка. Е, обичаше да пийне 
човечеца след тежката работа, а товареше 
яко.

имаше дълги ръце и големи шепи, бабурсст 
месест нос, обичаше и картите, и жените, а 
към пийването и хапването беше пристрас
тен. Отлично работеше налбантлъка.

Коля Кирков беше и коларо-ковач. Кра
сотата му напомняше на италианския ки- 
ноартист Марчело Мастрояни.

Арса Пейчин пък имаше държание на 
благородник, а в лицето на Гоша Душков 
виждах нещо от чорбаджийско-бабаитско- 
то държание на старите хора. Той имаше 
големи увиснали мустаци като свилата на 
узряла царевица.

Петър Давидков - Кайкяджата беше ми
рен, спокоен, честен и трудолюбив човек. 
Той с рабаджилък и земеделие изучи децата 
си, а пък Петър и Кола Китини бяха надиг
нати и сприхави, но справедливи хора.

Дребни, но препечени и жилави хора 
бяха Лека Шошея и Колча Углярев, който 
и сега работи неуморно. Дядо Лека си имал 
постоянни мющерии и при някои хора 
работил и по цял месец. Той карал материал 
за къщата на Дьока Сотин - Обреновски и 
на Сашо Манов. Тухли докарвал от Обрено- 
вац, а пък Колча Углярев къде ли вече не е 
работил и с удивителното си трудолюбие 
учудва и днес, въпреки почтената си възраст.

За рабаджиите са запазени и интересни 
истории. Почти всички са обичали кръч
мите и компаниите. Веднъж Аса Пуна из- 
прегнал добитъка и се запил в кръчмата на 
Гоша Николин. Когато едно момче го упре
кнало, че добичетата са гладни, той му отго
ворил; "Не виждаш ли, че ядат, аз съм им 
дал дъвки."

Старият Ташко Боровски отишъл на

(Продължение от миналия брой)
През деня, докато пойните птички пе

еха, горските билки разливаха опиянител- 
ния божи тамян, смесен с миризмата на 
благовонни смоли, на шума и животни. Са
мо баирите остават неподвижни, подредени 
един зад друг, за да се виждат и най-малките. 
И колкото повече слънцето се изкачва, пти
чите песни ехтят, Видлич въздиша, а ние 
поемаме с пълни гърди вълшебните и упои
телни аромати. Ту блесне капка роса, ту 
затрепери листец с променящ се цветен 
оттенък, ту се стрелне мушица. И ето я 
жадувалата Марина чешма на връх на Вид
лич, до самия отвъден превал. Прохладата 
оживява омърлушените добичета и клю
мналите и умълчани стопани. Коритата пое
мат водата от чучура, успокояват я и я 
разливат в жадната земя. Коритата са пра
вили добро на хората, на птиците, на до
битъка. Плахи и напети птици като гълъби, 
гугутки, синигери през пролетта, лятото и 
топлата есен се гмуркат в коритата, отъ
рсват начумерени водата, оглеждат се, ре
шат се и като оставят своята благоуханна 
миризма, пух и пръхнала перушина, отлитат 
чисти и доволни. И плахите сърни, глигани 
и други животинки са оставили своята ми
ризма във водата, за да я смесят с мащерка 
или бабина душица, с дивата череша, лес
ката, с люляка, с боровинките, с гората и да 
те отнесат в рая на природата.

Така след почивката и водопоя се спус
кахме във височките села, разтоварвахме 
товара и се връщахме обратно - казва със
едът.

пазара, където някой донасял бяла мишка, 
предсказваща щастието на вярващи и заба
влявайки се. Мишката извадила късметчето, 
на което пишело: "Колкото повече работиш 
- толкова по-малко гшри ще имашГ Тогава 
Ташко казал; "Вярно е - и мишката позна.” 
Хората за него казват, че много работил, а 
лошо живеел.

Лака Велин, Ценя Станков, Гоша Душ
ков, Дьора Каменов с пинтери или цис
терни чистили градските клозети. Веднъж 
споменатите Лака и Дьора след неприят
ната работа влезли в Гошиното кафене да се 
почерпят, но при подялбата на изкараните 
пари започнали да се карат. Дьора ядосано 
казал* "Аякс, ти ми изяде една цистерна." 
Тогава Лака му отговорил* "Дьоре, нали я 
изпихме бе." Така се разбрали и си отишли 
доволни.

И сега традицията поддържа единстве
ният рабаджия в градя, по образование по- 
литолог, по призвание превозвач, най-дефи- 
цитен кадър, тясна специалност - дърва за 
огрев. Това е Спасен Гогов - Шошея, про
дължил стария занаят на дядо си Лека. Няма 
близко село, от което да не е докарвал дърва, 
а когато гората не е далече, на ден прави и 
по три курса. Той за гордост на махалата и 
за радост на децата има два огромни бика 
като два божи ангела.

А тези послушни мъченици - воловете, с 
големите тъжни очи, влажна муцуна с дъх 
на дюля и красиви рога, при нас са на 
изчезване, изместени от хладното купище 
желязо с грозното название трактор.

- Край -Аса Пуна беше висок, малко прегърбен,

ИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (4)

РАМОНДИТЕ ОТКРИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВАТА 

НА КОЕГЗИСТЕНЦИЯТА 

ПРЕДИ ПОЛИТИЦИТЕ
В средата на миналия век Фривалдски и Панчич описаха родопската хаберлея и сръбската рамонда, 
дотогава непознати в науката и без близки сродници в европейската флора. Петровнч и Панчич 
намериха в околностите на Ниш още един вид рамонда - Наталиината рамонда. Адамович и Кошанин 
доказаха, че новооткритите растения са тропически и че са възникнали преди повече от 60 милиона 
години. Чернявски в Белград, а след него Ганев в София установиха, че рамондите и хаберлеята в сухо 
състояние остават живи от 1 - 3 години и след поръсване се раззеленяват. Но това не беше краят на 
чудесата. Загадъчните растения продължиха да фрапират и фасцшшрат учените и да разнасят славата 
на сръбската и българската флора навред по

Група сръбски и български ботаници, легнали по корем, 
наблюдават ГС. МсПГюПае под Трем (Сува планина): 

Чавдар Гусев, Владимир Вълчев, Снежана Вукойчич, Гордана 
Томович, Владимир Ранджелович, Боян Златкович и Мариян 

Никетичсвета.
Жителите на селищата Остро- 

вица и Йелашница край Ниш пре
ди няколко години забелязаха, че 
група ботаници от Белград упори
то се мотаят из околността.

- Злато ли търсят, що ли? - лю
бопитстваха селяните.

- Не, хора, не търсим заровени 
жълтици, а едно специално зелено 
злато! Проверяваме предположе
нията на учения д-р Сава Петро
вия, че в близост до Йелашница се 
намира трети вид особено расте
ние. Той го нарекъл Рамонда пер- 
микста! - успокоявали ги ботани
ците.

ли една до друга туфите на двете 
рамонди - сръбската и Наталии
ната. Не се карат, не се потискват... 
Белградските ботаници възхитено 
се провикнали:

- Още една чудесия ни устроиха 
рамондите. Никой не е очаквал и 
тук, около Ниш, да се срещне нов

ложение в хранителната и фарма
цевтичната индустрия (за дългот
райно съхраняване на сухи, жиз- 
неноустойчиви, растителни суро
вини; едновременно отглеждане на 
две или повече култери в един и 
същи биореактор, което ще обле
кчи, уголеми и поевтини продукц
ията на храни и лекарства).

Днес популярността на рамон
дите и хаберлеята е достигнала ог
ромни размери между генетици, 
цитолози, биохимици, фармаколо
зи, фитоценелози, еколози... Така 
например преди две години, в на
чалото на юли 1997 година, сме
сена сръбско-българска експерт
на експедиция, съставена от млади 
ботаници, посети 
находище на наталиината рамонда 
под връх Трем на Сува планина. 
Легнали по корем и наблюдавайки 
растението, прилепнало върху ск
алите, ботаниците си поставяха 
въпроса: кой ли е следващият сю
рприз, който ще устроят уникал
ните балкански билки?

Още няколко интересни сведе
ния за хаберлеята и рамондите:

- Сръбската рамонда трудно се 
отглежда в градините; рамондата 
на Наталия вирее по-добре,

пример на рядкото явление симпа- 
трия. Или казано с други думи, пр
имер на съвместен живот на два 
почти еднакви вида. Нали теория
та, борбата за съществуване и из
численията не допускат възмож
ността да се живее в съжителство! 
Обикновено близките видове - съ
перници безмилостно се конкури
рат и водят безпощадна междуосо- 
бна война до изтребление...

Излиза, че природата е предо
пределила хаберлеята и рамонди
те да ’ изкарват акъла” на учените 
и професионално” да представля
ват изключение от правилата, ва
лидни за растителното царство. 
Учените се надяват, че както спо
собността на хаберлеята и рамон
дите да преживяват в сухо състоя
ние

закрепи на сенчест варовиков ду
вар;

- Ааааа....! Тъй ли! - "разбр
али” местните хора и си отдъхна-

стижения "Рамонда сербика”;
- Един от изследователите на 

рамондата, Луйо Адамовия, роден 
в Ровин, към края на миналия век 
е бил преподавател в пиротската 
гимназия; имал афера с ученичка, 
носеща прякора Клупче (пиротча- 
нка); под заплаха от уволнение се 
оженил за Клупче и бил прекома- 
ндирован в Зайчар;

- Според народната медицина 
хаберлеята (силиврякът) лекува 
опасната болест по добитъка шап.

ск.

- Хаберлеята (силиврякът) се 
среща само в Родопите и по някои 
склонове на Средния Балкан; 
къде повече;

- Наи-близкото до Димитров
град находище на рамонда сербика 
е в клисурата Св. Отац под Синя-

(Пирот); има я и на север
ната страна на Западната Стара 
планина в Белоградчишко и Мон- 
танско; в околността на Босиле
град не се среща;

- Ниш е учредил официална на
града в областта на културните по

ли.
атрактивнотоНа селяните им олекнало, а на 

ботаниците ”смъркнало”, защото 
от предполагаемата рамонда няма
ло и следа. Все пак трудът им не 
бил напразен. Вместо нов вид, те 
установили съвсем друг, но и едно 
още по-интересно явление.

Наблюденията им показали, че 
върху северната вертикално изгл
адена скала Радовански камик и 
канаристото усое на върха Облик 
живеят заедно, като искрено оби
чащи се сестри, плътно прилепна-

ни-

чки мост

през един по-дълъг период от 
време, така и склонността им към 
мирна коегзистенция в близко бъ
деще да намерят практическо при-

(В следващия брой: Зелемичето, 
растение-любимец на професорако се Панчич)

Ф 19 МАРТ 1999 г. :



СПОРТ ® СПОРТ шк НА УЧАСТЪКА ВАЛЯВИЦА - ПРОМАЯ

ПРЕКРАТЕНО Е ДВИЖЕНИЕТО ЗА 
КАМИОНИ И АВТОБУСИ

” МЛАДОСТ”
-ШК

"ОСОГОВО”
2, 5 : 5, 5

НА ТУРНИРА ПО ТЕНИС НА МАСА

ЗАПОЧНА ТРЕТИЯТ ЕТАП На участъка Валявица - Промая на магистралния път Сур- 
дулица - Босилеград временно е прекратено движението за товарни 
коли над 2 тона и за автобуси поради свлачшцс, което няколко 
години застрашава пътя. За камионите от Промая движението се 
насочва към Църна трава и Своге и обратно, а пътниците от Про
мая към Сурдулица и обратно щс сс прехвърлят от един автобус в 
Друг.

На турнира по тенис на ма
са в Босилеград, който беше 
открит в началото на този ме
сец, започна и третият етап с 12 
състезатели, разпределени в 
две групи. След това по трима 
първокласирани от едната и 
другата група ще формират 
обща група и ще се състезават 
за шампионската титла.

Според досегашните резул
тати, с най-убедителна игра се 
представиха следните състеза
тели: Владица Манасиев, Але
ксандър Димитров, Драголюб

Величков и Блажа Воинович. 
Един от тях най-вероятно и ще 
спечели първото място.

В групата за младежи на 
първо място се класира Деян 
Миленов, на второ Драган Ми- 
Цов, на трето Тодор Костади
нов и на четвърто Дарко Кръ- 
стич. Като най-добри 
група, те участваха с 20-те със
тезатели от старшата група 
във втория етап на състезани
ето.

В рамките на крайгранич
ното сътрудничество между 
Босилеград и Кюстендил в об
ластта на спорта на 13 март се 
игра мач между шахматните 
отбори от двете общини. По
бедиха гостите с 5,5 : 2,5. Ето и 
резултатите: Арсо Тодоров - 
Йордан Крумов 0,5 : 0,5; Васил 
Наксв - Бойчо Стоименов 0,5 : 
0,5; Драголюб Величков - Ник
ола Чавдаров 0:1, Васил Хрис
тов - Асен Анев 0:1, Новица 
Божилов - Александър Димит
ров 0:1, Владимир Захариев - 
Лозан Якимов 0,5 : 0,5; Йован 
Стоилкович - Симеон Митков 
0,5 : 0,5 и Предраг Трайков - 
Христо Стаменов 0,5 : 0,5.

Загубата на новоформира- 
ния шахматен клуб в Босиле
град не е изненадваща, защото 
шахматният клуб от Кюстен
дил има не само много по-го- 
ляма традиция, но и шестима 
играчи с доста висок рейтинг - 
трима майстори и трима канди
дат-майстори. Но в такива сре
щи резултатът и не е толкова 
важен. Важно е взаимното оп
ознаване, приятелството и ук
репването на добросъседските 
отношения между двете край
гранични общини.

Решението беше взето от Министерството за съобщения и 
връзки по предложение на Пътното предприятие от Враня, което
се грижи за поддържането на пътя.

В. Б.в своята

НА ТАЛАМБАС, НЕДАЛЕЧ ОТ БАБУШНИЦА

УБИТ 180-КИЛОГРАМОВ ГЛИГАН
В района па бабушнишкото соло Стрслъц на планината Таламбас 

една група ловци убили 180-килограмов глиган. Това е един от най- 
големите екземпляри глиган в тоя край. Само кожата и главата му били 
тежки 33 килограма.

Глиганът единак дълго време бродел из Лужница и правел щети на 
селскостопанските производители, като унищожавал царевицата, кар
тофите и другите култури. Ловците обаче му ” взели мярката” и сега 
селяните могат да си отдъхнат.

М. Я.

СПОРТНИ новини
• В ШК "Цариброд” от 9 до 

25 март ще се проведе турнир 
за третокатегорници, на който 
10 състезатели ще се състеза-

Сръбска дивизия и два пъти го 
побеждава. Последния път на 
9 март т. г. в спортния център 
"Парк" пред около 200 зрите
ли той победи с 3: 2, като го
ловете отбелязаха Костов (1) и 
Ценков (2).

• Югославската национал
на по лека атлетика Душица 
Деянова продължва подготов
ките си в Звонска баня. Там тя 
ще пребивава 25 дни, а в 
началото на април заминава на 
първо състезание в Измир 
(Турция).

• На 10 мартт.г. в спортния 
"Задругар" и отбора | център "Парк" започнаха под-

на "Желюша \ Мачът не се иг- | готовките на баскетболния от- 
ра, понеже поради неизвестни I бор "Димптровград-Панония- 
причини желюшани не отидо- | шпед", които ръководи Зоран 
ха на срещата и тя ще бъде рег- Геров, треньор на отбора. По- 
истрирана със служебния ре
зултат 3 : 0 за "Задругар”.

• В рамките на подготов
ките за пролетната част от пъ
рвенството "Балкански" два |април, 
пъти се среща с отбора на I 
"Прогрес” от Пирот, член на !

На 8 март внезапно ни напусна нашият скъп 
съпруг, баща, дядо

БОГДАН СОТИРОВ 
(1927-1999)

офицер на ЮНА от с. Каменица, 
Димитровградско

Скъпият ни покойник беше погребан на 11 март 
в Белград.

Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпруга Ковилька, дъщеря Весна, син Бранислав, зет 
Бранислав, снаха Сузана и внуци Филип, Никола, Мария, Саша и

Урош

ват в девет кръга по системата 
"Бергер” (всеки срещу всеки). 
От тях трима най-добри ще сп
ечелят титлата второкатегор- 
ници. Тъй като в отбора има 
още третокатегорници. ще бъ
де организиран още един тур
нир за второкатегорнтщи.

• В рамките на първия кр
ъг от мачовете за югокупата в 
Крупъц на 13 март трябваше 
да се играе среща между до
машния

На 20 март 1999 година се навършват ТРИ ГО
ДИНИ от смъртта на нашата незабравима съп
руга, майка и баба

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА
Вечно ще пазим спомена за твоя мил лик. Пок

лон пред светлата ти памет!
Вечно скърбящи: съпруг Стоян, син Йордан, 

1еря Стана, снаха Лена, зет Йовица, внуци 
Васко, Вукашин, Саша, Валентина, Деяна и Деян

М. Я.

На 27 март 1999 година се на
вършват седем години от нео
чакваната смърт на нашия нез
абравим и мил съпруг и баща

ДЪЩ

дготовките ще се провеждат в 
Димитровград, а първите сре
щи за югокупата и първенст
вото ще започнат към края на

Навършват се ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 
нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, 
свекърва, тъща. баба и прабаба

ЦВЕТАНКА ПЕЦЕВА 
от Димитровград

Вечно ще помним твоята обич, добрина и бла
городните ти дела. Поклон пред светлата ти па
мет!

д. с.

ФОТвОКО
НОВОТО НАТИСКА СТАРОТО

Панихидата ще се състои на 27 март (събота) от 
11 часа на димитровградските гробища. Каним роднини, съседи и 
приятели да присъстват.

ВУКАДИН-Вуле 
МАРКОВИЧ 

от Димитровград
Коварната смърт го отне от 

всички нас. Думи за утеха няма, 
нито времето ще изтрие споме
ните за него.

Вочно скърбящи: съпруг Георги, дъщеря Тодорка и синове Тодор и
Златко със семействата си

ПОЧИНА ПОП МИЛЕНТИ ТОДОСИЕВ
На 17 февруари, след дълго боледуване, по

чина Поп Миленти Тодосиев, пенсионер от село 
Ясенов дол. Той е роден през 1927 година в бедно 
селско семейство.

Като младеж през 1944 година се включва в 
СКОЮ и активно работи в младежката органи
зация на селото. След отбиването на военната си 
служба го назначават на работа в Народния отбор 

в Зоонци, където води овиденция на родени, венчани и починали 
(матичар) и заради това, коото работи, населението от Звонци му 
дава име го "поп" Миленти. Той беше честен и добродушен човек. 
Вромоната бяха тежки: сиромашия, глад, неграмотност. Поп Ми- 
ленти со стараеше да помогне според възможностите си. Известно 
време беше продавач в селото, организира и изграждането на Кооп
еративния дом в селото. Поради болест трябваше да се пенсионира 
на ЗО-годишна възраст, но и слод това той продължи да работи за 
благоустрояваното на солото: електрификация, изграждане на път 
за селото, изграждане на ново училище, въвеждане на телеф 
др. Покойният Миленти беше редовен читател на вестник "Брат
ство".

Поклон пред светлата му памет!

Опочалеии : съпруга, син, 
дъщеря, зот и внук

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 март тази година со на

вършват 6 години от трагичната 
смърт ма нашия мил и незабра
вим

они и
Димитровград с много старо селище, зя което свидетелстват 

реди!|а факти, между които и многото стари къщи. Но тъй като 
нищо не е вечно, 'гьй като новото навлиза с голяма бързина, то и

Йордан Милановстарите къщи отстъпват мястото си на нови, съвременни.
На снимката сс вижда може би една от най-старите къщи в

ЙовшипаДимитровград, построена още през турско време в 
махала, днес улица. До скоро тук живееше един човек, но след 
смъртта му никой не се грижи за нея и тя трудно устоява на 
тежестта на времето. И гьй като няма никой, мишките и плъховете 
"водят хорото". За жителите на околните нови постройки това с

На 22 март 1999 година се навършват 14 години 
от смъртта на нашия мил

ЛЮБОМИР (Любча) СТОЯНОВ 
от Димитровград

Времето минава, но не заличава спомените ни 
за теб!

ТОДОР МИТО В 
от Димитровград

На този ден що посетим гроба 
му на димитровградските гроби
ща и ще положим цветя,
Олочолени: баща, майка, брат, 

ч снаха и братанец

;!

истинска напаст.
А.Т. Опечалено самойстяо Стоянови

ФШшт 19 МАРТ 1999 г.



сатиРа * забава

ПОЛАРАК
Срстомо се по женскьият празник със бай Манасию от 

Трънскьи Одоровци и се здрависасмо арната
- Живо-здраво, бае Манчо! - рече он.
- Дал бог добро! - одговори му я.
- Не съм те видел целу годин! - поче он.
- Море може и повечко да йе! - притурам я. - Чини ми се 

лаии беше баш тува около женскьят празник-.
- Дани ли беше или по-лани? - присечуйе се он. - Кока 

беше по-лани...
- Е, бае Манасийо, ватимо да забоварлямо! - поче да се 

жалим я...
- Кво чеш, бас Манчо, понатрупамо године!
- Море, годинете су си године. И млошко су и несу 

млошко, ама чини ми се грижете съглам ни укърпчаше - 
подвачам га я, ега чуйем и от ньега кико се опрая у това 
дънъшньо време.

- Нейе и чудно Манчо. Арната су ни притиснули от све 
стране, ама че им се изялови»

-Е?
- Не знаю с кога имаю работу. Нийе смо бре Манчо инат 

народ, а кига смо прави тъгай смо три пути по-инат!
- Да смо прави - прави смо, ама коджа притедзаю южето_
- Нали знайеш: млого ли се притедза, све негде че пукне. 

Види се дека несу били коларйе и несу свозили йедно или 
друго. Текъв йе Балканат, тешко да излезнеш накрай с ньега 
ако не му знайеш табийетат_

Помисли си айде да не починямо надълбоко с политику 
оти че излезне надълго и нашироко, та обърну на другу 
страну:

- Па кико прекара Праз ни кат?
- Женскьият ли? Кико сваку годин. Нийе мужете се 

напимо, а женете на ютредън ни галате_
- Поотчете ли се? - подвачам га.
- Не знам на кво мислиш.'Ако мислиш на онуя работу, да 

си ти признайем истинуту: не сечам се. Требе да смо 
дърпнули кочка_

- Море купи ли нещо на бабуту, прача ли гьу негде да се 
разоноди?

- Знайеш ли Манчо, откико ни туряше това йебаго мене 
ми лъкну_

- А-а?! - зину я.
- Кажем ти: лъкну ми! По-рано бабата ме почне притедза 

цел месец преди Празникат. "Изгледа туя годин че идемо у 
Търс!" Я се опиням, ама и она не попутца! Гледамо онядън - 
йоще стойи куклата купена у Търс. После се наалише - че 
иду у Стамбол. Ем имаю йевтино злато, ем да в иде некикву 
църкву_.

- Ая Совию ли?

ВЪЗЛИИТАЛИАНСКИ 
МАФИОТ В БЪЛГАРИЯ *Ако искате по-лесно да свържете двата кр

ая, купете си по-дълъг канап.
♦Мъжът твърди, че са свързани в свещен бр

ак, а за жена му говорят, че много ”мърда”.
♦Докато не узнаеш намеренията на гостите 

си, не вързвай кучетата.
*Работи като вързан, а очаква работодателят 

му да развърже кесията си.
*Гастрономи, внимавайте! Умира се и от пре

плетени черва.
*Вързал лозето и пак му откраднали гроз-

Изпратили един италианец да организира ма
фия в България. Пристигнал той и покрай ЦУМ 
искал да си купи билет за автобус. Имало много 
хора и той не получил билет.

Отишъл в хотел да наеме стая. Попитал има ли 
стаи. но му отказали, нямало свободни места.

Отишъл на летището да си вземе билет за Вар
на. И там му отказали, нямало свободни билети. 
Пак се върнал към ЦУМ и унило се питал какво да 
прави. Забелязал го един гражданин и разбрал, че 
италианецът не може да се оправи.

- Я тръгни с мен, ще видим.
На гишето с автобусните билети се обадил на 

касиера:
- Мой човек, има ли едно билетче?
Получил билет. След това отишли в хотела:
- А бе, мой човек, има ли една празна стая?
Получили стая. Отишли на летището:
- Я, мой човек, дай едно билетче до Варна.
Получили билет.
Италианецът благодарил, поздравили се, свъ

ршил си работа, връща се при своите в Италия.
- Е, какво направи?
- А, те имат своя страшна мафия и нямат нужда 

от помощ. Казва се ”МОЙ ЧОВЕК”.

дето.
♦Вързала си парите в черно шамиче. Жалее 

малката си пенсия.
♦Динара вързахме за марката, а тя скача ли,

скача.
♦Голям човек, а жена му се хвали, че го ”въ- 

рзала в кърпа”.
♦Арестували го заради развързан език.
♦Търговците станаха големи факири - вър- 

зват олиото със сол.
♦Развръзката се приближава. Само че никой 

не знае какво трябва да развързваме.
Разказал Любислав Илиев, 

от Ниш - Я-я ли йе, кико йе - незнам, ама помним понесу дебеле 
паре, а ене пърстеньете поръджавели стою йоще у паницуту- 
Па после за Гърцию_ Елем даде господ

смирише. Е, не су се смириле дибидус, а по- 
примирнуше. Почеше да гьи болу свакикве банье: те 
Върнячка, те Матарушка, те Буковичка™

- Са не тражи ли, чини ми се баш отса, па натам, све повече 
че им

Иван ЦАРИБРОДСКИСЪД|

та ни закатанчише и

БЗ'АСЕН женете се

шик Музикалност
- /? Л. К.СГЛГО С.с ^

сдаъскаха
/^Ауциси С ПРА ЪИЦ
6ут<-<-лю~< и един 
фургон с ШМботни.

Шж

ть.рнсуяа: БДмимтроа

требу банье-.
- Ма йок! Прекьипе ми йедну годин па ка вой викну "Баня 

™ П°А Аупе, а ти че тражиш баню. Ене ти гьу Звонска баня, 
па иди колко очеш. Свако ютро може да идеш и на ручък да 
си си дома!"

-ЛЯЯОКУ/710 
' НОЙ.А хасета 

вял А* М ' 
ПОСЛУШАМ.

— Чуе>Ал ли

- Значи съга не путуйе?
- Требе да су гьу и годинете поналегле, та не дава зор. А и 

поистънемо с парицете, нали видиш дека се загуби парата.
-Р -5> - Лани вой бео купил опрегачку, а съга идо на битакат та 

вой узе шамию...
- Арно, арно, нали се сечаш...
- Море, тека ка узнем по нещо после по-малко галати ка 

се надрусамо
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