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Президентът на 

Милошевич 
най-висшите

Републиката Слободан 
проведе във вторник среща с 
държавни функционери, на 

която бяха обсъдени най-важните

и активния състав
Косово и Метохия в рамките на провеж
дането на резолюцията на Съвета за сигур
ност. Изтъкнато е, че осигуряването на пъ
лна безопасност за гражданите и имуще
ството им трябва да бъде приоритетна цел. 
Заради постигането на тази цел представи
телите на органите на СР Югославия заедно 
с представители на ООН предприемат необ
ходимите мерки както на терена, така и в 
седалището на ООН, за последователното 
прилагане на резолюцията, която гарантира 
сигурността на всички граждани на Космет.

Разгледани са и въпросите във връзка с 
финансирането на Югославската войска и е 
заключено, че изпълняването на задълже
нията към служещите в ЮВ относно лич
ните им принадлежности, еднакво за запас- 
няците и активния състав, е приоритетна 
задача.

въпроси 
1 и раз-за възстановяването, реформирането 

витието на нашата страна. 
Президентът Милошевич подчерта, че Н 

възстановяването и реформирането, възоб- Щ 
новяването на икономическите и културни- к
те ни връзки с всички в света, преди всичко Ш 
с прогресивните и демократични страни на м 
равноправни основи, както и афирмирането §§ 
на отворената система на пазарно стопан- Д 
ство са нашите приоритетни цели в сегаш- §Н 
ното време. Ускоряването на реформата §? 
трябва да се осъществява паралелно 
становяването на страната. Задачите, които 
трябва да се реализират чрез активността на 
Дирекцията за реконструкция на страната 
са дефинирани прецизно: до края на ноем-

с въз- Президентът Милошевич на срещата с най-висшите функционери
функция с помощта на трайни или временни 
решения.

Единството в героичната отбрана на ст- 
ври тази година да бъдат изградени жилища Раната е голяма придобивка, която трябва

да се афирмира и в периода на обновлението 
и реформата. Затова всички релевантни

насяха за народното единство - трябва да 
получат своето място в съюзното правител
ство и да дадат своя принос за постигането
на целите на икономическото и културно 
развитие на страната.

На срещата е обсъдена и работата на
На срещата са дискутирани и мерките за 

опазване на осъществената финансова ста
билност и насърчаване на производството.

за всички граждани, чиито къщи и апар
таменти бяха разрушени, а всички ключови 
транспортни връзки да бъдат приведени във парламентарни партии - така, като допри- тимовете, действащи на територията на

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В НИШ

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБЕКТИ
* Тютюневата промишленост е първият индустриален обект, който ще се възстанови, каза президентът Милутпнович, откривайки паметната плоча в двора на нан-голямата 
тютюнева фабрика на Балканите * Град Ниш е най-често бомбардираният град в страната

Президентът на Република конвенции.
Сърбия Милан Милутпнович по
сети в сряда Ниш, където с тър- закани и заплахи, всички изнудва- 
жествено откриване на паметни ния не успяха обаче да разколебаят 
плочи в двора на Тютюневата про- нашия народ да отбранява и да от

пред Машинострои- брани отечеството. Стакава реши
телния факултет обозначи нача- мост, с каквато се противопостави
лото на възстановяването на ин-

ната продукция. Това е още едно 
доказателство за голямата жизне
способност на нашите граждани, 
па нашите трудови хора и аз съм 
уверен, че до 1 ноември тази год
ина ще възстановим всички къщи 
в нишките квартали Шляка и Ме- 
дошевац, които бяха засегнати от 
бомбите на НАТО, да възстано
вим Клиничния център и почти 30- 
те учебни обекти.

От войната, която загърбихме, 
всички ще си извлечем поуки, ка
кто ние, така и светът. Човечест
вото ще трябва непременно да си 
извлече поука от тази война, за- 
щото с тази война и тази агресия 
умря демокрацията Ъ международ
ните отношения. От друга страна, 
ние се радвахме на явна подкрепа 

един от символите на град Ниш и на половината от човечеството, а 
на нишката промишленост, можем мълчалива подкрепа ни оказа поч- 
да обозначим началото на възста- ти целият свят. Това беше подкре- 
новяването на промишлените обе- па на нашата справедлива борба за

запазваме на независимостта,суве- 
Още веднъж град Ниш се изя- ренитета и териториалната цялост 

ви като истински град-герой, кой- на родината, да защитим народа и 
то издържа невиждани през исто- войската си, до запазим възможно 
рията престъпления и разрушения, повече промишлени, жилищни и 
Аз съм уверен, че град Ниш ще други обекти, за да можем в ус- 
бъде град-герой и в изграждането ловията на мира да продължим ед
на нашата страна, посочи през- ин нормален живот и час по-скоро 
идентът Милутпнович. да се приобщим към света и да по-

Красноречиво доказателство лучим от него онова, което наи- 
за това е не само сегашния момент, стина заслужаваме - да бъдем 
когато отбелязваме началото на равноправни с всички други наро- 
изграждането ма нова фабрика, но ди и държави в света, 
и фактът, че тук вече се произ- Не са малко и тези в нашата 
вежда с 62 процента от предвоеи- страна, които не биха желали да

постигнем това. Те се радват на 
разрушенията и очакват някои на
ши несполуки. Но, както беше ка
зано, това няма да мине, поради 
простата причина, че нашият на
род има огромна жизнена сила и че 
както бяхме единни и сплотени по 
времето на войната, също така 
трябва да бъдем единни и сплотени 
в условната на мира. Ние сега не 
смеем да загубим мира. Ние трябва 
сега да включим във възстановя
ването на родината всички поли
тически сили, всички граждани и 
трудови хора, понеже това е сега 
най-важната ни задача, каза през
идентът на Република Сърбия Ми
лан Милутпнович в Нишката 
тютюнева промишленост.

(На 2-ра страница)

Всички свидни жертви, всички

мишленост и

хме на многократно по-силния аг-
дустриалните и образователни об- ресор още през първите дни 
екти в страната, разрушени или 
ощетени от бомбите на НАТО.

на ми
ра, ние започваме възстановява
нето и изграждането на разруше
ните и ощетени обекти.От името на домакините през

идентът Милутинович беше 
дравен от председателя на Град- леното възстановяване на разру- 
ския отбор на СПС в Ниш Горан шената ни страна, виновниците за

невижданите злодеяния и разру
шения се опитват да избегнат за-

Тези дни. когато започва заси-поз-

Ииколич, който между другото 
припомни, че преди две седмици 
югославският президент Слрбо- 
дан Милошевич обозначи начало-

плащането на нанесените военни 
щети и да укрият собствената си 
отговорност чрез лансирането нато на възстановяването на страна- 

та от последиците от НАТО агре- нови измами и изнудвания. Те по
ръчват, че уж няма да подпомог
нат икономическото възстановя
ване на нашата страна, докато не 

на ст-

сията.
-Днес в нашия град започва 

възстановяването и изграждането
обект в се промени ръководството

с това за тях и
кти в цялата страна.

на първия индустриален

ЕЕНйетя
се размине!”, каза Николич 
черта, че гаранция за това е един
ството на народа и властта, проя
вено по време на героичната от

иде започне и възстановяването на 
засегнатите от бомбардировките 
учебни обекти.

През единадесетте седмици аг
ресия срещу нашата родина наши-
ят град е един от градовете в Репуб- брана на нашето °™еепю. 
ликата, който претърпя най-голе- Обръща кисе къ р
ми щети от ггрестъпническите бо- те в най-голяма Р _ ‘
мбардировки на НАТО.Върху но- тютюнева фабрика на дялкани 
шият град са хвърлени най-много и към граждани Р '
Касетъчни бомби които са та бра- президентът МатовиI изрази

задоволството си, че именно тук, в

и под

мени според всички международни



БЪЛГАРИЯ ПРЕМАХНА 
ПЕТРОЛНОТО ЕМБАРГО

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА МАКЕДОНИЯ

СИЛНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

ПРИЯТЕЛСТВОТО НА НАШИТЕ НАРОДИ
С обявяването на правителствено решение в Държавен вестник” 

България официално отмени 'забраната си върху износа на петрол и 
петролни продукти в Югославия, съобщиха софийските медии.

Ембаргото на българското правителство върху износа на петрол и 
петролни продукти в СРЮ бе въведено по препоръка на членките на 
Европейския съюз и НАТО и продължи 60 дни.

В редакционния коментар на левичарския вестник Сега се задава
въпросът "какъв беше смисълът на това ембарго", тъй като София 
"практически доброволно въведе ембарго срещу Югославия . Бъл
гария не е членка на ЕС и НАТО и не е имала задължението да забрани 
износа на бензин в Югославия, посочва вестникът.

"Правителството постьпи добре, когато анулира решението си, за- 
щото това е в интереса на българската търговия и граждани. Защо 

стопанство да отбелязва дефицити, когато е кристално ясно, че 
компенсации за стопанските си загуби”, се 
Сега".

СПМ Любисии Инанон, че траен"Слободии Милошспич изтъкна в разговоря си с председатели на 
съвместен интерес на двете страни са мирът в региона, изграждането на равноправни отношения, 
взаимната толерантност н преди всичко икономическите, културни и други връзки, които трябва да

'то’ст,,п' ?1тасъздадат възможност за 
11С11 просперитет

Президентът на Република
та Слободан Мплошевнм прие 
във вторник делегация на Соцн- ^ -4
алистпмеската партия на Маке-

|/1&
1 -ч. нашето 

България няма да получи \ 
изтъква в коментара на в. ”

■а
(Таиюг")

донпя. оглавена от председателя 
на партията Любисан Иванов.

Социалистическата партия 
на Македония най-остро осъди 
агресията срещу СР Югославия.
Масовите протести на граждан
ите на Македония срещу натов- 
ските бомбардировки н солидар- ИНТОрес ,ш д„стс страни са ми- възможности за двустранен про- 
ността на македонския народ с рът „ стабплносгга в региона, сперитет. Бъдещето на балкан- 
народа на Югославия са силно ИЗГраЖдШ1СТо на равноправни ските страни и народи може да 
потвърждение на приятелството отношеН11Я, взаимната толеран- бъде хубаво само при условие, че 
между нашите народи. тност и преди всичко икономи- за него решават самите билкан-

Презпдеитът Мнлошевнч леските, културни и други връз- ски народи, без натрапване на 
подчерта, че траен съвместен ки които трябва да създадат

ОСНОВАНА АСОЦИАЦИЯ НА ГРАДОВЕ ОТ БАЛ
КАНСКИТЕ СТРАНИ\

V

й ПРИНОС НА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 
УТВЪРЖДАВАНЕТО НА 

МИРА

Президентът Милошооич о разговор с госта от Македония

Асоциацията е основана един 
ден след премахването на военно
то положение в Югославия. Това 
решение беше приветствано от

Представители на шест града 
от шест балкански страни основа
ха в българския град Плевен Асо
циация на побратимените балкан
ски градове. Членове на асоциа- всички участници в плевенската 
цията са градовете: Битоля (Маке- среща. За пръв председател на 
дония). Браила (Румъния), Бурса Асоциацията е избран Румен Пет- 
(Турция), Едеса (Гърция), Плевен ков, председател на община Пле- 
(България) и Горни Милановац вен, а подпредседатели са предсе- 
(Югославия). дателят на Битоля Силян Митев-

Идеята за създаване на една та- ски и председателят на Горни Ми- 
кава асоциация се роди на Втората лановац Дражимир Марушич. Ст- 
балканска конференция за мест- атутът позволява разширяване на

асоциацията и в нея могат да се

външна воля.

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 

ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБЕКТИ
(От 1-ва стр.)

Предстои ни но само възста
новяване на родината, но и раз
витие и реформи, защото без 
развитие н реформи, няма да има 
прогрес в нашата страна, каза 
президентът на Република Сър
бия Милан Мнлупшовнч.

На посещението си в Ниш 
президентът Мнлутинович се 
придружаваше от група съюзни 
и републикански функционери, 
сред конто Горица Гаевнч, Жи
вота Чосич, Милутин Мърко- 
нич, генерал Небопша Павко- 
внч и други.

ПРИОРИТЕТИ
По време на престоя си в Ниш президентът Мнлутинович 
посети и Машиностроителния факултет в Ниш, където по сим
воличен начин беше обозначено началото на възстановява
нето на 329-те учебни обекта, пострадали от бомбардировките 
на НАТО.
- Добре е, че започнахме въстановяването на индустриалната 

Ниш и в цялата република, но наш приоритет е всички 
хора да получат покрив над главите си н всички ученици и сту
денти да продължат обучението си в нормални условия. 
Младото поколение е нашето сигурно бъдеще, което н през 
тази воина показа цялата си сила и способност, знанията и 
уменията си, получени и тук, в тези училища и факултети, каза 
президентът Мнлутинович. след като откри паметната плоча, 
която да припомня за тези тежки, но славни дни.

ното самоуправление, която се 
състоя през декември миналата го- включат всички балкански гра
дина в Благоевград. Срещата в дове. които вярват, че местното 
Плевен беше приветствана и под- самоуправление може да изиграе 
крепена и от генералния секретар съществена роля за утвърждава
на ООН Кофи Анан.

Освен Споразумението за ос- гиона, ускореното включване на 
новаване и Статута на асоциацн- Балканския полуостров в евроин- 
ята, участниците приеха и Заклю- теграциите и изграждането на об- 
чителна декларация, в която се по- щество. в което ще бъдат доми- 
дчертава ролята на местните вла
сти за утвърждаването на стабил
ността и демокрацията в региона и 
за включването на балканските ст-

зопа в нето на мира и стабилността в ре-

ниращи правото, правдата и исти
ната. а не нахалността на силните
на деня.

След срещата в Плевен пър- 
ранн в европейските интеграции и вият председател на асоциацията 
структурите на Европейския съюз. Румен Петков направи специално 

Декларацията отразява увер
еността на участниците, че "пле- ето изтъкна: 
венската асоциация" може да под
помогне дипломатическите усилия лкански града посочиха пътя, кой- 
за мирното решаване на конфлик- то води към съвместното намира- 
тите на Балканите, както и да на- не на решения за проблемите, а то- 
сърчн постигането на по-голямо ва е пътят на приятелството. И на 
единство в изграждането на по- себе си, и на света казахме, че ние, 
свободно, по-толерантно и по- живеещите на Балканите, най-до- 
справедлнво общество на основата бре знаем проблемите си и сами ще 
на общочовешките ценности, су- можем да ги решим. Днес и в бъ- 
вереннтета на всяка страна, кул- деще мирът е най-важната цел на 
турните различия на народите и нашата асоциация. САЩ и НАТО 
достойнството на всяко човешко си присвоиха ролята на световен 
същество. Изхождайки от етннче- полицай, но ние не приемаме тех- 
ското разнообразие, исторически- ния начин за преодоляването на 
те процеси и възможностите за конфликтите. Дълбоко съм уве-
междунационални конфликти, уч- рен, че и страните, които участваха 
потниците специално подчертават в агресията, в скоро време ще оце- 
в Декларацията необходимостта нят като грешка това свое участие.
от дипломатическо и мирно ре
шаване на проблемите от този вид.

В. Богоев

ПИСМО НА СЪЮЗНИЯ МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ДО СЪВЕТА ЗА 
СИГУРНОСТ НА ООН

изявление за в. "Политика”, в ко-

- Представителите на шест ба-

СРЮ ИЗПЪЛНИ ДОСЕГАШНИТЕ СИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

♦Правителството на СР Югославия настоява да бъдат предприети необходимите мерки за гарантира
нето на
и териториалния интегритет на Сърбия и СРЮ, които се гарантират от Резолюция 1244 на Съвета за 
сигурност

условия за нормален живот на всички граждани в Космет при пълно спазване на суверенитета

електроснабдяването,
шните работи Живадин Йовано- както и да предприеме необхо- при пълно уважаване на сувере- 
вич в понеделник изпрати писмо димите мерки за гарантирането нитета и териториалната цялост 
до Съвета за сигурност на ООН на условия за нормален живот на на Сърбия и Съюзна република 
във връзка със сигурността в гражданите, защита на техните Югославия, които са гарантира- 
Косово и Метохия след приема- нрава, функциониране на един- ни от Резолюция 1244 на Съвета 
нето на Резолюция 1244. В пие- ннта правна и стопанска система за сигурност и съпътстващите я 
мото се изтъква, че Съюзна ре- и обществените служби, каквито документи, се казва в съобще- 
публика Югославия е изпълнила са здравеопазването, образова- нието на СМИП. 
всичките си досегашни задълже
ния от споменатата резолюция и 
съпътстващите я документи.
Изразява се надежда, че мисията 
на Обединените нации в Косово 
и Метохия ще изпълни последо
вателно своите задължения в ра
мките на мандата, който й бе по
верен, преди всичко да гаранти
ра пълна сигурност на граждан
ите и имуществото им и енер
гично да осуети всеки вид наси
лие и нарушаване на обществе
ния ред и спокойствие.

Правителст вото на СР Юго
славия изисква от Съвета за си
гурност да обсъди досегашното 
прилагане на своята резолюция

Съюзният министър на вън- и съпътстващите я документи, нието.

Б.Л.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНАТА катастрофа на Балканите, която бе предизвикана от агресията на
НАТО, както и да започнат обновлението на югославското стопан
ство.

СКУПЩИНА НА ПРАВОСЛАВНИТЕ СТРАНИ
Международните организации са призовани да окажат ик

ономическа и хуманитарна помощ на Югославия и да съдействат за 
връщането на бежанците по домовете им в Космет.

На шестата годишна сесия на Европейската между парламен- 
нашатп страна *Да бъдат премахнати последиците от хуманитар- тарна скупщина на православните страни, в която Югославия 
пата катастрофа, която бе предизвикана от натовската агресия членува от 1995 година, участва и югославска парламентарна деле-

с __ ____ _____гация, в чийто състав бяха председателят на отбора на Съвета наЕвропейската междупарламентарна скупщина на православните _ е м м г _ их,жбнна„ /гилт „ републиките за политически и икономически отношения счужоипстрани (ЕМ АП) прие в края на миналата седмица в Санкт Петербург г ™ ~ тпжппнитв
резолюцнв, в която представителите на 17 страни осъдиха агресията на Лйгур^тГкадстшГ и Любомир
НАТО и изказаха солидарността си с народите на Югославия. хл п 0 1 у„п,я„в,.пнпп , г Милич от Дирекцията на СМИП за Русия, Украйна и ОНД.Документът съдържа и апел към развитите страни да се ръководят ^ г ^ г
от хуманните принципи и да премахнат последиците от хуманитарната

СОЛИДАРНОСТ СЪС СРЮ
♦Развитите страни са приканени да започнат обновлението на

2 ЮЛИ 1999 г.



НА ИЗВЪНРЕДНА СЪВМЕСТНА СЕС

Е ММ ЗА 0«5м‘НШШОЮ ПОЛПЖЕНИР,
в ООН и в другите ме^°^еН°Т° СТопаиство> инфраструктурата3 ° 1аквадасеУточ,,и отговорността за нарушаването на Хартата на ООН, човешките жертви, компенсация 
въпреки трудностите п Ду,,ароднн организации и финансови ин Градовете и селата и отменяне на санкциите и възстановяване на суспендираните членски права на СРЮ 

тт ’ рез първ°то полугодие е зап-пот ™ « стнтУЦНи, каза премиерът * Гувернерът на Югославската народна банка Душан Влаткович подчерта, че
На съвместна сесия на двете стабилността —

Скупщината на Югославия 
на Съюзното

на цените.камари на 
по предложение чески инициативи агресията беше продъл

жена. Това продължение доведе до нови ра
зрушения и егзодус на населението в Космет 
и до голям брой на интерно изселени лица, 
които бягаха от зоната на интензивните бо
мбардировки.

правителство беше гласувано 
на военното положе- 

„ реч пред Депутатите в двете
кпмпри произнесе председателят на съюзи 
ОТО правителство Момир Булатович който 
припомни за хронологията на събитията 
предхождали на агресията на НАТО а слеп 
това говори за огромните разрушения на 
нашата страна през единадесетте седмици 
бомбардиране.В заключение 
то си той

решение за отменяне 
ние. Уводна

ВОЙСКАТА И НАРОДЪТ БЯХА 
ЕДНО

Едновременно с това, с подкрепата на 
НАТО авиацията, масовите бомбардировки 
при участието дори и на стратегическите 
бомбардировачи Б-52 в граничната област с 
Албания се водят ежедневни борби, в които 
хиляди терористи се опитаха да се прехвър
лят на наша територия.Всички подобни оп
ити останаха безрезултатни. Защитниците 
на отечеството изявиха удивителна храбро
ст и решителност да отбраняват и да от
бранят родината.

Многократно технически супериорният 
агресор, изправен пред героичната отбрана 
и изненадващата за него тактика на отбра
ната, не успя да нанесе забележителни за
губи на нашата отбранителна система. По
ради това, противно на всички международ
ни конвенции и без дори малко воинска до
блест, той започна да бомбардира цивилни 
цели с ясното намерение да предизвика же
ртви, разрушения и такива условия за жи
вот, които ще сломят отбранителната мощ 
на нашата войска, понеже беше разбрал, че 
войската и народът са неразривно цяло. Ст
раната ни се оказа пред опасността от пълно 
унищожение, а посредством медиите и ди
пломатическите си посредници агресорите 
започнаха да оповестяват новите цели на 
бомбардировките, които включваха стоти
ци хиляди жертви. Такова престъпническо 
поведение предизвика револт и порицание 
от страна на цялото свободолюбиво и де
мократично човечество. Демократичната 
общественост, включително и обществено
стта в агресорските страни, все по-решн- 
телно настояваше за прекратяване на бом
бардировките. Но въпреки това повелнте- 
лите в НАТО продължаваха да заповядват 
унищожаването на страната ни. Нашата ст
рана се радваше на огромна подкрепа от 
страна на голям брой държави в света, ко
ито знаеха, че поради отклоняването от ме
ждународното право в близкото бъдеще и 
самите те могат да бъдат доведени в по
добна на нашата обстановка. Нарушенията 
в международните отношения като цяло, 
които доведоха до агресията и задълбочени 
допълнително от самата агресия на НАТО 
срещу СР Югославия, станаха толкова 
големи, че определенията и становищата на 
мнозинството държави н мнозинството от 
човечеството не можаха да окажат 
съществено влияние за прекратяване на бо
мбардировките срещу нашата страна. На
шата страна имаше особено голяма подкре
па от страна на Руската федерация и Ки
тайската народна република като влиятел
ни държави, постоянни членки на Съвета за 
сигурност. Тяхната помощ и разбирателст
во имаха изключително голямо значение, 
макар че нашите очаквания бяха още по- 
големи, поясни Булатович.

В такива обстоятелства се яви и пре
дложението за мир, което в нашата страна 
представиха Виктор Черномирдин, личният 
пратеник на руския президент Борис Елцин 
и Марти Ахтисаари, финландски президент 
н и пратеник на Европейския съюз. Народ
ната скупщина на Сърбия прие това пред
ложение, а съюзното правителство даде пъ
лна подкрепа на това решение. Общата оце
нка е, че това предложение е приемливо, 
понеже с него се гарантира суверенитетът и 
териториалната цялост на Югославия, осу
етяват се тероризмът и сепаратизмът, прек
ратява агресията срещу нашата страна, ст
раданията на населението и разрушаването 
на националното богатство Като особено • 
значително беше оценено това, че решава
нето се предоставя на ООН, въз основа на 
Хартата на световната организация.

на из казване-
посочи дейностите, които ни пред- 

стоят за възстановяване на страната, под
чертавайки, че Съюзното правителство по- 
дготвя нова икономическа политика.

Обръщайки се към депутатите в съю- 
парламент премиерът Булатович

Премиерът Булатови

Косово и Метохия. Тогава нямаше подкре
пени с факти забележки, че нашите сили на 
сигурността са действали против цивилни 
граждани от албанска националност.

Към края на зимата тази 
истинните групи преминаха към една от 
най-страшните терористични форми - град
ския тероризъм. Започна избиването 
граждани, от училищния бюфет в град Печ 
до взривните устройства в Косовска Мит- 
ровица и Подуево. и то в навечерието на 
разговорите в Рамбуйе.

Съюзна република Югославия и Репуб
лика Сърбия винаги са подчертавали и пот
върждавали на практика, че силите на си
гурността имат за цел борба против теро
ризма а не намерение да ограничат граждан
ските и национални права на която и да било 
национална или етническа общност. Пара
лелно с антитерористичната дейност бяха 
активизирани и политическите усилия пред
ставителите на всички национални общно
сти да намерят политическо решение, което 
да гарантира пълно равноправие на всички 
граждани и всички национални общности. 
Нашата страна беше и си остава отворена за 
всички политически инициативи, които са 
насочени към даването на широка автоно
мия на Косово и Метохия. като се запази

ч на трибуната в Съюзния парламентзния
черта: под-

мет и заплашване на суверенитета на цялата 
страна не можеше да приеме никой.

Вместо разговори по политическите въ
проси на конференцията в Париж беше тъ
рсено да се разговаря само за прилагането 
на документа от Рамбуйе, който преди това 
не беше приет нито от една организация или 
форум, припомни Булатович.

-Тези въпроси Скупщината е решавала 
континуирано в съответствие 
щата се криза в Косово и Метохия 
шението на една част от 
общественост към

с разраства- 
и отно-

година терор-международната 
нашата страна. На 5 ок

томври миналата година съюзният парла
мент потвърди становищата, че СР Юго- на
славия никога няма да се откаже нито от 
една педя собствена земя и от своите жиз
нени държавни и национални интереси, каза 
в началото

ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ИСКАНЕ
След Париж се стигна до посещението 

на американския пратеник Холбрук с едно 
единствено искане - да се подпише Париж
кият документ. Когато стана очевидно, че 
мисията на Контактната група се провали, 
започнаха откритите заплахи срещу СР Юг
ославия. Съюзното правителство незабав
но се обърна с молба към Съвета за сигур
ност и поиска спешно заседание заради гру
бото нарушаване на Хартата на ООН и за
каните за нападение срещу една суверенна 
държава. Вместо това на 24 март започна 
нападението на най-голямата военна сила в

премиерът Булатович. 
В съзвучие с тези заключения и с кон-

стотуционните си компетенции на 23 март 
тази година Съюзното правителство взе ре
шение за пряка военна опасност. Само един 
ден след това беше извършена агресията на 
силите на НАТО срещу СР Югославия, в 
резултат на която съюзното правителство 
взе и решение за обявяване на военно по
ложение.

След единадесет седмици престъпниче
ско действане на НАТО. унищожаване на 
човешки животи и разрушаване на матери
ални блага в страната и след героичния от
пор на нашия народ. Югославската войска и 
силите на сигурността . като корона на уси
лията проблемите да се решават с полити
чески средства и по дипломатически път. с 
резолюцията си № 1244 от 10 юни тази го
дина Съветът за сигурност на ООН фак
тически обозначи прекратяване на агреси
ята. С реализацията на разпоредбите в тази 
резолюция се създадоха условия нашата ст
рана да излезе от военното положение, ко
ето й беше наложено с агресията на НАТО.

В продължение на речта си съюзният 
премиер припомни за хронологията на съ
битията. които доведоха до политическите 
и държавни обстоятелства, в които се оказа

историята на човечеството срещу цялата те
ритория на СР Югославия и цялото насе
ление. През първия ден на бомбардиров
ките комендантът на АОК Хашим Тачи от
прави апел от Тирана към привържениците 
си в Косово и Метохия за общо нападение, 
а ръководните хора в НАТО, преди всичко 
американският държавен секретар и бри
танският премиер му оказват открита под
крепа и заявяват, че подържат ежедневна 
връзка с него. Терористите на АОК започ
ват общо нападение - най-напред в градо
вете, а след това и в селата и срещу комуни
кациите, нападайки особено позициите на 
полицията и войската, които се отбраняват 
от нападенията на НАТО. Градският терор 
на АОК и бомбардировките, особено на 
центъра на град Прищина, доведоха до ма
сов егзодус на населението от всички на
ционалности в други краища на Сърбия и 
Черна гора, в Албания и Македония.

С енергична акция на полицията и вой
ската, без оглед на бомбардировките,терор
истичните формации бяха разбити и беше 
обезпечен мир в градовете и комуникаци
ите.

териториалната цялост и суверенитетът на 
Република Сърбия и СР Югославия.

На преговорите в Рамбуйе нашата дър
жавна делегация прие десетте принципа на 
Контактната група, въз основа на които 
трябваше да се изгради политическото спо
разумение. В последствие обаче в резултат 
на натиска върху нашата страна и самите 
предложители се отказаха от собствените 
си предложения и принципи. На политиче
ските разговори във Франция нашата дър
жавна делегация беше предложила модел за 
автономията на Косово и Метохия. която 
беше толкова широка, че нямаше подобие 
за сравнение в нито една съвременна кон
ституционно правова система. За жалост, 
това не беше достатъчно, тъй като изобщо 
не се търсеше установяване на автономия за 
Косово и Метохия, а НАТО си търсеше 
начин, противно на всички международни 
норми и без съгласието на държава вата, да 
влезе в Косово и Метохия и да окупира цяла 
СР Югославия, подчерта премиерът

нашата страна.
През миналата година терористичната 

организация, назоваваща се АОК. финан
сирана, обучавана и въоръжавана в чуж
бина. беше създала свои бази в Албания и 
след нелегалното преминаване на терори- 
стичниите групи на наша територия започна 
с интензивни нападения срещу служителите 

службите на сигурността и цивилни граж- 
от всички националности. Това доведе

В съвместното съобщение на Съюзното 
н Републиканско правителство от 6 април 
тази година беше обнародвано едностранно 
прекратяване на действията на войската и 
полицията в Косово п Метохия против тер
ористичната АОК и изразена надеждата, че 
това решение ще бъде разбрано като жест 
па добрата воля и на желанието за подкрепа 
на мирното решение, което несъмнено же
лае огромното мнозинство от жителите в 
Космет без оглед на националността н ве
роизповеданието им.И тогава беше повто
рено опрделението, заедно с политическите 
представители на албанците да се изготви 
програма за завръщане на бежанците, как- 
то и да се постигне временно споразумение, 
с което да се създадат възможности за дей
ността на съвместните органи на самоупра
влението на сръбската, албанската и дру
гите национални общности в Косово и Ме- 
тохия.Това споразумение, според обявеното 
от правителствата, би било основа за трайно 
уреждане на автономията на Косово и Ме
тохия в рамките на Сърбия и на Югославия, 
каза Булатович.

Независимо от тези решения и политн-

в
дани
до блокада на пътищата и съобщенията.

Метохия. Едновременно с Булатович.
В разговорите в Рабмуйе от нашата дър

жавна делегация се търсеше ултимативно 
да се съгласи не само с неприемливото по
литическо решение, но и настаняването па 
силите на НАТО в Косово и Метохия , на 
които да се предостави целокупната терито- 

СР Югославия. В такъв случай за

преди всичко в
терористите отвлякоха голям брой гра

ждани и драмата на заложниците стана кош- 
Косово и Метохия. С енергични ак

това

мар за
ции на силите на сигурността през лятото на 
1998 година терористичните банди бяха раз- 

освободени за дви-бити. а комуникациите
рия на
всичко би решавал командващият контим- 

силите на НАТО, без клкъвто и да
жеиие.

Сдобре организирана акция на югослав- 
международни хуманитарни органи- 

изсслените интерно лица се завър- 
есентл в домовете си, а с оказана 

бяха съз- 
никой да не посрещне ми- 

без покрив на главата, поясни

с ОССЕ
в Косово и Метохия дойде Верификационна 

Противно на мандата, който имаше, 
под нейна закрила и защита се сти

гна до нова поява на терористичните банди 
и то в условията на мира и международната 
верификация на действаието на полицията 

войска на просторите на

гента на
било предварително уточнен срок, мандат и 
контрол от страна на ООН, като единствено 
компетентна за това международна органи- 
зация.Тъй като Русия като членка на Кон- 
тактната група никога ме се съгласи с воен- 
пия анекс на документа в Рамбуйе, беше 
ясно, че от нас се търси сами да се съгласим 
с окупацията на нашата територия от страна 
на една група държави и със собствения си 
подпис да осигурим покритие на НАТО про
блемът за Косово и Метохия никога да не се 
изнесе пред Съвета за сигурност на ООН, 

пред който и да било друг между
народен форум. Такова предаване на Кос-

ските и 
за ции
наха през

помощ в стротелен материалим
дадени условия 
налата зима
премиерът.

Въз основа на Споразумението

мисия, 
имеиио

(На 4-та стр.)нито
и югославската

2 ЮЛИ 1999 г.ШшяИШ



ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРА
ВИТЕЛСТВО

УТВЪРДЕНА Е 
ЗАЩИТНАТА ЦЕНА 

НА ПШЕНИЦАТА

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕМ ЗА
КОСМЕТСКИТЕ ЮНАЦИ

ИЗКУПНАТА ЦЕНА НА 
ПШЕНИЦАТА Е 1,50 ДИ
НАРА ЗА КИЛОГРАМ На 2У юни т.г. председателят на Общинската скупщина в 

Димитровград г-н Никола Стоянов даде прием за занасняците 
от Димитровград и служащите в димитровградското подраз
деление на МВР, които по време на натовската агресия срещу 
нашата страна се намериха в Косово и Метохия.

В обръщението си към присъстващите на приема Стоянов 
между другото каза, че най-силната армада в историята на 
света, придружавана 
безмилостно с унищожавала една суверенна страна, прене
брегвайки всички международни юридически норми и газейки 
Хартата на ООН. Стоянов подчерта, че нашата страна не е 
искала война и че войната и небивалите бруталности са й на
трапени от онези, които се ст ремят да осъществят свои интер- 

простори, при това криейки се зад мнимата за
гриженост' за демокрацията и човешките права.

"Благодарение именно на решителния и юнашки отпор са 
създадени условия за прекратяването на агресията и преми
наването на коловоза на мира. През цялото време на агресията, 
в защитата на страната ни активно се включиха всички граж- 
дани на Димитровград, числящите се към ЮВ, единиците на 
МВР и други структури. Естествено, най-трудно беше на вас, 
които бяхте на първите боеви позиции и които изпълнявахте 
най-трудните задачи. За това именно на вас принадлежи 
славата и честта на юнаците в защитата на своята страна , 
изтъкна в края на обръщението си председателят Стоянов, 
изразявайки при това надеждата си, че нашата страна след 
всички нещастни събития, които я сполетяха, ще тръгне по

* Това е с 10 нари повече от защитната цена * Ще 
бъдат изкупени всички пазарни излишъци * 
Изплащането па пшеницата ще стане на три пъти - 
40% с готови нари (сухо) най-късно до 31 август, а 

30% до 30 септември, т.с. до 31 октомври

♦Отменени са всички уредби, приети по време 
на военното положение, а до гласуването на 
новата икономическа политика е запазен само 
контролът на цените

.Съюзното правителство на проведеното ми
налия четвъртък заседание, председателствано 
от премиера Момир Булатовнч. уточни предло
женията за изменение и допълнение на няколко 
съюзни закона, с цел да бъдат създадени условия 
за интензивно възстановяване и реконструкция 
на страната п ги внесе в съюзния парламент за 
гласуване.

Съюзното правителство прецени като успеш
ни резултатите от уредбите, които имаха силата 
на закон и бяха валидни при военното положение. 
Съюзното правителство отмени всички уредби, 
Произтичащи от конституционните й компетен
ции по време на военното положение.

В рамките на подготовките за изготвяне на 
нова икономическа политика, необходима за пре
махването на последиците от агресията на НАТО 
срещу СР Югославия, Съюзното правителство за
пази валидността само на Решението си за прекия 
контрол на цените, което ще е в сила до провъз
гласяването на новата икономическа политика.

Съюзното правителство обсъди и информа
цията относно подготовките за предстоящата жъ
тва и изкупуване на пшеницата и взе решение за 
защитната цена на пшеницата от тазгодишната 
реколта.

Защитната цена на един килограм пшеница 
първа класа е 1.40 динара, втора класа - 1,30 и един 
килограм пшеница трета класа е 1,10.

по
от своите сателити, почти три месецаИп заседанието си, състояло се миналия четвъртък 

под председателството на премиера Мирко Марянович, 
Правителството на Република Сърбия прие Програма 
от мероприятия и задачи за реализация на жътвата и 
изкупуването на хлебното жито от тазгодишната рек
олта.

Правителството констатира, че са създадени всички 
необходими предпоставки за успешна жътва и изкупу
ване на пазарните излишъци пшеница. От засетите ми- 

703 000 хектара се очакват добиви от над 2

сси на тези

палата есен
800 000 тона пшеница, 1 600 000 от които ще бъдат 
пазарни излишъци. Тазгодишните добиви пшеница ще 
обезпечат пълна сигурност за прехрана на населението, 
необходимите запаси, както и значително количество
за износ.

Правителството уточни и изкупната цена на пшени
цата от тазгодишната реколта и то 1,50 динара за един 
килограм пшеница първа класа, което е с 10 пари 
повече от защитната цена на пшеницата, утвърдена от 
страна на Съюзното правителство.

Правителството реши да бъдат изкупени всички 
предложени количества пазарен излишък пшеница от 
тазгодишната реколта. Републиканската дирекция за 
стокови резерви ще плати изкупеното количетво 
пшеница на три пъти: 40 процента с готови пари 
наП-късно до 31 август, 30% с комерчески разписки, 
които ще могат да се превърнат в пари на 30 септември 
и 30% с комерчески разписки със срок 31 октомври тази 
година.

лътя на всеобщото развитие и просперитет.
На приема в голямата зала на ОС присъстваха челните хора 

на общината, представители на местните военни власти, 
общинската организация на запасните командири, Военния от
дел в Димитровград и други гости.

и то

Б. Димитров

ГЛАСУВАНО Е РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ
(От 3-та стр.) позиция предполагат неизменната й роля 

като фактор на стабилността в региона, по
ясни председателят на Съюзното правител
ство. Бъдещето си СР Югославия вижда в 

отношенията

Пристигането на международните сили 
обаче, беше съпроводено с много проб
леми, а преди всичко от неконтролираното 
навлизане на членове на т.нар. АОК и осо
бено на бандити и престъпници от Репуб
лика Албания, които веднага започнаха те
рор и плячкосване на хората и именията в 
Косово и Метохия. Целта на това беше (до 
известна степен тя беше реализирана) да се 
стигне до нов егзодус на сърбите и другите 
неалбански жители от тези простори. С 
енергична акция на Съюзното правител
ство, Правителството на република Сър
бия и Временния изпълнителен съвет на 
Косово и Метохия, както и на многоброй- 
ните политически, научни и хуманитарни 
активисти, които и сега са със своя народ в 
Косово и Метохия, тази цел беше осуетена 
и превърната в тенденция за начало на 
завръщане на сърбите и черногорците в 
Косово и Метохия.

Нашата цел е да помагаме на сърбите 
и черногорците и на другите неалбански 
жители да останат в Косово и Метохия, т.е. 
час по-скоро да се завърнат по домовете си. 
Това се реализира чрез сътрудничеството 
с международните сили под егидата на 
ООН, цивилната мисия на ООН, Висшия 
комесариат на ООН за бежанците и Ме
ждународния червен кръст, с цел в Косово 
и Метохия да се възцари мир, да се съз- 
дадат условия за продължаване на разго
ворите за политическо решение на про
блема, да се обезпечи автономия за Косово 
и Метохия в рамките на Сърбия и Юго
славия и с демократически избори да бъдат 
установени органите на автономията и по 
такъв начин да се създадат условия за пре
кратяване на мисията на ООН на тези про
стори, каза премиерът Булатовнч.

СР Югославия гледа положително на 
интереса на международната общност, на
чело с ЕС, да се ангажира с възстановява
нето и реконструкцията на региона на юго
източна Европа. Нашата страна е готова и 
отворена за пълноценно сътрудничество и 
очаква Европейският съюз и международ
ната общност да третират СР Югославия 
като пълноправен и равноправен субект в 
този процес, като се има предвид, че ста
билността и възстановяването на региона 
не са възможни без прякото участие на 
нашата страна, чиито материални и човеш
ки ресурси, както и геостратегическата й

които паднаха за отбрана на отечеството, 
дължим най-голяма благодарност и траен 
спомен. СР Югославия има най-голямоСР ЮГОСЛАВИЯ Е МОРАЛЕН, 

ПОЛИТИЧЕСКИ И ВОЕНЕН 
ПОБЕДИТЕЛ

задължение да окаже помощ на всички 
чиито най-близки отдадоха живота си за 
отбраната на отечеството. Всички те вече 

Аз съм уверен, че тази хронология по имат подсигурена система от социални 
най-добрия начин показва твърдата реши- права, които изцяло са уеднаквени с пра- 
мост на СР Югославия всички проблеми да вата на всички други отбранители на 
се решават по мирен начин и въз основа на отечеството през нашата бурна история, 
международното право, продължи преми- Подготвят се и нови бенефнции, които 
ерът. държавата трябва да обезпечи за жер-

Агресията срещу СР Югославия, воен- твите на тази война.

си съсукрепването 
съседите и с Европа. В този смисъл тя ще 
настоява да се включи във всички иконо-

на

мическн и политически процеси в региона на 
Европа. Решението нашата .страна да се 
присъедини към Съюза на Русия и Белору
сия е една от крачките в посока на техните 
стремежи за включване в по-широките ин
теграционни процеси. Всичко това говори, 
че продължаването на политиката на ре- 
стрикция и санкции спрямо СР Югославия 
нямат никакво основание и не може да имат 
перспектива.

Неоспорими и многократни са поли-ните разрушения и страданията на цивил
ното население можеха да бъдат избягнати тическите предимства на резолюцията 
при условие, че агресорските страни се бя- 1244 на Съвета за сигурност на ООН в 
ха съобразили с ООН и принципите на сравнение със Споразумението от Рамбу- 
Хартата й. Цялата безсмисленост и ужасът йе. Документът от Рамбуйе всъщност е ед
на войната, която ни беше наложена, се ностранчив акт, който беше съставен и по- ПОДГОТВЯ СЕ НОВА ИКО

НОМИЧЕСКА ПОЛИТИКАразкри тогава, когато представителите на дписан от дипломатическите представнте-
агресорските страни, като постоянни чле- ли на страните, които извършиха аг- 
нки на Съвета за сигурност фактически ресията срещу нашата страна и албанските 
гласуваха против самите себе си. След су- сепаратисти и терористи, подчерта съюз- 
ровата демонстрация на огромната военна ният премиер, 
сила, в която не се съмняваше никой нор
мален, а след нападението срещу една мал- взима предвид принципите от Рамбуйе и 
ка и миролюбива европейска страна, го- едновременно с това изцяло се уважава те- 
сподарите на войната все пък седнаха край риториалният интегритет и държавния су- 
масата и гласуваха за мира, който се осно- веренитет на СРЮ, което означава, че вся- 
вава на двоен компромис. Тази война, сле- ко политическо решение трябва да бъде в 
дователно можеше да бъде избягана. На контекст с интегритета и суверенитета на 
това нашата страна посвети най-дълбо- Югославия, 
ките си и най-искрени настоявания. Но ние 
не можехме да избираме ще ни нападне ли 
някой или няма. Нашият избор беше само 
дали ще се отбраняваме, или ще капитули
раме. Тук, впрочем, нямаше друг избор.
Ние бяхме принудени да се отбраняваме с Съвета за сигурност за Косово и Метохия

не предвижда и не обещава нищо повече от 
същинска автономия за Косово и Метохия, 
а не както документът от Рамбуйе, в който

С приемането на решение за прекра
тяване на военното положение, разбира се 
не се премахват и последиците от войната 
върху условията за живот и икономиката в 
нашата страна. Поради това Съюзното пра
вителство предложи изменения и допъл
нения на цяла поредица съществуващи зак
они с цел държавата да стане по-ефикасна в 
мобилизацията на всички потенциали за въ-

Резолюцията на Съвета за сигурност

зстановяването и изграждането на разруше
ните обекти. Нашата цел не е простото въз
становяване, а развитието на нашето стопан
ство и на инфраструктурата, чрез използ
ване на новите технологии,похвати и знания, 
които да обединят ускореното развитие и 
развитието на СР Югославия.

Накрая искам да ви осведомя, че Съюз
ното правителство подготвя нова икономи
ческа политика, която трябва да бъде обмис
лен отговор на нашата държава за после
диците от агресията на НАТО срещу нашето 
стопанство. Жизнената способност на наша
та държава, нашето стопанство и всички 
граждани в тази държава, която беше проя
вена в отбраната на родината е най-голямата 

в СР Югославия съ-

ЗА ПОКРАЙНИНАТА НИЩО 
ПОВЕЧЕ ОТ АВТОНОМИЯ
Особено важно е, че Резолюцията на

всички разполагаеми средства. Поради то
ва, в този неравноправен конфликт е съв
сем ясно, че СР Югославия е моралният, 
политически, а всъщност и военен побе- се говореше за временно решение, което 
дител, и че от друга страна, НАТО загуби трябва да бъде преразгледано след три го- 
много повече, във военен и особено в Дини и за референдум, което означаваше

легализация на сецесията на южната сръб
ска покрайнина.

СР Югославия на време и докрай из-

политически смисъл, отколкото е в със
тояние да си признае.

Въпреки военната сила на агресора, 
ние успяхме да запазим отбранителните 
потенциали на страната и запазихме въо
ръжените си сили. Благодарение на изклю- ност. Във Военно-техническото споразу- 
чителната тактика и високият професион- мение са вградени гаранции за това, че ня- 
ализъм Югославската войска и нашите си

на сигурността заслужиха всеобща по-
включително и на врага. На жертвите, стта на всички граждани в Косово и Мето

хия.

гаранция за това, че 
ществуват потенциали, които могат да въз
становят и отново да изградят разрушеното, 
както и да насочат нашата страна по пътя на 
ускореното развитие, икономическата ефи
касност, социалната правда и интеграцията 
в по-широките европейски и световни сто^

пълни всички свои задължения, произти
чащи от Резолюцията на Съвета за сигур-

ма да има сигурностен вакуум и че КФОР пански и цивнлизационни процеси.
югославският премиер Момирще поеме цялата отговорност за сигурно-ли експозето си 

Булатовнч.чит,

шм^2 ЮЛИ 1999 г.
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....Той подчертава, че 'при сегаш-
I производство по-

СЕРВИЗЪТ РАБОТИ С 
ПОЛОВИН МОЩНОСТИ

редица ограничаващи фак- 
суровини, а напоследък и

Бор” в Бос,ше3граа”ИЛаН М"Ц°В’ Д"РеКТ°Р "а °б"

Последиците от 11-седмичните 
денонощни бомбардировки на 
агресорския НАТО алианс се по
чувстваха във всички сфери и в Бо
силеград, въпреки че територията 
на общината не беше бомбарди
рана. Особено в тежко положение 
изпаднаха стопанските колективи. 
Между тях е и "Автотранспорт” - 
предприятие , което с оглед на ме
стоположението на общината, пр
едставлява едно от ключовите за 
бита на хората. Поради недостиг 
на гориво, поддържаните преди 
военните действия автобусни ли
нии към вътрешността са прекъс
нати. Сега се поддържа само ли
нията към Враня през Бесна ко
била и една към Белград. Значи
телно са редуцирани и местните ав
тобусни линии - към Тлъминския и 
Любатския район.

Неразумната агресия на запад
ния военен съюз пряко се отрази и 
върху работата на сервиза за те
хнически преглед и поправка на 
моторни превозни средства, функ
циониращ в рамките на предпри

ятието, който сега също така ра
боти с намален капацитет. От на
чалото на тази година досега се
рвизът е извършил технически 
преглед на 266 различни видове 
МПС (моторни превозни сред
ства), което в сравнение със същия 
период на миналата година е по- 
малко с 37 на сто. От тях 39 са на 
автобуси и товарни коли, а оста
налите - на леки пътнически коли.

Когато пък става въпрос за от
дела за поправка на превозните 
средства към сервиза за техниче
ски преглед, от началото на годи
ната той въобще не работи. При
чината, както подчерта Миле Не
нов, шеф на сервиза, е осезаемото 
спадане на жизнения стандарт на 
собствениците на МПС и никой не 
желае да прави генерален ремонт, 
а само дребни поправки.

По думите на Ненов материал-

Преди военните действия 
средната заплата в ” Бор” е 
била около 850 динара. 
Ръководствата на фирмата 
и на синдиката са се дого
ворили всичките 109 работ
ника да получат еднавки 
заплати за месеците на воен
ното положение. Преди 
няколко дни са получили 
априлската заплата и 
всички са взели по 500 ди
нара. Надяват се, че след 
като се извършат всички 
изчисления, ще вземат още 
”по някоя пара”.

ните условия за ви или букови дъски пък възлиза 
на 2200 динара. В складовете, казва 
той, нямаме залежала стока. Вси
чко, което се произведе, веднага се 
пласира на пазара или пък по дого
вор се доставя на купувача. "На
последък имаме трудности с обез
печаването на нафта. Купуваме я 
на черната борса на високи цени 
или пък други фирми превозват 
стоките ни. Най-често

ложението във фирмата 
значително да се подобри". Дори и 
да се убием” от I 
совите ефекти няма ~ 
се подобрят, допълва директорът.

Шефът на производството Йо- 
вица Костов

не може

работа, финан-
значително да

пояснява какво про
извеждат тук, къде пласират про
дукцията и какво предприемат, за 
да може и занапред производство
то да се развива нормално. ”В 
мента произвеждаме паркет, 
менти за мебели, амбалаж за "Ал
фа” от Враня,

това са ча
стници, което допълнително оскъ
пява производството и намалява 
рентабилността”, изтъква Костов. 

В момента се

мо-
еле-

ремонтират па
рният котел и сушилнята. Това, ка
кто

а тези дни ще за
почне производството и на четвър- 
тки. Освен това казва шефът на производст

вото, не пречи прекалено на произ
водствения процес. Според него 
работа има достатъчно и това лято 
работниците няма да ползват коле-

оказваме услуги и 
на частни лица, като изработваме 
за тях различни предмети от дърво 
с техен или наш материал или пък 
им оказваме услуги с машините 
си”, казва Костов.

ното положение на хората е една 
от причините и за чувствителното 
намаление на броя на техниче
ските прегледи.

като третокачественият паркет е 
80 динара. Квадратен метър буков 
или боров под струва 95 динара. 

По думите на двамата ръково- ^ената на кубически метър боро- 
дители, сравнително високите це
ни на суровините били основният 
фактор, който се отразявал отри
цателно върху рентабилността на 
производството им. Сега фирмата 
плаща 750 динара за кубически ме
тър борови или букови трупи в Бо
силеград, т.е. 650 или 550 динара за 
второ и трето качество. Ако тя ку
пува трупите в селата и сама си ги 
превозва, тогава цената на първо
то качество е 650. на второ 550, а на 
трето 450 динара. В момента пред
приятието има достатъчно сурови
ни и ще се полагат усилия те и за
напред да се осигуряват. В това от
ношение ръководството се стреми 
да плаща суровините в срок от ня
колко дни.

Костов казва, че цените на тех
ните стоки са относително ниски в 
сравнение с цената на суровините.
Квадратен метър първокачествен 
буков паркет например струва 120 
динара, от втото качество 100, до-

ктивната си годишна почивка.
В. Б. М. Я.

НОВИНИ ОТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ В състава на хотела ще работи и център за 
рехабилитация, който ще се ръководи от прим. 
д-р Никола Цветков, интернист от Димитров
град.

РАБОТИ ХЛЕ
БОПЕКАРНИЦА НА ЗК 

” ЕРМА”
ХОТЕЛ ”МИР” 

ВЪЗСТАНОВИ РАБО
ТАТА СИ

Ще изтъкнем и това, че всички места в хо
тела са резервирани за периода от началото на 
юли до септември. И това лято най-много от 
гостите на Звонска баня ще дойдат от Вой- 
водина.

Вече 100 дни в с. Звонци работи хле
бопекарница на земеделската кооперация 
"Ерма” от същото село. С качествения хл
яб, който се меси и пече в тази хлебопе
карница се снабдяват жителите на Ракита, 
Пресека, Звонска баня, Звонци и една част 
от Ясенов дел.

Фурната на ЗК "Ерма” е модерна и 
може да снабдява с хляб много повече по
требители. В нея работят трима души. В 
четвъртък, който е пазарен ден в Звонци, 
както и през летния туристически сезон 
хлебопекарницата има възможност да си 
осигури значителни доходи чрез продажба 
на най-различни тестени изделия.

Йордан Миланов

Реномираният хотел "Мир” в Звонска 
баня, туристически обект с три звездички, 
възстанови работата си на 20 юни.

Туристическият сезон в този хотел започна 
на 1 март и в момента, когато НАТО алиансът 
започна агресията си срещу нашата страна, в 
него пребиваваха 140 госта.

По думите на управителя Александър Ран- 
гелов работещите в хотел "Мир” са се под
готвили добре за най-интензивния туристиче
ски сезон. В момента цената на пансиона е 175 
динара, а от 1 юли тя ще бъде 195 динара. За 
ползване на открития басейн на хотела 
възрастните ще плащат 6. а децата 4 динара.

В ЗВОНЦИ Е ОТКРИТА 
ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛА

ТОРИЯ
Ветеринарната станция от Бабушница нео

тдавна откри своя амбулатория в с. Звонци, в 
която работи ветеринарният техник Горан 
Стойчев от с. Берин извор.

Звонската ветеринарна амбулатория ще 
обслужва всички села в Звонския район.

КРАЙ ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ "РИБАРЦИ" Преди десетина дни специалисти на 
Министерството на вътрешните 
работи на Сърбия на около 100 м от 
гранично-пропусквателния пункт 
” Рибарцн” осуетиха да се пуснат в' 
оборот фалшиви динари. След по
дробно планирана акция, около 22 
часа те отсекли районите на кафене
тата и заловили двама граждани на 
България, които два дни чакали 
връзка, като им иззели 258 хиляди 
динара. Всички фалшиви банкноти 
били от по 100 динара.
Българските граждани, за които 
узнахме, че са от Кюстендил, са пре
дадени на нашата прокуратура. В 
момента не е известно къде са 
печатани фалшивите банкноти.

ВЪРТЯТ БИЗНЕС С БЕНЗИН
• Пазарът за препродажба на нефтни деривати в местността Кантон на около 400 м от нашия гранично-пропусквателсн пункт 
работи денонощно • Горивото се плаща изключително с германска марка • В тази верига почти всички имат полза

пропусквателен пункт в местността Кантон 
често пъти е като в кошер. Изпълнителният 
отбор на Общинската скупщина в Босиле
град взе решение тук да се продават, респек
тивно купуват нефтни деривати. Определи 
и такса за собствениците на колите, които 
идват тук да продават или пък да купуват 
гориво. Тези с леките коли плащат по 30 
динара, докато с комби-возилата по 50.

На пазара, който работи денонощно, са 
в сила законите на тъесенето и предлага
нето. Пазарува се само срещу германски ма- 
рки. Динари и левове тук не са нужни. В 
началото българите литър нафта продаваха 
за 1,10 ДМ, а бензина за 1,30 (литър бензин 
"супер" в България е към 1 ДМ). После 
цената започна да се увеличава. Когато ня
ма достатъчни количества гориво, нафтата 
се продава за 1,40, а бензинът, без оглед на 
октаните му, за 1,70, дори и за 1,80 ДМ 
когато нашите черноборсаджии започнат 
да губят нерви от дългото чакане. В мо
мента литър нафта се продава и купува за 
1,20, а бензин за 1,50 ДМ.

"Цената на горивото покачват българ
ските митничари!" - казва черноборсаджия 
от Босилеград, очевидно недоволен от це
ната, който иска да остане анонимен. Пояс
нява, че митничарите настоявали да пускат 
малко български черноборсаджии, 
винаги имало повече сръбски, отколкото 
български търговци. Друг босилегрпд- 

На около 400 м от нашия гранично- чанин, който е известен като истински бос в

тази област и който също така иска да 
остане анонимен, казва, че кюстендилци 
държат цента, понеже им е известно 
положението у нас. Умело използваха вре
мето, когато ние не можахме да излизаме от 
страната, а знаят, че щом като при всяко 
излизане плащаме по 100 динара плюс още 
по 300 на всяка лека кола нямаме сметка да 
отиваме в България за гориво, подчертава 
той.

Край гранично-пропусквателния пункт 
"Рибарци” на юго*славско-българеката гра
ница отпреди месец български и югослав- 

граждани въртят бизнес с нафта, бензин 
и други "петролни дреболии”. Хората от 

• двете страни, предимно безработни или с 
малки заплати, разбрали, че сега, когато 
Сърбия няма достатъчно горива, е момен
тът да заработят пари без мазоли. За много 
хора от двете страни тоя бизнес стана 
щинска професия.

На отсрещния пункт 
българската страна денонощно има дълги 
опашки от автомобили. По колите се вижда, 

Кюстендилско. Ко-

ски

в

съ-

"Олтоманци” на ВСИЧКИ СЕ ОПЛАКВАТ И 
ВСИЧКИ - ПЕЧЕЛЯТ

"Босилеградчпни са в по-изгодно поло- лакват, в тази верига почти всички имат 
от нас, намесва се един мустакат мъж полза. Като се има предвид цената на бен-че почти всички са от 

лоната от подвижните бензиностанции на 
често е дълга и

жение
от Владичин хан. Имат приятели в Кюстен- зина в България, не е трудно да се пресметне 
дил, които им продават горивото, а ние ча- печалбата на българските черноборсаджии. 
каме. Ето, продължава той, аз се заредих с България прави оборот на гориво и пари, 
250 л бензин, но чаках цели 15 часа. Цената като при това в банките й се влива здрава 
на бензина във вътрешността е от 2 до 2,30 валута. Същевременно се осигурява социа- 
ДМ, но когато под всичко се сложи чертата, лен мир за безработните кюстендилци. Пол- 
заработката е малка. Вероятно нямат смет- за имат нашите черноборсаджии, нашата 
ка и тези, които го купуват от нас, понеже митница, на която българските чернобор- 
германската марка струва 12 динара. Какво саджии "дават" по 3 л гориво, както и ОС в 
обаче да се прави, когато колите не могат да Босилеград, 
се движат с вода!”

Чсриоборсаджиите от България не ис- рани молят Бога тоя бизнес да продължи, 
кат да говорят за печалбата си. Почти всич- потребителят се надява, че всичко ще се 
ки казват, че разноските им били г.олеми и нормализира и че не ще бъде изложен на

поколелатачетири
километър. За да минат границата, българ
ските черноборсаджии 
цял ден или нощ. На нашата страна возила 

няма колони. Това обаче не

някога чакат и по

има по-малко и 
значи, че
принцип карат гориво само в резервоарите 
няма кому да го продадат. На тоя пазар с 

снабдяват и предприятия. А коли 
Босилеград, Враня, Лесковац, Ниш... 

Зареждат се с по 300 и повече литра.

източните ни съседи, които по

гориво се 
има от И докато черноборсаджиите от двете ст-

СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА ПРЕД
ЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО

така че
натиск п изнудване.че нямали сметка.

Независимо от това, че всички се оп- В, Божилов
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ЗК "ВИДЛИЧ" - ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКЦИЯТА 

Е НАЙ-ОСТЪР ПРОБЛЕМ
* Млечните изделия* В одо,.опеката млекпрппца се произвеждат около КО килограма кашкавал дневно 

ее пласират предимно в Димитровградска община
Млечните продукти на мле- 

кпрницпта "Видлич” се продават 
предимно в Димитровградска об
щина. Определено количество мл
ечни изделия (предимно кашка
вал) се пласират на пазарите 
вътрешността 
предимно в Пирот и Ниш. Цената 
ип един килограм кашкавал е 63 
динара, а на един килограм сирене 
-40 динара.

Трудните условия за стопанска 
дейност в страната са засегнали и 
ЗК "Видлич”. В момента коопер
ацията не разполага е достатъчни 
количества дизелово гориво и бен
зин. Усеща се и недостиг на мая, 
сол, тенекии, алуминиеви опак
овки...

В млекарницата на ЗК "Вид- ^ ^ 
лнч" в село Височки Одоровци в

време се преработват Р & 
ежедневно около 1200 литра мля- у.,^-%
ко. 60 на сто от преработваното 
мляко е краве! а 40 на сто овче. 
Кооперацията има около 85 кооп
ератори и то във Височки Одоров
ци (най-много са от това село),
Моинцн. Гуленовцн, Радейна. Пе- 
търлаш, Пъртопопинци и Смилов- 

В момента тя издължава фи-

I
последно

във
на страната

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ "РАЗСАДНИК“

ЗАВЪРШИ БЕРИТБАТА 

НА ВИШНИ
VЦИ.

нансовите си задължения към тях Аза изкупеното мляко за периода 
април
пари кооператорите могат да по
лучат изкуствени торове, фуражи, 
брашно, каменна сол и още някои 
важни за селскостопанските прои
зводители изделия. Това са компе
нсационни сделки, до които се ст
ига, ако кооператорите се съгла
сят да им се плати млякото по този 
начин.

- част от май т.г.. Вместо

килограм. Заинтересованите мо-Шестнадесет тона вишни са на
брани а "Разсадника”, собственост жеха да берат от вишните и за себе 

земеделската кооперация ”Ст- си. разбира се, срещу съответната 
очар” в Димитровград. Цена. Общото количество набрани

Земеделската кооперация ра- плодове веднага бяха продадени на 
зполага с около 6 хектара, заса- "Вочар’ от Мерошина, специализ

ирано предприятие за преработка 
на вишни. Както изтъкнаха пред
ставители на тази фирма, тазгоди-

—
В одоровската млекарница

наПредимно поради стеснената 
покупателна способност на бол
шинство от жителите на об
щината, както и ограничените 
възможности за увеличен плас
мент на продукцията в други 
среди в страната, непродаденият 
кашкавал в складовете на мле-

нп домашния пазар се усеща остър 
дефицит на пластмасови чашки. 
Все пак производството на 
млечно

дени с вишни, които вече дават пл
одове. Миналата неделя в тази гра
дина беше проведена организира
на беритба, в която участвали 
оло 200 души. За седем часа всеки 
берач с набрал средно около 70 ренция на територията на бившия

Нишки регион, дори по-добро и от 
на известния обла-

това
изделие в близко бъдеще 

би трябвало да започне отново.
Запланувано е също така да 
започне производството на пити карницата напоследък варира 
кашкавал в алуминиеви опаковки между 2 и 3 тона. 
с по-малък грамаж - от 500 грама

шното качество вишни от разсад
ника в Димитровград е без конку-

ок-ЗК ” Видлич” има два магаз
ина - един в Димитровград и 
един във Височки Одороцн. 
Преди известно време е 
съществувала идеята да се 
открие магазин и в Пирот, но 
тя не е реализирана поради 
финансови трудности.
Общо 10 души са настанени 
на постоянна работа в ЗК 
” Видлич”. 7 от тях работят в 
млекарницата. Заплатите на 
заетите не са големи, но за 
димитровградските условия 
са солидни.

килограма. Кооперацията изпла
ща по един динар за един набран плантациите

чински сорт около Ниш.
Със средствата от продадените 

вишни, както изтъкват в ”Сточ- 
ар”. ще се набавят още 12 хиляди 
фиданки за нови насаждения, така 

цените на брашното, царевицата, ориза, солта и ин- че 0бЩ0 площите, засадени с това 
дустриалните стоки (някои от тях са покачени и сто ОВОШие. ще бъдат около 15 хек- 
на сто). Тези дни търговската фирма Будучност . тара с новонабавените фиданки 
чийто собственик е Нада Христова от Долно Тлъ- 

Години наред неорганизираното изкупване на до- мино. изкупи за две частни фирми от вътрешността 
битъка в Босилеградска община е един от най-ос- над стотина агнета и двадесетина телета в селата на 
трите проблеми на животновъдите. Проблемът ст- Тлъминския район, на цена 16 динара за килограм 

още по-сериозен в началото на тази година. Зло- живо тегло агнета и телета по 15 динара за килограм, 
деите на НАТО пакта с единадесетседмичните бом- в Дисинския и Любатския район периодично изкупва 
бардировки прекъснаха деловите връзки на тукаш- добитък и общественото предприятие "Польопро- 

обществени и частни фирми, занимаващи се с дукт” от Враня, което горе-долу предлага същата 
изкупвателна дейност. Изостана и изкупването от 

грама. Ежедневната продукция на страна на контрабандистите, които преди обикаляха 
кашкавал е около 80 килограма.

Б. Димитров

и едни килограм.

ТЪРГОВИЯТА С ДОБИТЪК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА КАТО ЧЕ ЛИ ЗА
ПОЧНА ДА СЕ СЪЖИВЯВА

МАЛКО НАДЕЖДА И ЗА 
ЖИВОТНОВЪДИТЕ

ще бъдат засадени 3-4 хектара в 
местността Богатина. Нека да при
помним, че новозасадените площи 
с вишни се дават под наем на 
частни лица, които обработвата на
почвата и садят градини, докато 
дръвчетата дадат първите пло
дове. По този начин се спечелват 
около 4500 динара от хектар, а нае
мателите са доволни от добивите в 
градините. По всичко личи. че е 
намерена правилната формула, 
която е причина за богатото пло
дородие на вишните.

В одоровската млекарница 
млякото се преработва главно в 
погачи кашкавал от 2 и 4 кило- ните

цена.
Кога босилеградските фирми, занимаващи 

изкупуване на добитък, ще започнат да извършват 
своята дейност, все още не е известно. Защото и 
"Напредък”, и "Слога", която все още е в процедура 
на фалит, са изправени пред големи финансови

се с
животновъдите и откарваха оттук не малко дребен и

Освен кашкавал, в млекарницата 
се произвежда и масло, бяло си
рене, дребно сирене, овче кисело 
мляко и вурда. Производството на 
мътеница е прекратено, тъй като

едър добитък.
След прекратяването на агресията и възстано

вяването на мира състоянието започна да се подо
брява. От време на време се явяват отделни изкуп- проблеми, 
вачи, но цената на добитъка е ниска в сравнение с

А.Т.м. я.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (5)

СТАРИ ПРОЕКТИ И ИДЕИ- НОВИ УСЛОВИЯ И ПОДХОД
Пише: Петър Тасев

За селскостопанската продукция пазари има, но скъ
пото производство, транспортните затруднения, креди
тирането и пр. са сериозни проблеми. Общественият 
сектор има мощности, обаче липсват два фактора. Пъ
рвият са средствата, с помощта на които да се напълнят 
с добитък обектите, а вторият, при сегашните условия 
почти нерешим, е работната ръка. Както и в цялата 
страна, така и в Димитровградска община се отбягва 
земеделската работа. Основни причини за това явление 
преди всичко са неадекватните приходи, тежестта на 
работата и големият риск в производството, както и 
психологичните засечки, произтичащи от подценява
нето на селскостопанската дейност.

Накрая нека да споменем и това, че и горското дело 
не успя да стане по-значителен фактор в стопанството 
на общината. Това се дължи преди всичко на лошата 
инфраструктура и слабото качество на горите. Огром
ните гористи повръхнини в общината, които стопан
исва държавното предприятие "Сърбия-шуме” могат да 
бъдат фактор за по-нататъшното подобряване на ст
руктурата на дърветата, както и за по-интензивна ек
сплоатация. Продажбата ”на корен” е доминираща, но 
съществува необходимост в търговията в Димитров
град да има поне дърва за огрев. Друг аспект на ползва
нето на тези площи е ловуването. Няколко стотици 
ловци нямат шанс за по-успешен лов поради недостиг на 
дивеч. С помощта на адекватни цени в ловуването го
рите по склоновете на Стара планина могат да станат 
привлекателни и за този спорт.

Тук споменахме само най-съществените проблеми

забравя фактът, че поради създадените междувременно 
нови условия се налага те да бъдат преразгледани и да 
бъде избран нов подход към окончателното им оформ
ление и реализация.

Един от най-значителните проекти, който е реализ
иран частично, е мелиорацията на Смиловско поле. Въ
рху този проект се работи вече две десетилетия. Реал
изирана е първата фаза (отводняване), както и втората 
(изграждане на микроакумулациите ”Сават” I и II), а 
остана незавършена третата фаза - хидрохимична ме
лиорация. Около 700 ха площи се облагородяват за про
изводство по този начин, като същевременно се създава 
и възможност за тяхното напояване.

След завършването на фермата за овце и кози Ба 
започна изготвянето на проектна доку

на обществения сектор на селското стопнаство в об
щината, но предстои да бъдат решени още много други 
проблеми. Имахме намерение да подчертаем факта, че 
този сектор, разбира се, след трансформацията, може да 
бъде значителен източник на доходи за работещите в 
него, както и за кооператорите и всички други участ
ници във веригата на тази работа.

С решаването на някои от посочените проблеми 
този отрасъл ще започне да повишава участието си в 
обществения продукт на общината. Реално може да се 
очаква, че със стабилизирането на икономическите ус
ловия, отварянето на света към нас и пр. ще се създадат 
предпоставки за известен растеж на земеделското про
изводство. По-значителен ръст в тази област обаче мо
же да се очаква едва след влагането на капитали в про- 
фитни проекти, които съответстват на създадените пр
ез последните години условия.

С по-пълноценно използване на мощностите и ин
вестиции за набавка на добитък и механизация могат да 
бъдат валоризирани реализираните до сега проекти. 
Чрез промени в структурата на сеитбата, като се уве
личи застъпеността на индустриалните растения, и чрез 
интензифициране на кооператорските отношения с 
преработвателите могат да се постигнат по-добри ре
зултати в земеделието.

В общината се обсъждат голям брой проекти в тази 
област. Някои от тях засега са само идеи, които не са 
подложени на компетентна проверка, други вече 
достигнаха до нивото на сериозната дискусия, а за трети 
е изготвена проектосметната документация. Тук ще 
припомним някои от тези проекти, като при това не се

чевско поле
ментация за основаването на генетичен център. С ре 
ализацията на този проект могат да се осъществят зна 
чителни икономически резултати, разбира се, при ус
ловие че се осигурят средства за стадото, съоръженията 
и кадрите. В рамките на този проект е разработена 
идеята за изграждане на ферма за дойни крави (1000 
глави) между селата Радейна и Смиловци. Напоследък 
се обмисля и идеята някои обекти на бачевската овце- 
ферма да бъдат адаптирани за тази цел.

Вече казахме, че съществува традиция в отглежда* 
Драговита и Поганово. Като се 

имат предвид потвърдените естествени условия и вло 
женият труд в този вид производство, очертаваме ре 
ална възможност за възобновяване на малиновите на

нето на малини в селата

саждения преди всичко в частния сектор.
- Следва
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в БОСИЛЕГРАДСКАТА гимназия

В ПЪРВИЯ СРОК СЕ ЗАПИСАХА 41 
УЧЕНИКАРед, работа и

дисциплина
През първия срок за записване на ученици в I август. Защото, според неофициални сведения, 57 

ас на средните училища в босилеградската гим- на сто от завършилите тази година осмокласници 
‘ зия се записаха 41 ученика. Записването се са потърсили шанс да се запишат в някое друго 

проведе както беше запланувано-от 21 до 28 юни, средно училище във вътрешността на страната.
ез явяване на квалификационен изпит, което Най-много са почукали на вратите на средните 

означава, че всички осмокласници, които кан- медицински училища, 
дидатстваха, са записани. Тъй като Гимназията в 
Босилеград,

* Далнборе, доколкото- раз
орах, ти винаги си бил отличен 
ученик и по-точно пълен отлич
ник.

Фактът, че над половината от тазгодишните 
е общообразователна, осмокласници са кандидатствали и вече се за- 

съгласно решението на просветното министер
ство беше обнародвала конкурс за 90 ученика, за

която
писали в други средни училища, а не в Гимназията 
в Босилеград, сочи, че интересът към това учи- 

втория записвателен срок останаха 49 свободни лище от година на година намалява. В подкрепа на 
места. Въпреки оптимизма на отделни лица в това твърдение е и фактът, че през първия ми- 

осилеградската гимназия, тези места надали ще налогодишен записвателен срок бяха записани 53 
могат да бъдат попълнени

Да, винаги съм бил пълен 
отличник 
средното училище.

* Имаш ли някаква тайна фо
рмула как се става пълен отлич
ник?

-ив основното, и в

през втория срок, ученика, а по-миналата година 61. 
който ще се проведе през последната седмица на

м. я.
Няма такава формула. 

Може би за формула биха мо
гли да се считат думите на един 
мой професор, който предпо
читаше да повтаря: "Ред , ра
бота и дисциплина”.

* Сега, когато приключи

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

34 КАНДИДАТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ 
ТЕХНИЦИги

мназиалното ти образование, ще 
ни признаеш ли кои предмети си 
обичал най-много и кои профе
сори си уважавал най-много?

- Най-много обичах (оби
чам ги и сега, разбира се) ма
тематиката, физиката и ин- 
форматиката. 
ката обикнах в средното учи
лище и за нея бих казал, че сега 
е най-голямата ми любов.

Що се отнася до професо
рите, трудно ми е да кажа кои 
от тях съм уважавал най-мно
го, тъй като всички те макси-

В първия срок в Димитровградската гимназия първият срок е завършен и в първи клас са се 
са се записали 34 кандидата за новооткритата записали 78 първолаци. Очаква се да бъдат сфор- 
паралелка за туристически техници, четирима мирани 3 паралелки с общо стотина ученици, 
повече от определения брой.

От предвидените 90 бройки за редовно шести и седми - по 4 паралелки. Характерен проб- 
обучение в първи клас през първия срок са се лем тук е училището в Лукавица, където от първи 
записали 44 кандидата. Според очакванията, а и до четвърти клас има 11 ученици, но се наблюдава 
практиката показва че, през втория срок, който е тенденция на увеличение. В Градинье също така 
през август, ще се запишат още кандидати, най- имат подобен проблем, тъй като там има само две 
вероятно тези, които преди това са си опитали деца. 
късмета в някои други училища.

Що се отнася до основното училище, и там

Далибор Николов

ло на преден план. От учението 
зависят много неща в живота, 
от него до голяма степен зав
иси бъдещето на всеки от нас. 
Естествено, имал съм свобод
но време, което съм прекарвал 
главно със своите другари. В 
свободното си време обичам да 
играя баскетбол, гледам теле
визия и пр.

* Отличните ученици по- 
симпатични ли са на ученичките 
или...?

Пети и седми клас ще имат по пет паралелки, а

Информати-

А.Т.

В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В СУРДУЛИЦА
мално се стараеха да пренесат 
знанията си на мен и въобще на 
всичките ученици. Все пак ще 
спомена професорката по анг
лийски език Донка Банович и 
професорката по математика 
Миряна Алексич.

* Като ученик имал ли си сво
бодно време и как си го прекар
вал?

- Ха, това зависи от всеки 
конкретен случай. Няма пра
вила.

75 ВАКАНТНИ МЕСТА
Трите средни училища в Сурдулица предлагат Попълнени са всички паралелки за специалнос- 

75 вакантни места през втория записвателен срок тите с четиригодишно школуване, а свободни 
на 24 и 25 август тази година.

Най-много вакантни места - 36, има в гимназ- три години - автомеханик - 4, шлосер - 6 и електро- 
ията "Светозар Маркович”, в която от заплану- монтьор - 2 вакантни места, 
ваните 90 са приети 54 бъдещи гимназисти.

На второ място по вакантните места е селскос- дулица гимназията не е толкова популярна сред
"Йосиф бъдещите средношколци. Въпреки всичко обаче, 

Панчич” - 27, и то 17 по специалността селскос- очаква се през есента и това средно училище да 
топански техник и 10 за квалифициран столар, набере достатъчно ученици за заплануваните три 
докато изцяло е попълнена бъдещата паралелка паралелки в първи клас. 
за техник по горско стопанство.

В техническото училище "Никола Тесла” в 
Сурдулица има общо 12 свободни места.

* Ре шил ли си какво ще след
ваш? места има за специалностите, които се изучават

-Да, ще се запиша в Приро- 
доматематическия факултет в 
Белград. Първият записвателен срок показа, че и в Сур-

Разговора води: Б. Димитров топанско-лесничейското училище
- Учението винаги ми е би-

ФОТ© ОКО В.С.Б.

ПОСЛЕДНА УЧЕНИЧЕСКА 
СНИМКА

ЗРЕЛОСТНИК НА КРЪСТОПЪТЯ

МОЯТА БЪДЕЩА 
ПРОФЕСИЯ

Сега съм кандидат-студент, тор няма да съм болен. 
Доколкото знам, това нито е 
професия, нито занаят. А моята училище, твърдо бях решил, че 
бъдеща професия? ще ставам военен, като бащата

Когато бях малък, много на един мой другар, който живее 
у Ниш. Даже и за моите ро
дители стана проблем да ме

Преди да завърша основно

обичах да си играя с чукче и вси
чки ми казваха, че ще стана 
майстор. И на мен това ми се разубедят. Приех обяснението, 
струваше много хубаво, та за- че е по-добре да се запиша във 
това винаги, когато разглобявах Военна академия, 
играчките и сетне не успявах да средно военно училище. Сега 
ги сглобя, казвах, че съм май- обаче, когато взех зрелостния 

После, когато баща ми изпит, като че ли не ми се иска да

отколкото в

на работа в някоя спедиция.Или 
в някоя друга служба, от която 
може хубаво да се живее. 
Защото в днешно враме в крайна 
сметка не е важна професията, а 
колко пари взимаш за това, 
което работиш, макар че съм 
убеден, че това не.е нормално. 
Всеки трябва да има професия, 
която да обича и от която да

състояние да ме *ивее' А коя ще е моята "Р0' фесия, вероятно ще реша в
последния момент.

стор.
правеше нещо по колата, аз си 
мечтаех да стана автомеханик.
Наистина на тях ръцете им ви- трябва да се реша. Каквито вре- 
наги са мръсни, но затова пък мена дойдоха, често се питам 
имат много пари. Поне така ми дали не щеше да е по—добре, ако 
се струваше. Вуйчо ми е лекар, се бях записал в някое средно 
тстин беше ветеринарен, а в специално училище. Защото 
семейството има още лекари и следването стана толкова скъпо, 
ветеринари. Още от малък аз че едва ли моите родители ще 
често настивах и ме водеха при бъдат в 
лекар и затова по едно време ми издържат. А аз сигурно не съм се 
се искаше да съм доктор. Тогава родил под щастлива звезда да 
ми се струваше, че ако съ\1 док- стана митничар или да се настаня

съм военен.
Само след няколко дни ще

и АленБожа, Надица, Ивица, Деян
час...” и”Хей свърши се таз година, за раздяла дойде 

затова хайде да се снимаме за последен път на ученическата 
скамейка, казват абитуриентите Божа Надица, Ившп, Дея

подготвяйки се за абитуриенския бал. Божидар Тапи ще 
' Строителния факултет в Нищ, Надица

в Нови Сад, Ивица
Ален,
се опита да се запише в 
Стойкова в Транспортния факултет 
Кгтьстсв още не е решил, Деян Милев ще следва ветеринарство 
в Белград, а Ален Исич ще следва медицина в България. Много 
успех иа всички!

Саша Ташков

А.Т.

2 ЮЛИ 1999 г.



МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

РТС ОТНОВО НА ЕКРАНИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ПОПРАВИ ЧЕРКВАТА

агресията акцията продължава. До 
сега одоровчани са събрали част 
от необходимия материал и 13 хи
ляди динара. Целта им е била да 
потърсят помощ и от Общинската 
скупщина, но след всичко случило 
се, засега те продължават акцията 
сами. Затова отправят още ло-нас- 
тоятелен апел към всичи земляци 
навред в страната да подпомогнат 
колкото могат акцията на МО, ка
то внесат пари на събирателната 
сметка при съответната служба в 
Димитровград. Номерът на смет
ката е:
назначение ”3а реконструкция на 
черквата в Трънски Одоровци”.

Акцията за поправка на чер
квата, която е построена след ос
вобождението от турците върху 
основите на манастира "Мущар” 
от XV век включва и изграждането 
на мост на река Ерма. Мостът ще 
се намира в непосредствена бли
зост до черквата и ще свързва на
правленията от Звонска баня към 
Ясенов дел, черквата, Искровци, 
Петачинци, Врабча и Драговита. 
Одоровчани разчитат, че една та
кава комуникация значително ще 
допринесе за развитието на юж
ната част на общината, особено за 
туризма, за който този край при
тежава всички необходими пред
поставки. За тази цел са осъще
ствени и контакти с гостилничар- 
ско-туристическото • предприятие 
"Сърбия” от Пирот, което би мо
гло да помогне, а същевременно и 
да има печалба. Проведени са 
разговори и с железницата, която 
предлага желязна конструкция за 
моста, през който ще минават само 
пътнически автомобили и волска 
коли. Общата предполагаема сто
йност на работите около църквата 
и моста възлиза на около 100 хи
ляди динара- 70 за черквата и 30 за 
моста. Освен с пари, жителите на 
Трънски Одоровци ще помагат и с 
работа.

В програмата за работа на Ме- митетза реконстрикция на черква- 
стната общност в Трънски Одоро- та. Те са подготвили програма, 
пци за 1999 година е предвидена и според която ремонтните работи 
поправка на църквата "Свети Йо- трябпа да бъдат завършени до 7 
ан Кръстител”, за която одороп- юли т.г. Поради вражеската агре
мани казват, ме с една от най -хуба- сия на ИЛ IО и обстановката след 
витс. За тази цел още на I март това в страната, за известно време 
тази година с решение на Сз»вета беше прекратено провеждането на 
па МО е създаден оссммленсн Ко-

Само един ден след като програмата на РТС от Белград се 
"ками" на друг оателнт, ползващите кабелната система в Димит
ровград можеха да я следят по своите телевизори. Това стана 
благодарение на усилията на специалистите в Радио-телевизия 
"Цариброд", които засега с мастни уреди и повопоставсна сате
литна антена успяха да "хванат” сателита, но който се излъчва 
програмата. Освен ползващите кабелната телевизия, и собстве
ниците на сателитни антени могат да гледат РТС само при условие, 
ме разполагат с дигитален риенвер. Програмата се следи посред
ством израелския сателит АМОС I, който се намира на 4 градуса 
западно, СП 3440, ФЕЦ 3/4, при хоризонтална поляризация. Общин- 

скупщина трябва да финансира набавката на дигиталната

програмата, но след спирането на

ската
техника, необходима за това.

Когато говорим за телевизионната програма, ие можем да не 
споменем, че преп цялото време нп агресията Радио Цариброд 
излъчваше програма и най—редовно препредаваше програмата 
Радио Белград, дори и след като бе улучен предавателят 
Козарнца. Най-напред, след като беше разрушен предавателят на 
Ястребац, програмата се следеше по сателит, а след като РТС беше 

сигналът бе "хванат" па средни вълни от 
Радио Обреновац. Когато и тази връзка "се скъса", беше хванат 

на радио "Око соклово" от Гаджин хан. Когпто и там 
без ток, сигналът дойде от Радио "Пуста река" от Войник 

и Радио "Царнчин град" от Лебане. По това време сигнала от Радио 
Цариброд са препрнемалн Радио Пирот, Соко баня, Зайчар, Бор, 
Неготнн..

42802-635-3-1081, с пред

на
на

изключена от сателита,

сигналът
останаха

В момента Радио Цариброд предава с намалена мощност с 
от 15 киловата, което е 20 пъти по-малко отрезервния предавател 

разрушения на Козарица.
А.Т.

Черквата в Трънски Одоровци.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТЪР

ФИНАНСОВИ ТРУДНОСТИ И ВОЛЯ ЗА РАБОТА
* Премиерата на ” Кощана” н нзпълението па пиесата ” Полковник Птица” на сръбски език ще се състоят до края на годината * 
Премиерно изпълнение се очаква и от младежкия ансамбъл

След прекратяването на въздушните удари срещу нашата ст
рана нещата започнаха лека-полека да идват по местата си и когато 

димитровградския театър "Христо Ботев”. Ог 
управителя на театъра г-н Слободан Алексич научаваме, че през 
втората половина на тази година театърът горе-долу би трябвало 
да осъществи всичките си планове за 1999 година.

Въпреки осезаемите финансови затруднения, театърът би 
трябвало да представи премиерата на ”Кощана”, както и да 
изпълни представлението ” Полковник Птица” на сръбски език.
Това представление артистите от театъра изпълниха премиерно 
към средата на миналата година на български език. "Сръбската" 
премиера на "Полковник Птица” трябваше да се играе в края на 
март т.г., но агресията на НАТО тогава обърка плановете.

Засега няма прецизни информации кога горе набелязаните

представления ще бъдат изпълнени, но това по 
да стане това лято.

В очакване на премиерата на Кощана" нека да напомним, че 
ще изпълнява младата актриса Све- 

Димитрова. В останалите роли ще се появят Слободан Але- 
кепч. Александър Златанов, Славча Антов, Славча Димитров, 
Делча Гигов и други артисти.

Почитателите на театралното изкуство в Димитровград до края 
тази година би трябвало да видят и премиерата на пиесата 

”Черна чанта - бял страх” в изпълнение на ар 
дежкия ансамбъл към театъра "Христо Ботев", които същевре
менно членуват н в драматичната секция към Димитровградската 
гимназия.

всичко личи няма

става дума за
главната женска роля в нея 
тлана

на
тистите от мла-

А.Т.
Б. Димитров

но бързо изскочила. Рибарите никак не можеха да я хванат, 
защото тя се гмуркаше под водата и излизаше ненадейно 
и незабележимо. По едно време мъжете предложиха Мита 
Дудин да донесе ловджийската пушка и той се съгласи. 
Когато видрата излезе на брега, чу се изстрел и след пуш
ечната светкавица и дим видрата бе убита. Беше по-голяма 
от котка, с дълго източено тяло, с шоколадово кафяв гръб и 
малко по-светъл корем. Понеже беше мъжка, възрастните 
рибари шеговито и закачливо се забавляха като си говореха, 
че ако бездетна жена изяде тестисите й, ще роди.

Отначало ние се карахме кой да носи убитото животно, 
но след известно време го предлагахме на друг, защото беше 
тежко, макар че го носехме на гръб като го хващахме за 
дългата му опашка.

Дълго време не се говореше за видри, вероятно бяха 
изчезнали. Обаче преди някой ден мой роднина се оплака, 
че видрите му изяли двете патици. Когато изразих съм
нение, той ми каза, че видял две видри как си играят до 
брега. Когато мръкнело, те се мятали във водата, издавали 
някакви звукове и той ясно видял лъскавите им гъсти косми, 
осветлявани от лунната светлина и от сноповете лъчи на

свещениците Ваца, Дьока или поп Никола хвърляха кръста 
в реката над мостовете, а и леденостудената вода скачаха 
здрави и смели младежи като Стоян Лафът, Драга Радойчич
- Мацокът, Георги Крумов Раигелов и когато ги извеждаха, 
след водосвета, ходеха по къщите със светеиата вода и 
босилек, за да раздават от нея на хората, защото имала 
лечебни свойства, а те ги даряваха. Според Евангелието (от 
Матей, Марко и Лука), само чрез Кръста Христов можем 
да се спасим в бурните води на живота.

Спомням си една интересна случка от детските дни. 
Някъде под Яза при Дудините градини, където реката беше 
просто спряла и замислена в мистичността на дълбоките си 
вирове, а брегът бе обраснал с висока трева и гъст върбалак, 
Мита Дудин, Бора Вуждарът и Мита Турмаджмята ловяха 
риба със сак. Ние, децата, любопитствахме, гледахме с 
интерес и носехме хванатата риба. Изведнъж между мъ
жете настана някаква суетня, чуваха се викове, изразяващи 
приятна изненада и радостно вълнение. Какво бе станало?
- питахме се ние. Тогава разбрахме, ч в сака влезнала видра,

Двумостовието
(Продължение от "Братство" брой 1734)

Преди в Цариброд земеделците отглеждаха биволи. 
Борис Кръстев имал 1 бивол, Дьора Каменов 2, Цветко 
Глигоров 4, Стойча Петров - Цицурката 2, Влая Дудин 2, 
Нака Дудин 1,Тошко Брайкьовски 1...

За мене и останалите деца беше много любопитно и 
интересно да наблюдаваме как големите антрацитовочерни 
животни се потапят в топлата баня на реката, неподвижни 
и унесени в приятна дрямка. Виждаха се само главите им 
и малко от гръбнака. Те оставаха така с часове. Това полезно 
животно и сега има диви сродници в Южна Азия и Африка.

Млякото на бивола е по-гъсто и почти два пъти пре
вишава кравето по масленост. То е по-богато и на бел
тъчини.

Биволът се храни с пренебрегвани от кравата храни: 
царевичак, кочани, шума, по-долиокачествеио сено. Месото 
му е вкусно и по-полезно, защото съдържа повече бел
тъчини, желязо и фосфор. Стари хора казват, че биволът на 
Тошко Брайкьовски сам карал вършачката. И защо отдавна 
тези любители пя водата не се отглеждат в Царибродско, 
не знам. Вероятно има някаква причина.

В речния водораздел, който 
"Строшена чешма" и преди се преливаше малко вода и в 
плитчините жените от града и селата затапяха коноп или 
гръспици, както ние го наричаме. Конопеното семе има 
упойващо вещество и рибите ставаха зашеметени. Така ние 
по цял ден бараникахме под конопа, притиснат с камъни 
и закрепен с колове. Много лесно хващахме помодрелите 
опиянени риби, макар че не ги препоръчваха за ядене.

' Реката доставяше на хората много повече радост, откол- 
кото неприятности. На Богоявление след богослужението,

■ 'чч
осветителните тел:», поставени на мостовете.

- Да имах вила, щях да ги намушкам - казва роднината. 
И наистина окосменото тяло на видрата не поема вода, като 
че ли е намазано с някакво предпазно средство. И макар че 
главната храна на видрата е рибата, тя не прощава 
жабите, водните плъхове, насекомите и патиците.

И ако мостовете създават мисли не само за прео-
някакви безплътни 

човек отива към познатото и

:■

X., ш и на
минава под моста откъм

доляване на препятствия, но и за
духовни мостове, по които 
непознатото, то реката напомня освен за един от основните

към безмер-извори на живота, то и за вечното движение 
ното, мащабното, към примамката на предизвикателството-

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

Методи Петров "Двумостовието"
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ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ПОСВЕТЕН НА ЖЕНИТЕ 

И ДЕЦАТА

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

ЗА СТАРИТЕ ФОТОГРАФИИ, КОИТО 

ПЕЧАТАМЕ В ” БРАТСТВО”
Едно от желанията * Снимки, които да се потър

сят в старите семейства на Тона 
Ковачев, Парка Симеонова, Ел
ена и Асен Панайотови, Антанас 
Антов, Костадин Дерманов и 
Други.

рква. Може да послужи като 
пример, та и днес да се отсекат 
големите стари клони и да се 
открои тънкият, изискан стил на 
нашите предци, оставили ни следа 
от своя висок вкус и отношение 
към светините.

Отделно искам да кажа, че ще 
пиша за Мида Пунина. Тя е наша 
съгражданка, за която мнозина си 
спомнят. Тя свиреше на дудук като 
овчар и подходящо заместваше в 
седенките ерген, като даже свире-

ми е как
Да определим постоянно място 
във вестника за публикуване на 
стари снимки, но подробно да ги 
обясняваме.

Съображенията.»г'1Д~
цесуално право. Живее <гьс съ *Колко 
пруга си, работещ в Институт 
Факултета по 
мата

ет -специал- 
процесуално ми са след

ните. * Опит да се съберат най-ин
тересните снимки в колекция и 
на едно място като фонд за 
бъдещ архив или музей.

Сигурна съм, че гражданите 
ще откликнат на това начина
ние. Ще разберем и носталгията

са публикуваните Ви 
научни трудове и сътрудничите 
с колеги от чужбина?

които е " Всички мои трудове в научно-
гимназист, а другият е ученик в ос- изслеД°В!>телскпта работа са
новното училище. свързани със специалността

Тези дни се срещнахме с госпо- 
жа Петрушич

На 15 юни се навършиха 40 
години от излизането на първия 
брой на в. "Братство”.

Това са доста изтекли

а на
електроника, и два- 

си синове, единият от
ли

годи
ни, през времето на които хо
рата, работещи в "Братство”, из
минаха дълъг път и живяха със 
стремежите, борбите,успехите и 
неуспехите на нашето общество 
и малцинство. Изживяха разкъс
ването на голямата Югославия, 
болезнената раздяла, която на
кара мнозина нашенци да се за
върнат от пределите на голяма
та общност с разкъсани спомени 
и дълбоки рани в своя емоцион
ален и материален свят. Изжи
вяха годините на бедност и ин
флационни удари. Издателство
то преодоля началните трудно
сти в списването на вестника, ко- 
гато само шепа хора можеха да 
пишат на български език. Пом

ии.

в нашата 
където разговаряхме 
житейския й и

| •,,редакция, 
с нея за 

научен път. Интер
есуваше ни твърде много от къде 
идва връзката й с Димитровград и 
защо той е толкова близко до 
сърцето й. С голяма

Й%
;ш

I щпочит и 
уважение към хората от нашия 
край тя ни разказа:

- Родена съм в Пирот, но израс
нах във Височка Ръжана, 
баща ми беше на служба. Основно 
училище и гимназия завърших 
Димитровград. Бях 
От този период на живота ми нося 
най-хубави спомени. Незабравими 
са дружбата, хората, които имат

Ще% ЩI
щ

където

ив
отличничка. Ш4

Танцовият състав за слета в Любляна (1934 г.)
Невена Петрович - Петрушичсърце за всеки, независимо от на- 

ционалността или вярата му. Като Имам публикувани 
ученичка бях активна участничка в

ним времето, когато две книги - 
"Българо-югославски речник" и 
"Тълковен речник на българс
кия език” приличаха "на бани
ца” от непрекъснатата употреба 
и справки по отделни думи и из
ражения.

В последно време виждаме 
как ТЕ оборудвани със съвре
менни средства - компютри, фа
ксове, специални телефони, пе
чатът е улеснен и осъвременен - 
все по-лесно и по-бързо печатат 
своите издания. Но най-важното 
е, че събират около себе си все 
повече хора, които могат и же
лаят да сътрудничат и изявяват 
своите дарби в художественото 
слово.

и нежеланието да се предоставят 
снимки, защото те са скъп спо
мен в семейството. Обещаваме 
тези фотографии да не бъдат по
вредени, защото сега имаме мод
ерни машини, които по никакъв 
начин не ощетяват фотографи
ята, напротив - правят я по-ясна.

КАТО НАЧАЛО предлагам 
да бъде отпечатана снимка от 1934 
година, когато Соколската дружи
на се готвела за Слет в Любляна. 
Готвено е фолклорното изпълне
ние "Сбирайте се.друшкье на седе- 
нкю”, което е заело тогава първо 
място на Главната академия.

Изпълненията са били подгот
вяни от Вера Попович, Славка 1Па- 
банова и Витка Галина. В хорото 
са: Люба Гацина, Милка Ламбад- 
жийска, Вера Цанина, Мица Пун
ина, Малинка Боровска. За фон сл
ужи красивата ни и елегантна че

ше на дудука с нос и предизвикаше 
удивление.

Обещавам в следващите бро-

в наши и
. чуждестранни научни списания 

над 50 труда и студии, а доктор
ската ми дисертация беше отпе
чатана като монография. За сту
дентите издадох Практикум, който 
ползват на упражненията. Почти 
редовно участвам в научни кон
греси и симпозиуми в страната и 
чужбина, като и по този начин се 
усъвършенствам в специалността 
си. Във факултета съм член на ре
дакцията, която издава Сборник от 
научни трудове на професорите от 
факултета, член съм на редак
ционната колегия на "Темида” и 
т.н. Сътруднича с много колеги от 
чуждестранни факултети. Осо
бено бих подчертала доброто сът
рудничество
Юридическия факултет в София. 
Всяка среща с тях ми доставя 
особено удоволствие.

♦Доколкото разбрахме, об- 
"Христо тестваният Ви ангажимент е

културния живот не само на учи-
еве:

- Благи петък в Желюша и на
шенецът Сали Ибрахимов с ко
личката си за сладолед

- Снимка на старите платнари 
и начина, по който произвеждаха 
тъкани

- Както вече казах, особено 
се интересувам и се старая 
колкото мога да помогна 
при защитата на правата на 
жената, както и правата на 
децата. Като процесуал- 
истка се занимавам с ме
ханизмите на защита и 
считам, че това е много 
важно. Работата, с която се 
занимавам, не ми позволява, 
а и не искам да разделям 
хората по националност или 
вяра. За мен националният 
произход няма никакво 
значение.

- Голям подготвителен курс на 
учители с непълно педагогическо 
обучение

- Царибродският найлайф
- Клетвата на офицерите и 

видни граждани през 1934 година, 
когато в Марсилия бе убит Крал 
Александър II Караджорджевич

- Снимка на царибродските же
лезничари от 1905 година, влезли в 
забастовка и т.н.с колегите от Но хайде да видим как се от

насяме към старите снимки, кои
то са увековечили мигове от жи
вота ни, които са съкровища на 
незабравимото и късове от исто
рията, която прави един град в 
своето съществувание. И трябва 
да си признаем, че го правим не- 
разборно, хаотично, от случай до 
случай, а понякога (О, позор и 
безсилие!) без всякакво уточне
ние на годините и хората, зас
нети на снимката.

А читателите обичат стари
те снимки. Всяка предизвиква 
интерес и желание да се разгадае 
съдържанието й. Това показа и 
снимката 
УЧЕНИЧКА ОТ БРАЙКОВ- 
ЦИ”, за която се прояви бърза и 
мила реакция.

Можем ли да намерим съп- 
ричастмици щото снимките, ко
ито ще се публикуват на ОПРЕ
ДЕЛЕНО МЯСТО ВЪВ ВЕСТ
НИКА, да бъдат в чест на юби
лея и бъдат разпределени по 
теми:

Лилия Нейкова

лището, но и на града. Участвах в 
самодейния
Ботев”. Особено добре си спомням свързан с грижите за децата и

театър 40 ГОДИНИ БРАТСТВО

изпълнените от мен роли в жените...
"Хасанагиница" и "Николетина 
Бурсач” от Бранко Чопич. Тази факултет и аз сме основателки на 

културно-забавния центъра СОС за жени и деца, 
жертви на насилие. Мога да кажа, 

И днес че със създаването на този център 
много за защитата

КАКВО (НЕ)Няколко колежки от моя

ВИактивност в
живот на града ми доставяше 

удоволствие, 
сърцето ми потрепва 
спомня за този период от живота 
ми. прекаран в Димитровград. Ще 
ми се отново да отида там и да се 

съживя тези свидни

ХАРЕСВА
ВЪВ

ВЕСТНИКА?

голямо
като си допринесохме

на жени и деца, попаднали в си-

- Изучаването на български 
език в основното и средно 
училище много ми помогна 
в превеждането и четенето 
на българска научна литера
тура. Дори и днес при 
различни срещи с колеги 
той ми помага по-лесно да се 
справям в моята научна 
работа. Затова изучаването 
на който и да било чужд 
език е голямо богатство.

опитам да 
спомени. "ПОСЛЕДНАТА

записах в 
Ниш. ИСлед това се 

Юридическия факултет в 
тук, като най-добра студентка, още 
в първи курс получих стипендия. 
Стипендията, разбира се, ме 

да работя още

Видойко Петров, строителен 
инженер от Димитровград:

Чета редовно "Братство” и ските отлики на общината ни.
Бихте могли да въведете рубри- 

ние. Доволен съм от неговото ка "Съвети за овощарите" и ир. 
съдържание и редакторската му 
политика като цяло. Все пак като ведомство, "Братство" би 
имам няколко предложения как могло да се прояви като органи- 
вестникът да стане още по- затор на различни кръгли маси, 
добър. Смятам, че в него трябва симпозиуми, научни срещи по 
да се поместват повече статии за различни обществени и други 
миналото на Димитровградския въпроси. Информациите 
край. В този смисъл журналис- битията в Сърбия и съюзната 
тите трябва да проявят по-голям държава, според мен, 
изследователски дух, сиреч да се трябва да се пишат по-кратко, 
стараят да намерят и обработят Има мнения, че "Братство” тря- 
по-увлекателен начин някои ии- бва да се преименува в "Глас на 
тересни исторически теми. Няма българите", но аз смятам, че то- 
съмнение, че много интересни ва никак не трябва да се прави, 
събития са се случвали в мина
лото. Няколко статии биха мо
гли да сс посветят на географ-

за него имам положително мие-
задължаваше 
повече, И аз оправдах доверието. 
След три години и половина се 

Останах да работя 
асистент-

Не само като вестник, но и

дипломирах, 
във факултета като 
стажант по гражданско процесу- * Снимки от стария ни град, 

какъвто вече не съществува.
* Снимки от историята ма 

просветното дело в околията ни.
* Снимки на старите къщи, 

които са връстници на века или 
на тяхно място сега вече са нови

РаГтТ„а7г п ,с,КЯ година професионална помощ. След това
- Разбира се. ПРе\!’88™”™ сформирахме отделно сдружение 

магистрирах на тема Процедура „А * изследователски цеи-
отношенията между проучваме

В обществото и правата

за съ-

все пак

на делата за
родителите и децата”, а през 
година защитих докторат 
"Изаънпроцесу 
при делбите”. Значи, с редовна 
работа във факултета 
упоритост в личното у съвършен- 

доцент г

мястото здания.
* Снимки на стари градски 

занаятчии, каквито имаше мно-
на жената 
й с цел отношенията между жените 
и мъжете да се хуманизират.

на тема
процедураална го навремето.

* Снимки от историята на ду
ховата музика.

тъй като зная, че вестникът сс 
чете не само от българи.и голяма Милаика Зарева

Б. Д.
Истваие днес съм

т>2 ЮЛИ 1999 г.ШмШ



ИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (6)

ОСТРОЗУБ 

ПЛАНИНА СПАСИТЕЛ
Една тържествена арка в село Руплье, направена от вейки е големи, вечнозелени листа, изиграла две 
важни роли: едната, декоративна; втората ботаническа. Професор Панчич се добрал до клонче от това 
интересно растение, веднага схванал, че се касае за ботанически рарн гет и през май 1886 г. пристигнал 
в Руплье да потърси растението в естественото му находище.

На 26 май 1886 г. Панчич п етнепо по вегетативен път със- Колкото п да е странно, не 
намирам друго обяснение освен, 
че цялото находище е натопено 
от жива вода, която отвсъде бли
ка в тънки струйки. Живата вода 
не позволява измръзване на поч
вата и корените па зелеиичето 
остават през зимата неповреде
ни - изнесе мнение професро Па
нчич.

столови...
...1Це изминат 100 години, из

пълнени със заблуди - ботани
ците упорито вярваха, че зеле- 
пичето не цъфти. На края ще се 
окаже, че прозорливостта на 
професор Панчич не е без ос
нова...

сътрудниците му пак възседналн 
коне и се прехвърлили отвъд 
планината Острозуб от северна
та й страна. Под краката им се 
разстилал нанадолен фуниеви- 
ден дол. обраснал с букова гора. 
Продължили пеша, следейки те
чението на малкото поточе Сре
бърна и след петнадесетина ми
нути вратоломен снуск някой из
викал:

Белите съцветия на острозубското зелениче напомнят коледни 
свещи

такова доставя неизмеримо удо
волствие на участващите в из
следванията. Най-сетне, след 
столетно лутане и недоумица. бе 
намерен отговор и на втория въ
прос, затрудняващ 
лите на ”професоровия люби
мец” - стана ясно по кои начини 
се размножава зеленичето.
Г1. С. Няколко дойълпишелни да
нни:
- Зеленичето е вид от големия 
род сливови (Прунус); Притежа
ва коешилкоа Плод, Приличащ на 
дивата вишни - шоПчесш с тъмен 
ивяш:
- Климатическите условия в 
Димитровград и_Босилеград~ не 
благоприятстваш за развитие
то па зеленичето; в нишките Па
ркове го и.на, а в Белград усПива 
само па отделни места в града; 
има го като сПеииално знамение 
Пред входа на Лесовъдния факул
тет на Бачово бърдо (Белград);
- Фармацевтичната индустрия 
Приготвя извара от листата на 
зеленичето за козмешически и ле
чебни иели.
- Фармаколозите твърдят, че 
зеленичето е отровно и не смее да 
се взима вътрешно и на своя ръ
ка; обаче в острозубското Пла
нинско селце Бистрица една ст
ара Пастирка (овчарка), когато 
я заболи корем, редовно изПива 
извара ош зелениче без Послед
ствия!
- На Острозуб зеленичето е във 
вид на храст, а в Грузия расте и 
като дърво.

налодобаващи свещите на коле
дните елхи. Зрелището беше ве
личествено.

Същата вечер телефонните 
връзки между Лесковац, Долс- 
вац, Прокупие, Ниш бяха наже
жени от разговорите между ме
стните ботаници, на които Раи- 
джелович разказа какво се слу
чило в скритището на Острозуб. 
На 29 май същата година група 
осем колеги в дани зори сиоходи 
зеленичето и превзе щателно да 
изучи цъфтенето му. Провериха 
температурите на въздуха и по
чвата, влагата, силата на светли
ната... Преброиха и изчислиха, 
че всяко съцветие е съставено от 
около 50 отделни малки цветче- 
та с дискретно ухание на жасмин. 
Някои от съцветията достигаха 
дори 18 см дължина (височина) и 
винаги се намираха върху мина
логодишни вейки - нито по-ста
ри, нито по-млади. Картината 
получи идиличен отенък, когато 
се появиха две сърни и на поч
тено разстояние спряха да раз
берат защо ли се тъй динамично 
мотаят хората из гората. Събу
диха се и десетки черно-жълти 
дъждовници и лениво изпълзяха 
ог влажните съкровища...

Резултатите от изследвания
та на групата южноморавски би
олози наскоро бяха обнародвани 
и получиха признание на най-из- 
тъкнати научни дейци.

Откритието, че и острозуб
ското зелениче е способно да 
цъфти няма световно значение... 
Но все пак е откритие и като

изследоватс-...На 21 май 1983 г. прищин- 
ският професор по ботаника д-р 
Новиця Ранджелович поведе 
своите студенти на Острозуб с 
намерение да ги изненада - да им 
покаже как изглежда естестве
ното убежище на зеленичето. 
Случи се нещо неочаквано - ко
гато стигнаха на целта, вместо 
студентите да направят изненада 
на растението, самите те се из
ненадаха - затекоха зелената ху
бавица в пълен цъфтеж! Връх
ните части на младите вейки бя
ха изкичени със снежно бели ци
линдрично издължени съцветия,

- Да, професоре топа е обяс
нението как индивидите прежи
вяват, обаче не е ясно как сс рс- 
продуцира зеленичето като вид в 
нашето находище. Селяните ка
зват не цъфти. З1га« 
плодове...

- Без допълнителни проучва
ния трудно е със сигурност да се 
твърди по какъв начин зелени
чето се подмладява. Да бъда иск- 
реи, за мен е неприемливо твър
дението, че зеленичето е стер
илно... Че се размножава един-

- Ето, го! Долу, в иролъката!
Дружината била пленена от 

бляскавата зеленина на храсто
видното зелениче (лавървишня- 
та). Обиколили находището и 
установили, че не заема повече 
от4-5 хектара. Каке успяло това 
красиво и иитомо медитеранско 
растение да преживее в планин
ската дивотия? - поставяха си въ
прос учените. Че буковата гора 
е индикатор на остър климат.

ш не донася

Примариус д-р Антон Антонов

ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
СКОЛИОЗИ и да се влошават. 

Когато се говори за 
влошаването, тряб
ва да се посочи, че 
по време на растежа 
съществуват перио
ди на относително 
затихване и периоди \ 
на ускорено влоша- | 
ване на извивката. 
Периодът на уско
реното влошаване 
съвпада с периода 
на ускорения раст
еж на детето, а това 
е предучилищната 
възраст, малко пре
ди н по време на пу
бертета.

Родителите тря
бва да знаят непре
менно това н пос
тоянно да мислят за

Сколпозите биват два основни вида: функ
ционални и структуралнн.

Функционалните сколиози имат постурално 
потекло и се явяват като последица от лошата 
стоика. Когато тя се коригира, и скол позата 
изчезва.

Структуралннте сколиози са сериозни дефо
рмации, причината им е патологична п трябва 
непременно да се лекуват.

Те се явяват и се влошават през целия пе
риод, през който се развива човешкият орга
низъм. Следователно те трябва да се лекуват 
именно през този период.

Скоилиозите биват идиопатични, невромус- 
кулатурни, миопатични, конгенитални, травма
тологични, последица от тумор и под.

с.к.

(В следващия брой: Истината за 
свърлишкия каловер-жалфия)

СЪБАРЯТ ПАВИЛИОНЧЕТО
ИДИОПАТИЧНИ сколиози

Старите днмитровградчани и до ден-днешен наричат 
площада в центъра на града "ппвлиончето”. Това име е 
останало от названието на съществуващата навремето пос
тройка в центъра на площада, предназначена за музикални 
изяви. Постройката е махната след освобождението, а преди 
десетина години малко по-на изток, тукашен кебапчия направи 
неуспешна имитация на павилиона. Тъй като на това място е 
предвидено нещо друго, реакции имаше веднага. Временното 
решение обаче се проточи доста дълго. Доста време мина и от 
приемането на решение постройката да бъде съборена. Тези 
дни будката за хамбургери е преместена на ново място, а павил- 
иончето е махнато. Както ни осведомиха в общинската служба 
по строителството, прието е временно решение за благоус
трояване на празната площ срещу "Гациното кафене”, която 
най-напред ще бъде покрита с тревисти бусени. По дължина 
ще има алея, покрита със сенокосни плочи, край която ще 
бъдат поставени десетина дървени пейки. Предвиден е и малък 
фонтан. Към жп линията ще бъдат засадени вечнозелени и 
листопадни декоративни дръвчета, чието предназначение е да 
бъдат закрити от погледа старите къщи отатък линията. От 
страната към улицата ще бъдат засадени ниски декоративни

Това са най-честите изкривявания на гръб
начния стълб, които заемат 85 процента от вси
чки деформации. Те се явяват много по-често 
при момичетата, отколкото при момчетата, об
икновено в периода на растежа на гръбнака. 
Могат да се явят веднага след раждането, както 
и по-късно - псе докато расте гръбначният стъ
лб. При момичетата се явяват обикновено през 
13-14-та година (една-две години след появата 
на менструацията), а при момчетата от 14-16-та 
година. Причината за появата на идиопатичната 
скол поза все още не с уточнена окончателно, 
макар че съществуват повече теории, които об
аче не дават пълен отговор на въпроса.

Според времето, през което се явяват, те 
могат да бъдат няколко вида:

а) Инфантилни, които се явяват в периода от 
0 до 5 години живот и могат да бъдат резолу- 
тивни, което ще рече, че с течение на времето 
сами изчезват, без да бъдат лекувани. Прогре
сивни идиопатични сколиози са онези, които не 
се коригират с течение на времето и растенето 
, а напротив - постоянно се влошават.

б) Ювенилни. Става дума за сколиози, които 
се явяват между 5-10 годишна възраст.

в) Адолесцеитни. Те се явяват след десетата 
година от раждането и продължават докато тр
ае процесът на растежа.

Следователно идиопатичните сколиози се 
явяват в периода на растежа, през който могат

това. Ето защо препоръчвам на родителите с 
деца в периода на растенето постоянно да 
наблюдават децата си и да посветят специално 
внимание на това как децата стоят п как седят. 
Доколкото забележат нещо необикновено, 
трябва незабавно да се посъветват с лекар.

ДРУГИ ВИДОВЕ СКОЛИОЗИ
Невропатични сколиози се явяват при от

делни заболявания на нервите, каквито са цере
бралният паралич, Фридраевата болест, невро- 
фибронатозата и др.

Миопатичните сколиози се появяват по вре
ме на заболявания на мускулите, като последица 
от детския паралич, прогресивната мускулна ди- 
строфия и под.

Конгениталните сколиози са последица на 
ненормалното развитие на плода през интрау- 
тералния период.

При появата на тумор на гръбначния стълб 
се създават също така сколиози. Деформации 
може и да има и след пречупвания на гръбнака. 
Но те са много редки и се лекуват с хирур-

храсти.
Като се има предвид, че в града няма никаква площ, която 

да прилича на парк, а поставените тук-там пейки от бетон са 
твърде непрактични, то с уреждане на тази празна площ в самия 
център на града ще се получи минипарк, който, освен като 
украса на града, ще е от полза и за чакащите тук автобусите и 
за останалите граждани - да седнат и си починат. Това е част от 
програмата за благоустройство на града, особено на центъра, 
която се финансира от общината.

гически интервенции.
(Следва)

А.Т.

2 ЮЛИ 1999 г.



БОСИЛЕГРАД

11 ПЕ„»~РИ Ще ЗАМИНАТ 
НА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ

Юва лято на десетпи<ь„
републиката ще отидат 11 пенЗнеГГ^ " РаЗЛИМНИ бани в 
които имат тоя статут въз основа Босилеградска община,
тиха от Общинската организация на пенсП°В° отношение. оповес- 

Според конкурса на Републиканския Що»“™ В БосилегРаД- 
на работниците е - <^°НД за пенсионно-ин- 

предимство ще имат пенсионерите и семе™ ^ * °ТКрИТ Д° 5 т м- 
месечни пенсии не надвишават 150П ? Е пенсионеРИ. чиито
ДРУГ“ източници „а доход, пенсионе“те които по'3"' КОНТ°
години не са били на балнеолечение нз па,и Р °,СЛеДНИТеТри ните. ие на Разноски на Фонда, и бол-

СПОРТ ® СПОРТ

ЛЮПКО ПЕТРОВИЧ В "ЛЕВСКИ”
Известният югославски футболен треньор "Левски” Петровия подчертал, че с новия 

Люпко Петровия в края на миналата седмица си клуб ще се стреми да спечели шампион- 
стана нов старши треньор на най-популярния ската титла в България, 
български футболен клуб "Левски”. Дого- Да припомним, че под ръководството на 
ворът между югославския специалист и ФК Петровия отборът на "Дървена звезда" 
Левски” е двугодишен. Тренсферната сума не през 1991 година стана носител на купата на

европейските шампиони.

валидна осигуровка

нямат е съобщена.
В първите си изявления като треньор на

Б. Димитров
Заинтересованите 

последната пенсия, 
документация.

пенсионери трябва 
удостоверение за

да предоставят чек за 
приходите и медицинска

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ В БОСИЛЕ
ГРАДВ. Б.

ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ В СУРДУЛИЦА

И ТАЗИ ГОДИНА НА 
БЕЗПЛАТНА БАНЯ

” АНДАЧКИТЕ ВЪЛЦИ” СПЕЧЕЛИХА 

ПОБЕДНАТА СЛАВА
На втория пореден турнир по малък футбол победа срещу отбора на "Орлове” - 3:0. Автор 

в Босилеград първа позиция зае отборът на на два от головете беше Йовица Пенев, а на 
"Андачките вълци", а втори бе отборът на един - Йовица Иванов.
"Краин дол". Във финала тези два отбора 
показаха добра, твърде напрегната и интересна преди, най-добра игра демонстрира Желко 
игра. По-добри се оказаха младежите от отбора Насев от отбора "Краин дол”. Организатор на 
на "Андачките вълци”, повечето от които са от турнира беше футболният отбор "Младост, 
центъра на града и съвсем заслужено победиха който връчи на победителя благодарствена 
връстниците си от райчиловския квартал грамота.
Краин дол. Победния гол отбеляза Тодор 
Костадинов в средата на първото полувреме. Георги Георгиев между другото подчерта, че 
През второто полувреме краиндолските фут- децата и сега се проявиха с добрата и качестве- 
болисти имаха възможност да изравнят резул- ната си игра. "Разбира се, те ще трябва още 
тата и да се борят и за победа, защото не много да учат азбуката на футболната игра”, 
изоставаха с играта си от своите съперници, но Дано веднъж завинаги, добави той, 
дузпата, която съдията присъди съвсем осно- ономическите отношения да се стабилизират и 
вателно не беше реализирана.

Преди финала, с попадение на Тодор където талантливите деца и младежи ще могат 
Петров, "Андачките вълци" се наложиха със да се изявяват във футбола. Това ще бъде от 
същия резултат срещу отбора на "Квиско”, а полза за футболния спорт в нашата община, 
краиндолският отбор отбеляза убедителна

от балнеоклиматическите -
ликата.

те в някое 
реабилитационни центрове в Репуб-места и И на този турнир, както и на организирания

Според решението на фонда право на безплатно лекуване 
всички пенсионери, чиято пенсия не надминава 1500 динара на месец. А 
кой от тях наистина ще може да се възползва от това право ще зависи 
преди всичко от здравословното състояние, което се доказва с медицин
ско свидетелство и това дали през последните три години 
такъв вид възстановяване на здравето си.

Заинтересованите пенсионери в Сурдулица трябва до 3 
подадат необходимите за това документи - последния пенсионен чек, с 
което се доказва размера на пенсията, медицинско свидетелство и 
документ за (не)притежаване на допълнителни доходи. Документите се 
предават в Общинското сдружение на пенсионерите, а специална 
комисия, в която непременно ще има и лекар, ще реши кои пенсионери 
ще могат да ходят на безплатна баня или реабилитация.По препоръка 
на лекаря, комисията ще предложи най-близкото съответно балнео- 
климатическо място.

Като се има предвид постоянния недоимък на средства в пенсионния 
фонд и разгара на летния туристически сезон най-вероятно, първите 
пенсионери ще могат да ползват безплатна баня в началото на есента.

В.С.Б

имат

е ползвал След турнира треньорът на "Младост”
юли да си

ик-

се сформира младежки футболен отбор,

м. я.

ЛЮБОПИТНО ШАХМАТБАСКЕТБОЛИСТИТЕ 

ЗАПОЧВАТ НА 3 ЮЛИ
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР И 

ЦАРЕВИЦАТА ДА СЕ ЗАВЪРШИ 

ТУРНИРЪТ НАПървенството в регионалната баскетболна дивизия започва 
на 3 юли, взе решение състезателната комисия. Дивизията е 
разпределена в три групи от по 5 отбора. В групата с 
димитровградските баскетболисти са четири отбора от Пирот- 
ски окръг (Пирот, Бабушница, Бела паланка и Димитровград) 
и КК "Морава" от Житковац край Алексинац. Първенството 
ще завърши на 28 август, а първенците се класират за по-висок 
ранг на състезанията. На регионално равнище 
югокупата трябва да завършат до 12 септември.

На пръв поглед царевицата няма нищо общо с вечния ка
лендар. Само на пръв поглед.

Неотдавна в ръцете ми попадна една стара книга с дървени 
(!!) корици, в която едва се разчитаха буквите. Самата

вероятно от постоянна употреба, а хартията на стра-
книга-

зацапана
ниците - пожълтяла и скъсана. Щом отгърнеш кориците,

"Вечен календар”, издание от 1895 
от Кюстендил. От

на На 26 юни т.г., след триме
сечна пауза, управителният от
бор на ШК "Цариброд” проведе 
заседание, на което бяха обсъ
дени редица важни въпроси. Ка
то първа задача договорено бе
ше да бъде завършен турнирът 
на второкатегорници, който бе 
прекъснат поради агресията сре
щу нашата страна. След това 
трябва да се работи и по органи
зацията на първенството на от
бора и първенството на града, а 
също така и състезанията в ре
гионалната дивизия. Недости
гът на средства и помещения са 
проблеми, с които също се зани
мава най-сериозно на засе
данието Управителният отбор.

стар български език пише:
някоя издателска къща 
страници могат да се прочетат предсказания за 

женски и мъжки деца, родени под този или онзи знак на
всяка година. Любопит- 

1999 година. И ето,

мачовете загодина на 
пожълтелите Д.с.

Зодиака. Отделна част е посветена на 
ството предполага да потърсим настоящата 
за годините 1843, 1915, 1971, 1999 и 2027 четем, между другото, 
и следното:”3а тия години предсказува ся, защото тази година 
житата ще бъдат добри: коприна и риба ще има мио™'а дрУ™^ 
плодове земни неща са изобилни-Пролетта ще е мека а през 
май студена” Нима не беше така? Дъжд и студ колкото щеш, 
а в момента когато лятото започна, на 22 юни, по планините

добивит Росно|!ните селскосТопански култури,
община дава добра родитба. Ако 

за есента,

-Ц ц И ЗАПЛАНУВАНИЯТ 
ПЕТИ ПОРЕДЕН между-

НИКОЛОВА народен митинг по скокове, 
който стана доста известен 
през последните години, тази

ЙЕЛЕНА
пето място наспечели

надържавното първенство 
Югославия, което се проведе година с под въпрос поради не

достиг на средства. Беше за-на 27 юни в Белград на ста
диона на "Партизаи”, с резул- планувано тазгодишният ми

тинг да се проведе на 15 юли,тат 13,52 секунди в дисципли
ната гладко бягане на 100 но, ако се организира, това

най-вероятно ще стане на 21
отрази на 
царевицата е една

Димитровградска, ^вн „ предсказаннето
и овощията ще се 

Вечния

метра.
юли, ден преди започването на 

ДУШИЦА ДЕЯНОВА И футболния турнир.
ЙЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

на 3 и 4 юли на ---------------------------

която в
освен всичко това се 
"кпитп шс е дъжделива, дърветата която ще е. д ето и пръзкята между царевицата и

Д.с.д.с.
повредят*., 
календар.

Но все пак, колкото и да зависи р 
повече тя е подчинена

ще участват 
републиканското първенство 
в Белград. Душица е включена 

100 и 400 ме-

ПОМЕН
Годините отминават безвъз

вратно, но обичта към нашите 
родители и скръбта, че вече ги 
няма, остават неизменно дъл
боки. За баба Олга тъгуваме 
вече пет години (починала на 
5 VII 94), а за дядо Вецко 

Давидков шест (починал на 16 VII 93).
Дъщери Славка, Спаска и Радка; синове Иван и Бора; внучки и 

внуци, правнучки и правнуци, снахи и зетьове от Димитровград и
Ниш

,е кол та та от климатичните 
на съответно приложените 

съчетание на познатите 
на изискванията,

условия, още
агротехнически мерки. А те, ,юРад

'за посочените години 
ще бъде,

в дисциплините 
тра с препятствия, а Йелена 
дълъг скок и скок на височина.

Що се отнася дооснова на дългогодишния опитна хора ^ ^ ^
също така се казва, ю ще в малко, търговците ще
уверяванието между '* ще ся прилучи голяма смърт и
имат благополучие, на д и година, а един народ
земята твърде безплодна ще бъде тая годни
много зло ще претърпи...

ЩАФЕТАТА 4X100, която 
миналата година 
второ място в Сърбия, няма да 
участва поради недостиг на 
средства.

спечели

А.Т.

2 ЮЛИ 1999 г.ШшнШф



ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

” ОТРОЧЕ ОТ МУШКИ ПОЛ 

КРОЩЕН ЖЕ КЛОПОТАР”
Тини Тодини е юбилейна .ш аееШншшШе "1>ра(П- 

еСПао" и "Глас на българите", но не само аа Ших. 
Кръ7лн са н ТодншштшЪе на наН-сШарин наш несн1- 
ник-сПисаиие "Домашен учител", коПСПо Преди ПО 
години (П№У год.) еааПочиал да палила а шо?ааашнин 
Цариброд, неешник "Нишана" - роден Преди 00 Го
дини (1000 год.) сПисание "КлоПошар" - N0 1одшш, а 
наскоро ще се нат>ршаш 110 години ош иалиаанеСПо 
на неешник "Цариброд' '.

Да се запознаем малко по-обстойио с "Клопо- 
тар” - "отроче от мушки пол крощен же Клоно- 
тар".

■ц

ПРОРОЦИл
Спдмнчноапнаанмо куморч ««тираи

^<"440 ^ 4»Л0ГАГъ”^*«АГ«|г*.*
"*■ •• >•
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"Сечаш ли се, Милчо, кига зя първ нут чумо дека у 

Българи ю има иекиква кьорава бабичка що види и напред, 
и назад, кво че буде и кво йе било. Лелее кига нагьриу опия 
ми ти народ, на вати да се распитуйе за све и сващо. Айде и 
да простиш на тия що имаю голему муку: затрил им се син 
през Вторуту войпу, па не зпаю жив ли ие, пейе ли, еве 
т]->иесе-четиресе године га оплакую а он може да йе ватил 
през Окьеан/тТ и да си уживка... Или да речем: налегла болка 
некога, ишъл по доктурйе и специалисти и пил вагон лекар
ства, ама еве топи се, сам осеча дека нестайе, па йе дошъл да 

туя ньегову болку. За теквия и на ньи 
слични и да простиш, при голему неволю - и за сламку се 
вачаш...

Ама, Манчо, при туя вражалицу 
работе: да пукнеш от смей! Йедън отишъл да пита лапи му 
се загубило теле, па дали пейе га спипал комшия и пейе ли 
тайно омастил мустак с телето. За теле, за прасе, за кокошку 
и незнам за кикву ли йоще живинку не се йе ишло. Йедна 
ишла чак да пита дали комшиката не вой йе задигла опьнък 
по-лани, еве две године га тражи, а кико дънъска се сеча, 
собула и двата опънка йедну вечер и гъи оставила пред 
вратата, кига на ютре дъи пашла само йедън. Да га пейе 
узела комшиката и с ньега вой прати маджийе, оти кига оди 
често се съплитала-

Са Манчо, сигурно се питаш, загцо съм се ватил за 
покой нуту Ваигу. Одма че ти кажем: от кико се она премину 
плизнуше вражалице на све стране. Йедни лъжу с думе, 
другьи с травкье, трети мааю с рукье, демек имаю теквуя 
силу що може чуда да «гини. Я, Манчо, на теквия и не веруйем, 
ама сакпм да те питам за тия новите пророци що се явише 
сьга през последнуту мърену войну.

Веруйеш ли, Манчо, вечимка не знайем кикво да праим. 
Пойдем сабале за весник, сретне ме некой познат и кига му 
кажем за кво съм пошъл, а он вати да се кърсти: "Ма ти на 
кой свет живейеш? Йо1це ли на весници веруйеш? Лъжу! 
Сви лъжу! Я сигурно знам дека тая война йоще и нейе 
завършила- Йедън пророк казал, това гцо преживеямо била 
само загревка, а главната че дойде надогодина: тъгай и морето 
че се дигне не знам колко високо и това че ни буде краят!" 
Друг се наведе над уше и .ми шушнье: "Не веруй на нищо! Я 
съм чул дека некой пророк от Йндию ли от Тунгузию ли, йе 
казал, додека брат на брата не удари и не се поколю, тая 
лудос нема да завърши!". Трет ми расприда, ама тека сви да 
га чую, дека знайе за некикви тайни документи у койи на 
свакога йе записано кво има да прайи, колко че работи, колко 
че спи, кво че йеде, кво че носи и докуде че стигне или нема 
да стигне. И удара кърс на чело, дека тека че буде и ни кико 
други ко, оти тия документи несу от съга...

Елем Манчо, айде и на тия да погледам през ггьрсти, нали 
кига се претуре колата, путища - сто и сви паметни, ама не 
могу нигде да мърднем, ни при комшийе, ни при роднине 
да отидем, а некой да не се залепи и тека да разприда и све 
да ни обяснява и тьлкуйе кока чети, бог да ми прости, от 
самото Свето писмо. Друг кьути, кьути, гледа, слуша, и 
накраят че рече: "Туя войну су почели гьаволете - и гьаволете 
че гьу завърше! Мене онуя вечер у сън дойде старъц с голему 
и белу, до пояс дългу браду и рече: 'Они напиняю, ама и я се 
не давам! Ако тия народ почне да ми веруйе повече, све има 
да се опрайи и сви има мирно да си живею!' И вати, та се 
прекърсти!"...

И тека Манчо, из дън у дън, из ноч у ноч, из час у час Свак 
пророк, сви знаю све, за све имаю отговор- Поче у главу да 
ми се мути от ньи. Ако не беше тая война, я не би знал дека 
толкова акъл има у тия народ, та тека се расипуйе по улице, 
иже и незнам куде йоще...

Па Манчо, молил би те, да ми кажеш кво да праим, да 
слушам ли, или да се праим глув."

Текова писмо некньа доби от йеднога нашета заселника 
у Заячарско. Дълго се мислим кво да му напишем, па еве 
оцутра му шарну неколко реда:

"Толкова млого акълийе, а ти от мене акъл тражиш! Ама 
щом ме питаш, че ти кажем: ГЛЕДАЙ СИ РАБОТУТУ! Друго 
не знам кво да ти кажем."

КАНДИДАТЪ ЗЛ НАРОДЕНЪ ПЙДСТАВЙм *>1г
У И”Клопотар” е "седмично списание за хумор, 

сатира и обществен живот". Роден е на I юни 1919 
година в печатницата на братя Хаджиеви. Редак
тор на списанието е бил Милчо Каролеев. Имало 
е 4 страници с формат А-4. а цената на един брой 
е била 1 лев. Съдържало е няколко постоянни 
рубрики - отдели: Сериозен отдел. Рекламен от
дел, Лиричен отдел. Около коша, Царпбродска 

карикатури. Любовен отдел.

<•V
" види има ли лек за#г *
*антология

Печатани са и обяви, епиграми, вицове, хроника 
на Цариброд, писма на читателите, афоризми (на
речени Клопотарнзмп) и пр.

Освен редактора Каролеев, който е писал 
някои статии и рисувал карикатурите за "Царп
бродска

се йе ишло и за теквея

4*
лзй..--.-. •____•:»;............антология”. списанието сав

Млад съм аз и не мисля да умирам скоро, за
това сплотете се всички около мене, понеже ще ви

сътрудничили и други хора, които са се подпис
вали с псевдоними. На страниците на списанието 
най-често срещаме следните сътрудници: Ва- служа много. От всички най-важната ми цел ще 
лентин, Мичело, Зидар, Клин. Ескамилпо, Отец бъде тая: да ви разправям новини за това що става 
Омуфрия. Д-р Хермер, Барон Леонард, Н. в и около вас, ще ви веселя когато сте мрачни и ще 
Бисерни, Салватор Роза. Развързотина, Едите - гледам да си не изчелите устата кога се смеете. Ще 
(Саша) - София. Гнев. Озирик, Бюфон и други. »»» разнасям и обяви, съобщения и пр. С една дума

аз ще служа само за растура ядове. Д-р-р-р...
Его няколко клопогаризми от списанието:
* Най-сладкото нещо в тоя живот е когато се

Програмната ориентация на списанието е дадена 
в първия брой - на страница 3. в статията под 
заглавие ”КЛО - ПО - ТАР”.

Дрън. дрън, дрън, дър-р-р-р. Добър ден, Г- напиеш с мастика, станеш посред нощ и цепнеш 
да!. От днес започвам да излизам на бел свет след един литър вода. 
тъмна нощ. Не ми бе възможно да излеза при вас 
до сега по много причини, които всички вий ще 
чуете и разберете кога започна да дрънкам. А сега 
нека ви се поклоня и ви кажа кой съм и защо съм 
дошел.

* Младите момичета са като зелени аралпкп. 
Кисели са, но пак ги ядем.

* Да живее искуството, па макър и при празни 
джобове.

* Когато искаш да се отървеш от някои 
приятел досаден, поискай му пари в заем.

* Всичко в живота се повтаря, но не и първата
Аз съм Г-да, безцветен и като така пред мен се 

всички равни като пред закона. Очила нося, не 
защото не до виждам, а за да прикарат това що 
далече виждам, за да го пипна с ръце. Не обичам 
да подслушвам, но всичко чувам. Обичам да се

любов.
* И да умре човек може, ама под бъчва с вино.
* Любовта е опасна игра и тешко му който се 

свикне на целувките като на бонбончета.
* Да се ожениш, ще рече да пзбегаш към

ровя понякога из скритите кътчета на човешките 
души и да познавам всекиго кой какво мисли но 
очите - В съюз съм с най-малкото от всички малки страната на неприятеля.

* Жената е като море, колкото и да го изучваш,дяволчета "Амоур” и затова ще ме обикнат 
особено младите Г-ци. Не влизам в комитета за С. все пма неоткрити работи.

* Казват, че жената е като сснка - гониш ли я 
- бяга, бегаш ли - гони те. Тогава стой на едно

Г. и О. П. и затова нема от що да се страхуват и 
жените. Не съм бил и през "освободителната” 
военен доставчик, поради което не ме е страх от 
"закона за незаконно придобитие”. Като така ще 
очаквам доста на вашата великодушна подкрепа, 
която ще приемам с любезна благодарност. Дъръ- 
р-р, дъръ-р.

място.
* За да обичам - достатъчно е да има само една 

идея. Но да се обичат - требва най-малко две.
_ Следва _

Цветко Иванов
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