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В СГОВОРА 

Е СИЛАТА
ОБНОВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И РАЗВИТИЕ

За тази цел са ни необходими същото ед
инство и ентусиазъм, с което защитавахме 
страната, каза между другото президентът 
Милошевич в новогодишното си послание

"Скъпи граждани,
Оставяме след себе си една тежка го

дина на велики изпитания, борба и жертви, 
които паднаха за отбрана на свободата на 
нашето отечество и народа. На всички пад
нали борци и дивили изразяваме дълбок
ото си почитание. Нека им е вечна слава.

Освен че беше тежка, отминалата го
дина беше и славна, защото пред лицето на 
цялото човечество показахме как се за
щитава отечеството, как се строи и обнов
ява страната и как народното единство пр
едставлява решаващ фактор в героичната 
отбрана и героичното обновление.

Следвоенните задачи през тази година 
дефинирахме само с три думи, които гла
сят - обновление на страната.

През 2000-та година на тези думи до
бавяме само още една - развитие. Това оз

начава, че през 2000-та година трябва да 
осъществим увеличение на производство
то - индустриалното и в селското стопан
ство, повишаване на заплатите, намалява
не на безработицата, повишаване на стан
дарта, изобщо по-хуманен живот на граж
даните.

За тази цел са ни необходими такова 
единство и ентусиазъм, каквито имахме 
през пролетта и лятото, когато отбранява
хме нашата страна.

Благодарение на това единство и на ен
тусиазма ние отбранихме отечеството, а 
Югославия стана символ на отпора.

Благодарение на това единство ние ос
ъществяваме успешно и обновлението на 
страната и заради това с пълно право оча
кваме, че успешно ще осъществим и за
плануваното развитие.

На всички югославски граждани чес
титя Новата година, каза в новогодишното 
си послание президентът на Републиката 
Слободан Милошевич.

Само когато си замина. 
С тази мисъл, всички ние 
изпратихме една от най-те
жките години в историята 
на нашата страна.

Новата 2000 година пос
рещнахме с усмивка и по- 
добро настроение от онова, 
което би можало да се оча
ква след всички ужаси, ко
ито изживяхме от натовс- 
ките бомбардировки през 
пролетта. Но в нея се пот
върдиха и придобиха и нови 
ценности, които вливат оп
тимизъм и охрабряват.

Безпримерното единст
во на народа, ръководство
то, войската и полицията, 
проявено в съпротивата ср
ещу нато-агресорите, бе 
най-добрият залог за пост
игането на впечатлителни 
резултати и в обновлени
ето на страната. С деноно
щната, всеотдайна и висо
ко професионална работа 
на героите на труда бяха 
възобновени почти всички 
инфраструктурни обекти 
още по време на първата 
фаза. Втората фаза на об
новлението, която е в ход, 
не означава само възобно
вяване на разрушеното, но 
и силен стимул за развитие 
и създаване на условия за 
по-добър живот на всички 
на тези наши простори, към 
които не веднъж в истори
ята, "силните на деня" про
тягаха ръка, опитвайки се 
да внасят смут и раздор за
ради осъществяване на ег
оистичните си интереси. Но 
винаги, както бе и срещу 
НАТО агресията, побежда
ваше вярата в собствените 
сили, обичта към свобода
та и родината, сговора и го
товността на народа да за
щищава свещените си це
ли. И тъкмо нашият пример 
още веднъж потвърди, че 
това са най-големите цен
ности, с които се може сре
щу всеки вид доминация, 
своеволие и злоба.

Безсъмнено е, че вяра
та в собствените сили, оп- 
тимизма и сговора в семей- 
ството, предприятието и 
страната ни, са и най-сигур
ната гаранция, с която мо
же успешно да се лреодо- 

всичко, каквото ни 
очаква през настоящата го
дина.

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА В. "ПОЛИТИКА"

ВЯРВАМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК НАШИЯТ НАРОД ЩЕ 
ДОЧАКА СПОКОЙСТВИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

- каза Слободан Милошевич, отговаряйки на въпроси: Какво пожелавате на гражданите на Югославия през 2000 година? *На всички ни 
пожелавам единство и сговор, за да заслужим и дочакаме тези по-щастливи дни *Ние винаги бяхме отворени за всички, конто желаеха 
да дойдат при нас и положително настроени към всички, които искаха да бъдат с нас *Никой не може да ни отнеме Косово *3а Черна 
гора е най-добро онова решение, което отговаря на черногорския народ *3ападът трябва да намери смелост и морална сила и да признае 
вината си за престъпленията, които извърши с агресията си срещу Югославия *3ападът не е в състояние да отправя послания към Изтока 
във вид на загадки, които Изтокът не разбира *А това, че под диктата на НАТО не ни финансират МВФ и Световната банка не ни 
попречи общата сума на кредитните ни сделки с приятелските страни в настоящия момент да бъде по-голяма отколкото на всички наши 
съседи заедно, въпреки че те, поне на думи, получават подкрепа и от МВФ, и от Европейския съюз, и от Световната банка, и от Америка

развитие, образованието, науката, изкуството, политиката...
Оптимист съм, но не без основание. Вярвам, че положителната 

тенденция, която се изяви през XX век, ще надделее деструкцията. 
която достигна високо равнище преди всичко към края на века. 
Може би деструкцията и не е по-голяма от преди, но сега хората 
имат по-голяма способност да я забележат и да разберат опасността 
от нея.

В интервю за новогодишния брой на в. "Политика” нрезиде- 
Републиката Слободан Милошевич отговори на 15 въпроса 

отговорен редактор Хаджи Драган Антич
нтътна

за иоло-на главния и
жението, становищата и перспективите на нашата страна, както и 

политически проблеми на настоящето и бъдещето.за ключовите
*Дали следващото хилядолетие ще бпде по-справедливо и 

по-добро?
- Би трябвало да бъде. Фактите, които предсказват пеизбеж- 

I прогреса са многобройни и безспорни.
Икономическото развитие през XX век отбелязва непрекъснат 

възход и обхваща все ио-голям брой страни. Политическите сво- 
боди са по-големи от когато и да било през историята. Науката се 
разви дотолкова и така, не решаващо влияе върху качеството и 
характера на живота на хората. Победени са многобройни болести, 
които са измъчвали човечеството през веконете. Вее по-малко еа

броят на хората с виеше обра-

Следователно аз сз.м уверен, ме новият век ще бъде по-спра
ведлив и по-добър, разбира се, при условие че хората са способни 
да различават справедливостта от несправедливостта, доброто от 
злото и да знаят какво трябва да правят в полза на първото и какво 
трябва да предприемат срещу второто.

*В годината, които вече измина кулминираха нападките и 
натискът срещу пашата страна, които се вършиш в 
продължение ни над едно десетилетие. Какво иска Западът?

ността на

- Западът иска да покори целия свят. Тази най-развита част на 
света, която най-често се нарича Запад, нека да принуди света около 
себе си да служи па нейните интереси. Богатите страни искат да 
бъдат още по-богати. За да могат да постигнат тази цел, те се 
стремят да превърнат останалите страни в източник на собственото 

непрекъснато и неограничено забогатяване. Засега тази най-раз- 
част на света е сплотена и голяма степен. Поне така изглежда. 

Но колкото повече расте тяхната нужда от експанзия, толкова 
но-голямо ще бз.де и взаимното им съперничество. Това съпер
ничество може да въведе света - и света па развитите, и света на
изостаналите - п мащабни, трагични конфликти, чийто епилог може 
да бъде катастрофален за

Нека да се надяваме, че развитата част на света ще осъзнае 
себе си в този свят от самата себе си. Същевременно

неграмотните, а все по-голям е 
зованис Човекът успя да покори природата в голяма степен и често 
„и се вижда че в някои области той е абсолютният й господар. 
Изглежда че хората могат да произведат всичко, което им е не- 

повече от нобходимото. Общо взето, хората ник-обходимо, дори и
не еа живели по-добре отколкото днес.
Разбира се свстът има и друго лице. Във всяка част па планетата 

опасност от война. И дума не може да става, че локал-

СИога нита
съществува

войни ще бъдат прекратени в скоро време, а всеки жител па 
основателно ее бои от световна война. Жизнената среданите

планетата
на човека все повече е застрашена от човека и представлява нов 
източник на опасност за неговия живот. Бедните народи, изоста- чоаечеетпото.

по-нататък представляват по-голяма част от чо- 
тази част от човечеството все пак бавно се придвижва 
развитите, особено на богатите. Агресивността като 

на човешката личност не с отслабнала, напук на 
човекът постигна в сферата на икономическото

палите страни и
вечеството,а
към света иа
характеристика 
успехите,

лява и заплахата за
трябва да очакваме, че и останалата част на света ще смогне да се 
обедини и протипопостппи на катастрофата, конто ще се случи, ако

• (На 2-та стр.)Д.*. КОИТО



ВЯРВАМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК НАШИЯТ НАРОД ЩЕ ДОЧАКА 
СПОКОЙСТВИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ, КОЕТО Е И ЗАСЛУЖИЛ

на Хунските войни, та да може да се върши клане на 
избиване на много хора без грижи и(От 1-ва стр.)

се изчаква нещата да се решат сами по себе си. В 
живота нищо не се решава само по себе си. Поне нищо 
значително и голямо. Всеки трябва да допринесе за 
по-добър и по-справедлив свят в бъдещия век.

* Китайското посолство в Белград беше 
разрушено по време на войната. Югославяните 
разбраха това послание. Разбраха го и китайците. 
Как виждате нашите отношения с тази част на 
света?

дък и дори да се разбунтува срещу него.
Нашата страна каза мнението си, разбунтува се и цели народи и

страх, че за тези престъпления ще се отговаря.
През средата на този век фашизмът отговаря пред

стана жертва на отмъщението.
Желая особено да подчертая големия опит на Юго- 

славия отделно на Сърбия в международната политика човечеството. Вярвам, че и тази неофашистка хала ня-
ма да избяга от съда на своето време, на цялото човече
ство, на съвременната, а не на някоя бъдеща история. 

Когато става дума за компенсирането на щетите, то

и отвореността им за всеки вид сътрудничество не само 
с най-близките, но и с най-далечните страни в света.
Винаги бяхме отворени за всички, които желаеха да 
дойдат при нас и положително настроени към всички, върви заедно с отговорността. Ако т. нар. международ- 
които искаха да бъдат с нас. Това е една от наиионал- на общност не успее да разкрие отговорните за прес

ни характеристики. Това е нашето историческо тьплението над нашата страна, тогава тя трябва да пое-
ме отговорността за това престъпление и да компен-

ните- Китайското посолство бе обстрелвано нарочно въз 
основа на предварително изготвен план. Това беше по
слание към Китай, че за световните работи тя не се пита 
много повече от Югославия. Дори и може да мине като 
Югославия, доколкото не бъде послушна към новия 
световен ред. Това послание беше отправено към Ки
тай не само затова, че тя може да бъде потенциална 
опасност за този ред, но и затуй, че публично и всекид
невно заклеймяваше агресията срещу Югославия.

Разбира се, и китайците разбраха бомбардирането 
на тяхното посолство именно като такова послание. 
Така го разбраха и югославяните, и останалите. Това 
послание и не беше особено комплицирано, нито пък 
двусмислено. Впрочем, Западът не е в състояние да 
отправя послания към Изтока във вид на загадки, които 
Изтокът не разбира. Може да бъде само обратното.

Затова китайците не само бързо разбраха посла
нието, но и бързо отговориха на него. Не само прави
телството, но и народът. Отговориха, че ожесточено 
ще отбраняват страната си, че имат намерението да се 
развиват ускорено и че в международните работи ви
наги ще подкрепят мира, равноправието на народите, 
правото на всяка страна самостоятелно да урежда соб
ствения си живот...

С тези свои становища Китай е близък на Юго
славия, а най-вероятно е близък и на всички останали 
народи и държави, които едва ли не утре могат да бъдат 
жертви на агресия и унижение.

Нашите отношения с Китай са изключително прия
телски, нашето сътрудничество с Китай е всестранно - 
икономическо, финансово, научно, културно... Възна
меряваме да го развиваме, усъвършенстваме, ръково
дени от съвместните интереси и ползата за двете ст
рани.

наследство.
Но тази характеристика и това наследство не вклю- сира поне онази част от щетите, която може да се плати 

чват отказване от правото на свобода и независимост. с пари.
Агресията срещу нашата страна ни обедини. Всички Когато взехме решение да започнем бързо, интен- 

знаят, че още от самото начало на агресията единството зивно обновление на всички обекти, които бяха по- 
на нашия героичен народ беше такова, че възхити све- разени при бомбардировките, ние не се ръководехме от 
та. Поне оня свят, който има свободни медии, където надеждата, че нашата опора в това обновление ще бъ- 
няма цензура и където не се уволняват от работа коре- дат компенсациите за военните щети. Това решение 
спондентите, които съобщават истината и журналис- беше базирано на уверението ни, че сме способни да

намерим опора в собствените ни сили и че ще направим 
всйчко, което е по силите ни час по-скоро да приведем 
във функция разрушените обекти с жизнено значение 
за страната. Разбира се, в това обновление се възполз
ваме и от подкрепата на някои страни, на някои чуж
дестранни компании, на голям брой хора от цял 
Засега обаче решаващ финансов източник на обновле-

тите, които я коментират в нейна полза.
Става дума не само за сплотеността на нашия народ 

в затрудненията и военните бедствия. Става дума за 
сплотен и горд народ, с ентусиазъм се противопоставил 
на агресора, който се опита да стане окупатор. Този 
отпор беше изключителен, величествен и неочакван за 
тях. Чувство на непобеденост, супериорност, твърдо
главие, доброта - от всичко това беше креиран един 
особен отпор, който възхити страните със свободни 
медии и принуди държавите, в които съществува цен
зура да го укриват от обществеността.

Така, както в тези страни укриваха и всичко друго за 
Югославия и за себе си. А преди всичко истината, че 
Югославия не е никакъв агресор. Напротив, тя е невин
на жертва на агресията на страните, които я представят 
като агресор, за да могат да използват нейната мнима 
агресия като претекст за войната, която поведоха сре
щу нея. Едно заради поуки и малко повече заради ин
тересите си. Да установят контрол над Балканите, кои
то са твърде важни и за военната, и за икономическата 
им стратегия, както и да използват тази част на света, за 
да пристигнат в друга част на света, която е още по

сеят.

нието е нашата страна.
* Миналата година ще помним по неприятнос

тите, които ни сполетяха, но във Вашия личен 
живот тя донесе и радостни моменти. На Сръбска 
нова година се роди Вашият внук Марко. В каква 
степен това радостно събитие във Вашето 
семейство промени Вашия живот ?

- Рождението на нашия внук Марко на 14 януари 
1999 г. допринесе тази, иначе тежка година да ни бъде 
по-хубава, отколкото би била, ако не беше това щаст
ливо събитие за нашето семейство. Разбира се, малкият 
Марко промени нашия живот. Докато не се роди дете на 
вашето дете, не знаете колко много е важно във вашия 
живот това ново малко същество.

Нашият малък внук е хубав, мил и много, много 
прилича на нашите деца Мария и Марко, когато те бяха 
на неговата възраст. Когато сравняваме неговите сним
ки със снимките на нашата дъщеря и нашия син от 
времето, когато бяха на едногодишна възраст, едва ли 
можем да забележим някаква разлика. Може би един
ствено това, че малкият Марко е малко по-голям от тях. 
Той расте, обсипан с голяма обич както от семейството 
на майка му, така и от семейството на баща му и се 
надявам, че това ще повлияе върху формирането на 
неговата личност.

важна за военната и икономическата им стратегия - 
Средният и Далечният Изток.

От агресията срещу Югославия са извлечени поуки. 
Богатите и силните - че не само световната, но и една 
локална война може да бъде опасна авантюра, дори и 
тогава, когато противникът е напълно неравноправен. 
А бедните, малките, всички други народи имаха въз
можност да извлекат поука, че кой знае докога ще оста
нат бедни, незначителни, ако сами не решат да бъде 
другояче.

* Албанските сепаратисти и техните спонсори 
от НАТО целят да ни отнемат Косово и Метохия. 
Какво ще стане с Косово и Метохия?

* Виждате ли бъдещето на Черна гора в 
Съюзната република?

- За Черна гора е най-добро онова решение, което 
отговаря на черногорския народ. Ако черногорският 
народ счита, че извън Югославия може да живее по-до- 
бре, тогава той има правото да избере този живот. И 
обратното. Ако черногорският народ смята, че живо
тът в Югославия е неговият оптимален избор, тогава 
трябва да го отстоява. В такъв случай той трябва да 
спазва правилата на играта, които определя съвмест
ният живот с другия народ или другата единица на об
щата държава. Преди всичко Конституцията, която, ес
тествено, са приели съвместно. Разбира се, Конститу
цията може да се променя и е добре да се променя. 
Живеем в динамично време и е логично държавата да се 
урежда по-динамично от преди, като при това се ува
жава ритъмът на промените, които се случват в това

* Когато се погледне какво ни се случи не само 
през тази, но и през последните няколко години, 
някой може би ще се почуди как все още успяваме да 
стоим на краката си. Постоянни санкции, най- 
различни ограничения в сътрудничеството - от 
спорта до науката и културата, забраняване на 
полети, петролно ембарго... все до физическото 
унищожаване на нашето стопанство и инфрас
труктура - всичко това не ни сломи. Живеем 
скромно, при големи лишения и огромни усилия, но 
бихме казали, че страните от нашето съседство, 
особено бившите социалистически страни, макар 
и без санкции и с всички възможни транзиции, все 
още не успяха да ни достигнат. Вярвате ли, че 
можем да осъществим икономически напредък и без 
Световната банка и фамозния МВФ?

- Албанският сепаратизъм в Косово и Метохия не 
успя да постигне целта си, въпреки че ангажира най- 
силния съюзник на планетата, олицетворен в НАТО 
пакта и неговата военна машина. Гарантирането на на
шия суверенитет и териториален интегритет не е про
дукт на нечия едностранна воля, а става дума за условия, 
при които е прекратена войната. Гаранциите, които 
приехме са окончателни и непроменими за нас. Всички 
решения, които са в разрез с гаранциите от плана Ахти- 
сари - Черномирдин и Резолюция 1244 на Съвета за 
сигурност за нас са нелегални и не произвеждат никакви 
юридически последствия. Присъствието на силите за 
сигурност под егидата на ООН е временно. Налага се да 
издържим и да проявим голямо търпение.

Никой не може да ни отнеме Косово.
*В края гш. краищата ние ще помним 1999 г. 

като военна година. Злодеите ни нападнаха, 
рушеха и убиваха. Ще отговарят ли те за това и 
ще ни компенсира ли някой огромните щети?

време.
Съвместният живот е хубав и лесен за ония, които

желаят да живеят заедно, а тежък и лош за ония, които 
насила живеят заедно. Там, където са заедно насила, не 
само че животът не е хубав и лесен, но и няма никаква 
перспектива.

* В края на века, в който са водени две големи, 
трагични световни войни и почти безброй малки 
войни, най-голямата военна машина в света 
връхлетя на нас, по-точно казано, пак на нас. Как 
Вие коментирате това събитие от аспект на 
бъдещето на нашата страна, а също така и от ас
пект на бъдеи^то на цялото човечество?

- Агресията срещу Съюзна република Югославия 
трябваше да бъде предупреждение за всички непослуш
ни в света, че трябва да се уважава редът на нещата, 
който се установява от един център. С агресията срещу 
Съюзна република Югославия бяха суспендирани меж
дународните организации, преди всичко Организацията 
на обединените нации като най-важната организация, 
която имаше задачата на арбитър в международните 
конфликти и спорове. С агресията срещу Югославия 
беше суспендирано международното право и активизи
ран процес за анулиране на суверенитета на всяка ст
рана - и малка, и голяма, която препречва пътя на поря
дъка, в чието креиране не е участвала, и отгоре на 
всичко се осмелява да каже мнението си за този поря-

- Във всеки случай. През настъпващата година, ос
вен обновлението, нашите приоритетни цели включват
развитие, повишаване на земеделската и индустриал
ната продукция, увеличение на заработкитс, повиша
ване на жизнения стандарт и откриване на нови работни 
места. Обновлението на страната се реализира бързо и 
успешно.

Не виждам обаче защо трябва да бъдем лишени от 
подкрепата, която споменахте. Ако Международният 
валутен фонд и Световната банка наистина са между
народни и световни, тогава те трябва да се застъпват за 
интересите на всички държави и всички народи. Селек
тивната подкрепа за избраните страни и народи им от
нема свойството на международни институции. Затова 
без подкрепата на такива институции ще остават голям 
брой страни, които не са включени в списъка на любом- 
ците на финансовото лоби, което злоупотребява наз
ванията Международен фонд и Световна банка, за да 
реализира своите екстремно парциални интереси.

Това е все по-ясно не само на финаносвите специал-

- Въпросът за тяхната отговорност не е въпрос на 
бъдещето, този въпрос се поставя навсякъде в света, 
макар че все още се ”движи” предимно в сферата 
моралното осъждане. Не ще и съмнение, че всички се 
надяват те да отговарят. Ние, защото бяхме подложени

на

на огромни материални разорения, имахме голям брой 
човешки жертви, всички хора в Сърбия претърпяха 
голям стрес, въпреки че никого в света не бяхме предиз
викали да ни нанесе едно такова зло.

И мнозина в света се надяват, че престъпниците ще 
отговарят - мнозина в световната общественост, цели 
страни, мнозинство от гражданите, всички нормални 
хора. От отговорността обаче се боят ония, върху чиито 
плещи пада тази отговорност. Не живеем във времето
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нсти и образованите политици, но и на все по-широката 
общественост. Неотдвана всички видяхме колко без
славно, унизително завърши сесията на Световната тъ
рговска организация в Сиетл, където стотици, хиляди 
граждани на САЩ, а също така и от целия свят протес
тираха срещу опита на САЩ да злоупотребят тази ор
ганизация и открито, нахално и брутално да натрапят 
собствените си интереси на всички, дори и на партньо
рите си от Европа - най-развитите страни на Западна 
Европа. Деградирането на световните институции, 
вито са ООН, МВФ, Световната банка..., или на регион
алните, каквато е ОССЕ, чрез подчиняването 
интересите на Вашингтон има не само негативни после
дици. То изисква от всички свободни страни в съвремен
ния свят час по-скоро да осъзнаят опасността от хеге- 
монизма и ефикасно да й се противопоставят.

Но да се върнем кям края на Вашия въпрос, който 
засегна 
сово

беше не само премахнат балансът в света, но на субек
тите на блока, който продължи да съществува, преди 
всичко на военния съюз НАТО, бяха развързани ръ
цете да прекроява границите на страни, да урежда дър
жави, предизвиква войни, въвежда санкции, наказва не
послушните, награждава послушните и покорните и да 
организира света по собствено желание.

Затова всяко сериозно и голямо повързване където

Ще трябва да се появи някой Вили Брант и да каже 
истината.

* Често се изтъква, че медиите в голяма степен 
повлияха да се създаде лоша представа за нашата 
страна. Можете ли да направите едно сравнение 
между медиите в чужбина и нашите медии ?

- В Югославия, преди всичко в Сърбия съществува 
абсолютна свобода в работата на всички информаци
онни средства. Най-голям брой медии са частна соб
ственост. В нашата страна не съществува държавен 
контрол над медиите. Някои телевизионни и радиостан
ции, както и някои вестници обаче са под пълен кон
трол на някои западни правителства или на техни инсти
туции, които действат като т. нар. неправителствени 
организации, и имат задачата да подпомагат дестаби
лизирането на Югославия, да компрометират всички 
усилия на югославските власти за обновление и разви
тие на страната, да раздухват сред обществеността не
доверие, съмнения и нетърпимост към всичко, свър
зано с легално избраната власт, да представят в най- 
лоша светлина представителите на властта и техните 
семейства, да омаловажават всички прогресивни и ху
манни постижения в нашата страна, които са осъще
ствени до сега, да довеждат под въпрос и самия смисъл 
на свободата, независимостта и патриотизма, да пред
ставят нашия народ като инфериорен, глупав, изоста
нал и консервативен за разлика от "светските” народи, 
които са разумни, образовани, умни, напредничави и т.

как-

I:им на ш

I *нашето международно икономическо и финан- 
сътрудничество. И не помисляме да се самоизоли- 

раме. Нашите врагове искат да ни изолират и затова не 
отменят санкциите. Ние пък се повързваме и сътруд
ничим с много страни от свободния свят - цялата пла
нета. А това, че под диктата на НАТО не ни финансират 
МВФ и Световната банка не ни попречи общата сума на 
кредитните ни сделки с приятелските страни в настоя
щия момент да бъде по-голяма от тази на всички
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Слободан Милошевич в разговор с главния и 

отговорен редактор на в. "Политика"

и да било в света е шанс за възстановяване на баланса, 
който липсва вече едно десетилетие, както и шанс за 
защита на човечеството от хегемонизма и насилието, 
което той неизбежно донася.

ф Преди известно време нашата Скупщина 
подкрепи проекта за присъединяване на нашата 
страна към Общността на Русия и Беларус. Сега, 
когато тази общност е и формализирана, има хи 
перспективи да се формализира и нашият статут 
в рамките на тази общност ?

- Ние и по-н^татък отстояваме това решение и се 
надяваме, че в близко, а не в някое далечно бъдеще ще 
се приобщим към този съюз. Надявам се, че това ще 
бъде в полза на нашата страна, а също така и на идеята 
за повързване на славянските и други народи, които 
имат общ стремеж да живеят в мир и да се развиват 
свободно.

наши
съседи заедно, въпреки че те, поне на думи, получават 
подкрепа и от МВФ, и от Европейския съюз, и от Све
товната банка, и от Америка.

* Вие сте шеф не само на държавата, но и на 
най-силната политическа партия. В скоро време 
ще се състои и конгрес на СПС. Какво Вие очаквате 
от него ?

н.
Разбира се, тази "свобода ” на медиите е повече от свобо

дата. Със Закона за информирането, който бе гласуван в 
Скупщината на Сърбия преди две години и който е бук
вално преписан от законите за информирането на някои 
западни страни, са предвидени някои твърде слаби средства 
за защита на истината, достойнството на страната и нейните 
граждани, правото на всеки човек да не бъде унижаван, 
респективно да бъде защитен от лъжи, интриги и т.н. Този 
закон срещна голямото незадоволство на една част от опоз
ицията, която, както и част от медиите, е под чуждестранен 
контрол. Към тяхното незадоволство веднага се приобщиха 
и менторите им от чужбина, които в своите страни не питат 
никого какви закони ще приемат, но се смятат надлежни за 
намеса в законите на други страни. А освен това, в своите 
страни те много по-стриктно прилагат по-радикални, по- 
строги закони не само за информирането и хич не помислят 
да полемизират с правителствата и телевизиите на други 
страни във връзка с прилагането на тези закони.

Нашите институции и отделни лица се опитаха да при
ложат този закон, но напоследък неговото прилагане е 
доста слабо, така че практиката отново се доближава до 
състоянието на медийна безотговорност, което имахме пр
ез изтеклите десетина години.

Що се касае за медиите в чужбина, в мнозинството 
страни, преди всичко в развитите западни държави ситуа
цията е много по-различна. Всички тамошни информацио
нни средства - и държавните, и частните, са под строг кон
трол на държавата. Всичко, което според властта проти
воречи на интересите на собствената Й политика не може 
да се появи в медните или пък се появява, като се поеме 
рискът да се понесат най-различни видове отговорност за 
нарушаване волята на властта - последиците са материални, 
политически, морални, физически...

В западните демокрации всички медии са зависими от 
собственика им - държавата, компанията или отделното 
лице. Но в крайна сметка ролята на държавата е решаваща 
за отговорността на медните. Това е и логично, тъй като в 
днешно време медните играят съществена роля в борбата 
на интересите, в стълкновението на концепциите, в креира- 
нето на визията за глобалното и регионално развитие, в 
решаването за съдбата на общността и нейните части, за 
начина, по който ще жнвее отделният човек.

* Какво пожелавате на гражданите на 
Югославия през 2000 година?

- На нашата страна пожелавам мир. Да се развива 
свободно, бързо, съвременно и успешно.

Пожелавам й сътрудничество с целия свят, равнопра
вно и нзаимополезно.

Югославските гражданин н особено гражданите на Сър
бия никога не трябва да забравят насилията, конто ни се 
случиха през 1999 година. Съхраняването на това 
паметта ни ще защитава и нас, и други народи от ново,

- Очаквам Социалистическата партия на Сърбия да 
продължи да върви по своя патриотичен път, по който 
върви от основаването си през 1990 година. Десет годи
ни отбраняваме нашата страна и нашия народ. Някои 
разбраха, че страната ни е нападната едва в момента, 
когато започнаха да падат бомби. Ако през цялото вре
ме преди това, през всичките дест години не бяхме от
бранявали страната, нямаше да я отбраним и тогава, 
когато започнаха да падат бомби.

Действайки през най-тежките години за сръбския 
народ и гражданите на Сърбия, СПС се стараеше да 
намери истинския отговор на времето, в което живее
хме. Цяло едно десетилетие гражданите вярваха на този 
отговор и на всички досегашни избори гласуваха СПС. 
Това е значителна подкрепа за нашето уверение, че сме 
успявали да намерим истинския отговор на това тежко, 
бурно, нещастно време. Може би този отговор не ви
наги е бил най-добрият, може би е могло да се намери и 
по-добър от него. Важно е обаче това, че имахме най- 
добри намерения, че положихме големи усилия и че сме 
готови да се изправим пред фактите и в съзвучие с тях 
да креираме своята политика.

Освен това, СПС ще се стреми да укрепва блока на 
левите сили, който в нашата страна става все по-голям 
и получава ново лице. Това, че съществуват други и 
по-различни от СПС левици е логично. Впрочем, леви
цата винаги е била един твърде разчленен фронт, който 
включваше твърде различни визии за лявото, прогрсси-

* Големите държави, каквито са Китай, Русия, 
Индия, арабският свят, Южна Америка и Африка 
несъмнено подкрепят нашата справедлива борба за 
независимост и териториална цялост. 
Обществеността в Европа все повече осъзнава, че 
Югославия най-напред беше медийно сатанизи- 
рана, а след това и брутално нападната от на- 
пювеките страни. Как Вие гледате на 
отношенията ни с Европа, а как с другите 
споменати страни?

- Преди всичко ние не сме извън Европа. Ние сме 
европейска страна. Може да се зададе въпрос как ще се 
развиват нашите отношения с Европейския съюз или 
със страните, конто участваха в агресията срещу Юго
славия, или със съседните ни страни и т. н. Отговорите 
са твърде различни. Освен един. Ние сме за сътруд
ничество с целия свят, следователно и с всички страни 
от нашия континент. Разбира се, ние имаме твърде го
лям интерес да сътрудничим именно със страните от 
нашия континент.

вното,напредничавото.
Тъй като нашата страна е подложена на голям на

тиск от чужбина, който кулминира през пролетта с вос- 
агресия срещу Югославия, мисля, че сега не е 

време за силни и бурни партийни страсти и особено не е 
време за такива партийни конфликти. Мисля, че в това 
време всички партии, за които отечеството е най-го- 
лямата ценност, за които любовта към него с най-дъл
бокото чувство, които в политическия живот се ръко
водят единствено от патриотизма, трябва да намерят 
общ език в рамките на усилията си да облекчат тежкото 
време на своя народ, съвместно да се изборят за 
щастливи дни на всички граждани, на цялата страна.

Затова съм уверен, че на своя конгрес и след него 
СПС ще изгражда духа на патриотичния фронт 
ската солидарност и сътрудничеството 
желаят добро на своята страна - мир, икономически 
просперитет, съвременно културно развитие, равноир 
авно сътрудничество с всички страни в све г а.

'Дали обединяването на Русия и Челарус пред
ставлява начало на вюобновяванспю и укрепването

Съветския съюз и

Но ние сме заинтересовани за равноправно сътруд- 
ничество. За сътрудничество, което ще бъде полезно за 
развитието на нашата страна и за сътрудничество, в 

и ние можем да допринесем за развитието на

нната

което
други, на всички. Във всяко време, а особено в сегаш- 

време всички имат нужда едни от други, всичкиното
комуникации са ценни, всеки може да допринесе за сво
ето и общото добро.

Със съседните страни ще осъществим успешно дву
странно сътрудничество в степен, в която те са готови и 
свободни за едно такова сътрудничество. Същото 
подобно правило важи и за сътрудничеството ни със 
страните от Източна Европа. Тези страни могат много 
да научат от югославския опит, особено от онова, което 

се случи през пролетта. От техния опит ние извлеко- 
хме твърде, твърде ценни поуки, така че нашата реши
мост да се противопоставим

по-

и л и зло в
, истин- 

с всички, кои то бъдещо насилие.
Новият век ще бъде по-хубав, по-добър от този 

ври условие че в него човечеството успее да се пребори с 
насилието, преди всичко с войната, но и с всички останали 

и с насилието в семейството

само

ни
видове насилие, включително 
- между половете и поколенията.

Ако в XXI век победят мирът, добрата воля, солидар
на хегемонизма отчасти е

резултат от тези поуки.
Когато става дума за страните, които участваха в поспа и равноправието между хората, човечеството ще 

може да каже, че не са били напразни жертвите, които през 
вековете паднаха за тези идеали; че имаха смисъл и бяха 
резултатни огромните усилия на благородните и храбри 
хора, които бяха полагани за тези ценности през цялата 
история.

Вярвам, че през следващия век нашият народ ще дочака 
спокойствие и благоденствие, което е и заслужил. Затова 
на всички ни пожелавам единство и сговор, за да заслужим 
и дочакаме тези по-щастливи дни, каза в края на разговора 
за "Политика" президентът на Републиката Слободан Ми
лошевич.

на връзките между страните на 
дали то същевременно оповестява по-големи инте
грационни прсщеси между Русия, Китай и Индия 
като противовес на Америка ?

- Обединяването на Русия и Беларус е индикатор зя 
възможен процес на сближаване и повързване на евро- 
азиатските народи и държави и ако се стигне бързо до 
тесни връзки, това може да бъде начало на и и риж 
Ламето на световен баланс, който бе нап ьлно лремахн 
в началото на деветдесетте години. С разпада на Варша
вския договор и Съюза на източноевропейските страни

агресията срещу Югославия, с тях като държани, с тех
ните институции и организации що сътрудничим и стс- 

можем да видим тяхната добра поля данен, в която
подпомогнат премахването на последиците от злото.
което ни нанесоха.

Западът трябва да намери смелост и морална сила и 
да признае вината си за престъпленията, които изнър- 

своята агресия срещу Югославия. В обратен 
случай ще загуби самоуважението си. Кол кого по-дъ
лго Сс колебае, толкова по-голям ще бъде резилът му.

ши със
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пролет по време на ”косовската криза”, когато ООН не 
осуетиха грубото нарушаване на международното пра
во и принципи, и когато НАТО грубо погази Хартата на

И двата вестника признават, че ”в ужаса на бом
бардировките срещу Югославия българските власти 
видяха своят шанс” да обезпечат за страната си прего
вори за членство в Европейския съюз.

Какво за този начин за осигуряване на национал
ните интереси мисли народа се видя на местните избори 
през октомври миналата година, когато мнозинството 
избиратели обърнаха гръб на управляващия Съюз на 
демократическите сили.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
световната организация на народите.

Светът беше възмутен от последиците от ужасните 
бомбардировки на Югославия, когато бяха разруша
вани материални блага и избивани хора, пишат те.

В писмото от София се протестира за това, че ООН 
не прекратиха това, както се подчертава, извън всички 
международни правови норми незаконно посегателство 
върху една суверенна европейска държава.

Световната организация, както подчертават бъл
гарските академици, допусна след идването на усми- 

мисия (УНМИК) в юж-

СТАТИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ БЛИЗКИ ДО ВЛ
АСТИТЕ В СОФИЯ

ВНЕЗАПНО 
ПРИПОМНЯНЕ ЗА 

ДОБРОСЪСЕДСТВОТО
(Танюг)

ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЦИ ДО 
ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООНВ празничните си броеве най-тиражните български 

вестници ”24 часа” и ”Труд” внезапно се разписаха за 
необходимостта от развитие на добросъседски отно
шения със Сърбия, т.е. с Югославия.

Става дума за вестници близки до дясно ориенти
раната власт на премиера Иван Костов и президента 
Петър Стоянов, които оказаха пълна подкрепа на агре
сията на НАТО срещу Югославия и погазиха добро
съседските и исторически взаимоотношения между дв
ете страни заради доближаването на София до евроат- 
лантическите структури.

Обикновеният читател обаче не се двоуми по от
ношение на истинските цели на тази внезапно бликнала 
обич на българските коментатори към най-близките си 
съседи.

Вестник ”Труд” и не крие тази цел, като припомня 
на читателите си, че вратите за влизането на България 
в Европа се отварят през Сърбия”.

”Тези врати обаче са полузатворени и поради това 
през 2000-та година българските дипломати би тряб
вало да се постараят с Белград да бъдем на пер ту, както 
прилича на добрите съседи и да живеем на Балканите в 
мир и обич”, пише в. ”Труд”.

Същевременно в. ”24 часа” предупреждава, че през 
тази година България трябва да се опита да обнови 
връзките си с Белград и да подобри отношенията си с 
Москва, които също така се влошиха по време на аг
ресията на НАТО.

рителните сили и на цивилната
сръбска покрайнина да се изиграе нова драманата

етническо прочистване на сърби и роми и другото неал-КОФИ АНАН Е ДЛЪЖЕН ДА 

ПРЕКРАТИ ГЕНОЦИДА 

НАД СЪРБИТЕ

банско население.
Повече от 250 000 сърби и други неалбански жители 

бяха принудени да напуснат родното си огнище пред 
албанците, а онези, които останаха, санасилието на

подложени на постоянен терор, припомнят в писмото си 
българските академици.

Всичко това говори, че усмирителните сили на ООН 
в Косово и Метохия изцяло зависят от НАТО в осъ
ществяването на неговата политическа дестабилизация 
на тази област и отцепването й от СР Югославия, се

Членовете на Българската академия на науките 
(БАН) Николай Хайтов, Азаря Полкаров, Николай 
Попов и Георги Близнаков поискали от генералния сек
ретар на Обединените нации (ООН) Кофи Анан да 
прекрати геноцида над сръбския народ в Косово и Ме
тохия и последователно да приложи Резолюцията 1244 
на Съвета за сигурност за южната сръбска покрайнина.

В писмо изпратено до първия човек на ООН бъл
гарските академици поискали от Кофи Анан ”да прек
рати погрома на сърбите и другите неалбански жители 
и да възстанови доверието на света в ООН”.

”В противен случай кажете открито на всички хора 
и народи в света сами да се спасяват от злото, понеже 
веднъж отворените врати на беззаконието и насилието 
отведоха съвременното човечество в хаос и го върнаха 
в мрачните средни векове”, се казва в писмото.

В писмото си до Анан българските академици пре
дупреждават, че ООН са в сериозна криза и че кулми
нацията на тази криза се манифестира през миналата

посочва в писмото.
С нито една дума Съветът за сигурност не е осъдил 

злодеянията извършени над сръбския народ, предупре
ждават българските академици.

В писмото си до Анан академиците от София по
ставят и въпрос защо усмирителните сили и УНМИК 
допускат да се оскверняват и разрушават православни 
храмове, манастири и паметници.

Всичко това подсказва, че ООН са загубили ролята 
си на върховен арбитър в света и че тази роля сво
еволно са поели НАТО и доминиращата в него сила 
САЩ, се подчертава в края на писмото на българските 
академици до генералния секретар на ООН Кофи 
Анан.

(Танюг)

да носи повече ядрени бойни глави и да разбие всяка 
противоракетна отбрана.
[Хогато обсъждаш досегашното си владичество и 
Г\особено през последните години, скъпа царице - 
първа между числата, несъмнено ще отчетеш като 
успех и това, че след Хонгконг и последната португал
ска анклава в Далечния изток, Макао се завърна под 
суверенитета на майката - Китай. В полунощ между 
19 и 20 декември, след 422 години Макао, по китайски 
Аомен, се върна в майчините си пазви като специален 
автономен регион, в съзвучие с принципа: "Една стра
на - две системи".
И а отсрещната страна на земното кълбо - на панам- 
I 1ците, бяха достатъчни само сто години, за да 
възстановят суверенитета си над канала, свързващ 
Атлантика с Тихия океан, който само се назоваваше 
Панамски. На организираното по този повод търж
ество, превърнало се в среща на световния диплома
тически елит, не дойдоха само американците. Ето го 
още едно доказателство за това, че все им е трудно 
да се откажат от най-доходната инвестиция през от
минаващия век. Честта на онази втората Америка, 
готова да спазва международните норми, запази ня
когашния президент Джими Картър, сложил своевре
менно подписа си на договора за възстановяване на 
суверенитета на Панама над най-късата връзка меж
ду двата океана.
I |рез последната година на Твоето владичество и 
I I първите ни дами на спортното поле се показаха 
истински герои. След шахматистките Алиса Марич и 
Наташа Бойкович, окичили гърдите си със сребро на 
европейското първенство, на Балканския шампионат 
по карате те спечелиха цял куп отличия и заедно с 
момчетата, се завърнаха с общо 19 медала - три зла
тни, шест сребърни и 10 бронзови.
/“^последните два медала - златен в средна и сре- 
х_/бърнен в абсолютна категория, Роксанда Лаз- 
аревич предяви кандидатурата си за спортистка № 1 
през 1999 година.

О агърбихме още една година и поехме следващата. 
Онищо необикновено, нали: с колко сме се сбогу
вали досега и колко ще посрещнем още е - хей, здраве 
да е само!

Но дали наистина е така? Нови години е имало и 
пак ще има, но откак е започнало летоброенето по 
Христа, сега за пръв път отведнъж се смениха вси
чките четири цифри. От преди едно хилядолетие, 
когато начело на колоната застана Нейно Превъз
ходителство Единицата досега са се сменяли само 
последните три. Сега е време да абдикира и царица 
Единица.

Сбогом, Единичке! Не тъжи, миличка, затова, че 
предаде царския жезъл на по-малката си сестричка - 
Двойката, защото след само осем хилядолетия, Ти 
отново ще се изкачиш на престола. Радвай се, защото 
тогава Ти ще свалиш не три, както сестричката ти, а 
четири деветки и ще владееш десеткратно повече, от 
нея. Осемте хилядолетия до повторното ти изкачване 
на престола, начело на колоната, са достатъчно вре
ме за подробен анализ на досегашното Ти влади
чество, какви добрини си донесла и какви злини нап
равила на хората.

Една едничка молба само имам към Теб, царице: 
много те моля, вземи със себе си еднополюсния свят, 
който в края на Твоето владичество наруши равно
весието и се беше толкова засилил, че започна да се 
самозабравя.

който пльосна в току-що изораните нивя недалеч от 
сремското село Буджановци.

: I I еш не щеш, Единородна царице, май ще трябва 
И „1да поведеш еднополюсния свят заедно с Теб да
преразгледа досегашните си постъпки, защото аро
гантността му, от една, и героичният отпор на нашия 
народ и ръководство, от друга страна, вдъхновиха 
всички свободолюбиви страни и народи на планетата 
Земя да се осъзнаят и да започнат организирано да 
му се противопоставят. Дълго време се говори вече за 
стратегическо партньорство между Русия, Китай и 
Индия, което започна да показва реалните си контури 
(особено на първите две) след последната среща на 
президентите Цземин и Елцин в Пекин.

/“Самозабравата на световния шериф даде тласък и 
/на притихналите напоследък необвързани стра

ни, които на последната сесия на Общото събрание на 
ООН категорично се противопоставиха не само на 
неговите, но и на настояванията на Конференцията на 
ислямските държави СР Югославия да бъде изхвър
лена от Световната организация, инициатива за което 
беше подела Хърватия, подпомогната от някои бивши 
югорепублики. Това бе първият белег за отрезвява
нето и засилването на гласа на страните от някогаш
ния Трети свят в центъра на световната дипломация. 
I |рез последната година от хилядогодишното Ти 
I I владичество, скъпа Единичке, след разрива, за
почна интеграцията на доскоро втората световна си
ла и ядрен гигант - някогашният Съветски съюз. В 
началото на последния месец от твоето господство 
Русия и Белорусия подписаха спогодба за обединява
не в една държава - потвърдена и в парламентите на 
двете страни - като още в самото начало обявиха, че 
и за другите страни от Обществото на независимите 
държави, някогашните съветски републики, вратите 
на новата уния остават широко отворени. Нима това 
не е още едно доказателство за голямата истина, че 
вечни са само законите на науката, според които 
всяка акция възпроизвежда и реакция.
1 I е не бива да се шегуват и да закачат сибирската 

| мечка, чиито зъби не са чак дотам отъпяли Русия 
показа и с последното си изстреляне на интерконти- 
ненталната ракета "Тополь", способна едновременно

Д , че наистина се беше самозабравил показа по- 
/Аследният 24 март от последната година на Твоето
владичество, когато, пренебрегвайки всички между
народни правови и етически норми самозваният гос
подар на човечеството започна най-бруталната, най- 
лицемерна и най-неравноправната война, водена ко
гато и да било на този свят. Под претекст за осуе
тяване на уж хуманитарна катастрофа, самозабрави
лият се световен шериф с трабантите си произведе 
най-голямата такава катастрофа - невиждания ег- 
зодус на сръбското и друго неалбанско население на 
вековните му простори в Космет.
^5аЩитниЧите на нашите синевини достойно се про- 
чЗтивопоставиха на технологически неимоверно по- 

враг. Направиха го по Негошевски и Ботевски

Г^края на Твоето господство се навършиха 110 го- 
Одини от появата на сутиена. Изобретателка на 
тази част от женското бельо е французойката Ермин 
Кадел. Макар че по време на т.нар. сексуална ре
волюция имаше примери и на публично изгаряне на 
сутиени, като нещо, което стяга и ограничава свобо
дата на дамите и въпреки споровете във феминис- 
ткото движение "за" и "против" сутиена, мъжете са 
почти единодушни: според тях "жена без сутиен е 
като подарък без опаковка".

силния
- не със "светлото си оръжие", а със “сърце мъжко, 
юнашко" и по случай на Деня на държавността на 
Сърбия - 28 март, значи само три-четири дни от запо
чването на агресията, на олтара на Републиката по
днесоха възможно най-великия си подарък - пречу
пиха крилете на най-зловещата нощна птица "Най- 
тхоук" Ф117, гордостта на варварите в края на Твоето 
владичество и на технологията за убиване на хора, В. Богоев
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ИЗ НОВОПРИЕТИЯ СТАТУТ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАСЕДАНИЯ НА ИО И ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

С НАРОДНАТА ИНИЦИАТИВА 

ГРАЖДАНИТЕ ИМАТ ПО-ГОАЯМА РОЛЯ 

В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА 
ОБЩИНАТА

На 27 декември миналата година се проведе заседание на 
Изпълнителния отбор, а два дена по-късно и заседание на Общин
ската скупщина в Димитровград.

Както на всяко последно заседание през отминаващата година, 
и на това бе прието решение за временно финансиране на 
общината през първото тримесечие от настъпващата година, от
носно за периода от януари до март 2000. За тази цел отборниците 
се съгласиха да могат да се използват средства до 1/4 част от 
съвкупните приходи, осъществени в бюджета през 1999 г. Това е 
нормална процедура, която се прилага докато не се приеме общин
ският бюджет.

Членовете на ИО, а сетне и отборниците на скупщината без 
много разисквания приеха промените в Статута на общината, чрез 
които той е съгласуван с неотдавна приетия Закон за локалното 
самоуправление. Статута бе приет само с един глас против, този на 
радикалите, които не са съгласни 8 септември да остане пр 
на общината (Ден на освобождението), защото според тях "тогава 
настъпва комунистическото робство”. С новия Статут и занапред 

43 населени места в общината, седалището е

На състоялата се в края на миналата година 
на Общинската скупщина в Босилеград 

борниците приеха най-важния документ на общи- 
- Статута. Документът, който е съгласуван с 

новия Закон за местното

ие, в приетия документ на общината се подчер
тава, че пълнолетните граждани в общината в 
решаването по определени въпроси се изясняват 
чрез референдум и народна инициатива. Референ
дум в общината може да се проведе по въпроси от 
интерес на гражданите в цялата община, за от
делни нейни части, за местна общност или нейна 
част. Решение за провеждане на референдум взи
ма мнозинството от общия брой отборници на 
ОС, а инициатива за провеждането му могат да 
раздвижат най-малко пет местни общности, най- 
малко хиляда граждани, най-малко половин от об
щия брой отборници на ОС и ИО на ОС.

Пълнолетните граждани в общината чрез на
родна инициатива могат да предложат на ОС да 

приеме решение за провеждане 
на референдум или пък да се ре
гулира определен въпрос из ней
на компетенция. Инициативата 
трябва да бъде обоснована и под
писана от най-малко 1000 пълно
летни граждани. Доколкото ОС 
не приеме предложението из на
родната инициатива, в срок от 90 
дни е длъжна да вземе решение 

за провеждане на референдум по въпроса из ини
циативата.

Гражданите задоволяват общите си потреби и 
в местната си общност. На събранията на граж
даните се раздвижват инициативи и се предлага 
как да се решат определени въпроси в МО, като 
се обсъждат въпроси из компетенция на ОС. Съб
рания на граждани могат да се проведат за цяла 
МО, за една нейна част, за квартал или за част от 
него. Тези събрания могат да се проведат по 
предложение на председателя на ОС, ИО на ОС, 
на най-малко сто граждани или на съвета на МО. 
Подчертано е, че на събранията на гражданите 
може да се взимат решения ако присъстват най- 
малко 10 на сто от записаните избиратели. В МО 
се образуват съвети на МО, а колко членове ще 
имат те ще се регулира в статутите на самите 
общности. Решение за избиране на съвети в МО 
взима председателят на ОС. Органите на МО ко
ито са избрани преди приемането на Статута на 
общината ще продължат да работят до изтича
нето на мандата им.

сесия от-

ната
самоуправление, пре

движда повече новини, като регулира въпросите 
от значение за осъществяване на самоуправле
нието на гражданите.

В документа се казва, че общината, покрай 
останалото, регулира и следните въпроси: прие
ма програма за развитието си, приема градоус
тройствен план, урежда развитието на комунал
ната дейност, регулира ползването на строител
ните площи и деловите помещения, създава ус
ловия за изграждане, поддържане и ползване на 
комуналните, инфраструктурни, 
жилищни, делови и други обекти

азник

остават
Димитровград, герба на общината остава същия, органите също и

В най-важния документ на 
Боснлеградска община се 
казва, че в органите на ОС в 
служебна употреба е 
сръбският език и кирилицата и 
българският език и неговото 
писмо по законно определен 
начин за служебната употреба 
на езика и писмото.

т.н.
и явни площи; старае се за про
карване, поддържане и ползване 
на местни пътища, улици и не- 
категоризирани пътища, по оп
ределени въпроси из областта на 
просветното дело, културата и 
спорта, здравната и социална за
щита и обществената грижа за 
децата и младите, из сферата на общестеното ин
формиране, за развитието на гостилничарството. 
занаятчийството, туризма и търговията, за опаз
ването на околната среда и ползването на природ-

Отборницитс приеха и решения за изменения на комуналните 
такси, които генерално се увеличават за 30%. Може би някои такси 
и повече, но те са били толкова минимални, че заслужават по- 
голямо увеличение. Със същия процент се увеличават и таксите за 
ползване на градските строителни площи, а увеличени са и таксите 
за ползване на изградените площи на граничния преход, както и 
даванията за ползване на комуналните обекти от общ интерес.

Членовете на ИО и отборниците се съгласиха
ДА ЗАПОЧНЕ РЕШАВАНЕ НА "СРЕБЪРНА” 

квартала в града, където проблемът с незаконно завзетите площи е
стар повече от 35 години. Става дума за няколко лица, които съдебния 
спор помежду си и с общината "влачат” повече от 30 години по

ните ресурси, както и за развитието на селата.
Общинската скупщина, според Статута, ще 

има 31 отборника. От значение е да се подчертае, 
че отборник може да бъде лице, което същевре
менно е и депутат, но че не може ако е работник в 
общинското управление. ОС има председател и 
един подпредседател. ОС ги избира из редовете на 
отборниците чрез тайно гласуване, и с мандат от 
четири години, колкото трае и нейния мандат.

Изпълнителният отбор на ОС има председа
тел и определен брой членове, се казва в доку
мента. Решение за броя на членовете му взима ОС 
преди избирането им. Кандидатура за председа
тел на ИО издига председателят на ОС. Кандидат- 
председателят на ИО в съгласие с председателя 
на ОС предлага кандидати за членовете. Отбор
ниците на ОС избират председател на ИО чрез 
явно гласуване. Те явно гласуват и листата на чл
еновете за ИО.

Съгласно Закона за местното самоуправлен-

съдебните зали и все някой остава недоволен. Опитите на общината да 
разреши спора досега оставаха безуспешни, вероятно и поради това, че 
на времето в случая май са забъркани и някои общински служби. Но с 
предложението да започне процедурата с изработка на план за пар- 
целация на тази част от града, би трябвало да се намери задоволяващо 
за всички решение.

Подобно е и с ъгъла на улица "Нишава” и "Кирил и Методий” до 
рампата в центъра. И тук става дума за петнаестина квадрата площ. 
която за нищо не може да се използва освен по проста логика да бъде 
присъединена към плаца на Тодор Младенов, разбира се с правилно 
обещетение на собствениците на този "триъгълник”. И тук се предлага 
изработка на план за парцелация (макър че е чудно такъв да не 
съществува, когато къщите тук са строени по план преди години).

ДРАГАН КОЛЕВ Е ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ДИРЕКТОР 
на Народната библиотека за период от следващите четири години, 
решиха отборниците на скупщината. Ведно с това за членове на 
Управителния отбор на библиотеката са назначени Момчило Ан- 
дреевич, Десанка Велчева, Милисав Николов. Вера Божкова и Асен 
Коцев. а в Надзирателния отбор са назначени Крум Величков, Весна 
Николова и Новко Йотов.в. Б.

А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕ
ГРАД ПРИЕМ ЗА НАЙ-ХРАБРИТЕ

В навечерието на Новата година пред- Димитровград. Това са Васил Давидков и 
ссдателят на Общинската скупщина в Дн- Драган Джорджсвич. С Медал за заслуги в 
митровград Никола Стоянов устрои прием областта на отбраната и сигурността на ст- 
за мислещите сс към ЮВ, полицията п мит- раната от президента на СРЮ също е на

граден Ненад Вучич от 
граничната полиция.

Честитайки на наг
радените Никола Стоя
нов им пожела през на
стъпващата 2000 да не 
бъдат в ситуация като 
през 1999 г. Той подче
рта отличното сътруд
ничество между общи
ната и посочените слу
жби. От своя страна на
градените, благодарей- 

^ кн иа добрите пожела- 
Ия ння обещаха, че те и за-

РЕБАЛАНС НА БЮДЖЕТА
•До приемането иа новия Бюджет - временно финансиране на общинските 
служби, органи и институции * Приети са решения та административните и 
комунални такси * Приет е и нов Статут на Общинската скупщина, съгласу
ван със Закона за местното самоуправление

На състоялата се на 30 декември поради лошото планиране, а поради 
сесия иа обективните причини, които наложи- 

ня разходите от 6 669
миналата година редовна
Общинската скупщина в Босилеград ха увеличение 
отборниците приеха нов Статут на 794 на 6 894 794 динара, 
общината. Според Никола Савов, се- Средствата за рсбплансирания 

на ОС, новият Статут е съ- Бюджет ще Ггьдат обезпечени от об
щински източници - чрез данъка

аа
кретар
гласуван с измененията и допълнени
ята в Закона за локалното самоупра- рху дохода на гражданите, от таксите

за ползване на комунални обекти и от 
местното самообляга-

и ь

вление, гласуван към края иа мина
лата година в републиканския парла- средствата на

не.меит.
Отборниците приеха и решение За временното финансиране па 

та ре баланс на Бюджета та 1999 го- общинските служби, органи и инстис- 
времеино финансиране на туции, които ползват средства от об- 

щинската хазна до края на мар т тази 
година са запланувани 2 306 037 ди
нара (разходите са 2 239 833, докато 
бюджетният резерв е 66 204 дсииара).

Според новото решение комунал
ните такси са увеличени с 50% и сра-

иапред ще изпълняват 
своите задачи както и 
до сега. Полковник Ра- 

Стойкопич от ЮВ също изтъкна

Момонт от приома при продседатоля на ОС в Димитровград 
(Фото Буба)

ническитс органи. Поводът е нс само Но
вата година, но и отличията, които опре
делени лица от посочените ведомства са 
получили от президента на СРЮ.

С Орден за заслуги в областта на от
браната и сигурността на страната са на
градени двама от полицейския участък в

дина, за
общинските служби, органи и инсти- домнр

сътрудничеството между общината и ЮВ 
както и между ЮВ и полицията и органите

туции до края иа март тази година 
решение за общинските ко-както и

мунални и административни такси.
Председателят на Изпълнителн

ия отбор на Общинската скупщина 
Васил Йованчов заяви, че ребалан- висине с миналогодишните.

па сигурността, митницата.

А.Т.

м.я.Бюджета е необходимост несът на
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ОТ ПРЕДКОНГРЕСНАТА И ИЗБОРНА ДЕЙ
НОСТ НА СПС

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО 
"БРАТСТВО"

БОСИЛЕГРАД

ДАТА ЗА ИСТОРИЯТАЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ 
В МЕСТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
По случай значителните юбилеи на малцинствения 
ни печат до УС на издателство ” Братство” бяха прис
тигнали многобройпи телеграми. В телеграмата, 
изпратена от министъра за човешките права на 
Сърбия Иван Седлак се казва: ”На издателство 
” Братство” честитя 40 години успешен и пло
дотворен труд. 40 години вашият колектив допринася 
за изграждането на съдружието в Сърбия, тачейки 
при това особеностите на българското малцинство 

равноправна национална общност. През всички 
тези години издателство ” Братство” отстояваше в 
застъпването си за истинските стойности на нашето 
общество и подкрепваше политиката, която дава 
възможности за афирмиране и напредък на българ- 
скто малцинство в Сърбия.
На вашия колектив изразявам особена благодарност 
за приноса му в защитата на отечеството от 
агресията на НАТО, както и за приноса му в процеса 
на обновлението на страната, който тече. Вярвам, че 
със своя труд и ангажираност и по-нататък ще допри
насяте за изграждането на Сърбия и Югославия, за 
внедряването на доверие и равноправие на нейните 
граждани, както и за превъзмогването на всички 
трудности, пред които е изправена нашата съвместна 
родина. От свое име бих искал да изразя готовност на 
вас и на издателство ” Братство” да оказвам 
поддържка и помощ в работата за общата благодат. 
Още веднъж ви честитя юбилея и желая ви всичко 
най-добро.”

Двадесет и четвърти декември 1999 година ще се 
помни като една от най-значителните дати в исто
рията на журналистическо-издателската дейност на 
българското национално малцинство в Югославия. На 
тоя ден бе отбелязана 50-годишнината на печата на 
българското малцинство и 40-годишнината от изли
зането от печат на първия брой на в-к ”Братство” и 
основаването на издателство "Братство”. По случай 
посочените юбилеи в Ниш се проведе тържествено 
заседание на Управителния съвет (УС) на издателство 
"Братство”, на което, освен членовете на тоя съвет, 
присъстваха и представители на правителството на 
Сърбия, общините в Сърбия, в които живеят числя
щите се към българското малцинство, след това пред
ставители на културни ведомства, учебни заведения, 
предприятия и други колективи от Димитровград, Бо
силеград, Ниш и други градове, които са допринесли за 
равитието на журналистическо-издателската дейност 
на българското малцинство в Сърбия. На тържестве
ното заседание на УС, което се проведе в една от 
заседателните зали на Юридическия факултет, при
състваха редица изтъкнати радетели на културата, пр
осветата, журналистиката, науката, изкуството и пуб
лицистиката от редиците на българското малцинство, 
сегашни и бивши работници в издателство "Братст
во”, настоящи хонорувани сътрудници на изданията на 
"Братство”, почитатели на печатните издания на това 
издателство, многобройни журналисти от различни 
медии и други гости.

Изборните събрания в 43 местни организации на Со
циалистическата партия на Сърбия в Босилеградска об
щина завършиха в планирания срок. Избрани са нови 
ръководства (председатели, секретари и касиери), 
масовите организации и други членове на местните 
бори. Избрани са и членовете на Общинската изборна 
конференция и евидентирани възможните кандидати за 

Общинския отбор, Изпълнителния отбор и 
членове на Уставната и Надзирателна комися. Предла
гани са и възможни кандидати за членове на Главния 
отбор на СПС.

Характерно е, че на всички изборни събрания еди
нодушно беше подкрепено предложението Слободан 
Милошевич да бъде преизбран за председател на пар
тията, която в досегашния период се потвърди с устой
чивата си дейност и всеотдайната грижа за всички граж
дани, за мир и сътрудничество с всички страни на равно
правни начала.

Социалистите в' местните организации в Босиолегра- 
дска община критически оцениха четиригодишната си 
дейност и приеха програми за работа през следващия 
период. В отчетите за работата и в разискванията осо
бено внимание беше посветено на отделните проблеми и 
трудности в местните общности, стопанството и в ин
фраструктурата - въпроси, които имат голямо значение 
за по-ускореното развитие на общината като цяло. В от
делни местни организации са изтъкнати и проблемите от 
областта на здравеопазването, нередностите в областта 
на снабдяването и работата на инспекционните служби, 
недостатъците в сферата на образованието, пътните и 
ПТТ съобщения, функционирането на локалното самоу
правление и другите проблеми.

Изборната дейност ще бъде обсъдена тези дни и от 
страна на Изпълнителния отбор, а след това и от Общин
ския отбор на СПС в Босилеград. На тези събрания ще 
бъдат утвърдени и по-нататъшните задачи на социалис
тите в рамките на изборната и предконгресната дейност.

м.я.

а в по-
от- като

членове на

Тържественото заседание откри председателят на УС на "Братство" Никола Стоянов

С приветствено слово към присъстващите най-на- зобличаването на мрачните цели на сталинизма и че в 
пред се обърна председателят на УС на издателство продължение на 6 и половина години, колкото е изли- 
"Братство” Никола Стоянов, който припомни за юби- зал, е бил хроникьор на едно бурно време, по време на 
леите, а след това акцентира върху значението на в-к
"Братство” и останалите издания на нашето издател- правено пред редица предизвикателства, 
ство. ”3а 40 години, колкото съществуват, вестник нето на вестник "Братство”, каза по-нататък Димит- 
"Братство” и издателство "Братство” изпълниха зна- ров, и основаван- 
чителна роля. Като институция на българското мал- ето на издателст- 
цинство те оставиха трайна следа, не само в живота на во "Братство” 
това малцинство, но и по-широко. През целия посочен започна период 
период "Братство” бе значителен носител и тълку- на още по-дина- 
вател на идентичността на малцинствената общност, мично развитие

СУРДУЛИЦА

180 НОВИ СОЦИАЛИСТИ което нашата страна и нашето малцинство е било из-
”С излиза-

Предконгресната и изборна дейност в общинската ор
ганизация на СПС в Сурдулишка община се провежда 
успешно. В 43 местни организации, 32 в града и 11 в 
местните общности, изборните събрания приключиха. 
Сега са в ход подготовките за изборната конференция, 
която ще се проведе до края на този месец.

Характерно е, че по отношение на предишните из
бори този път се забелязва по-голяма мобилност на чле
новете и по-активно участие в разискванията, което е 
добра основа за още по-съдържателна и плодотворна 
работа през следващия период. Едновременно това е и 
доказателство за това, че социалистите в тази община с 
авторитета си все повече печелят доверие сред хората и 

повече увеличават и укрепват своите редици. Само

ала и на нашите среди и нашите хора.
Афирмирайки многобройните стойности 
във всички области на живота и противо
поставяйки се на много злонамерености,
"Братство” даде значителен принос в из
граждането, развитието и афирмирането 
на политиката на междунационалното 
равноправие в Сърбия и Югославия”, по
дчерта в приветевеното си слово предсе
дателят на УС на издателството Никола 
Стоянов.

За развойния път на печата и изда
телската дейност на българското малци
нство в Сърбия и Югославия на търже
ственото заседание на УС изнесе доклад 
директорът на издателство "Братство”
Венко Димитров. "Цели 50 години ни ра
зделят от 17 януари на 1947 година, ко- 
гато в Белград беше отпечатан първият 
брой на "Глас на българите в Югосла
вия”. Изминаха и 4 десетилетия от 15 юни 
1959 година, когато започна да излиза ве
стник "Братство” и от 22 декември съ
щата година, когато околийската конференция на на информационната и издателската дейност на бъл- 
ССТН в Пирот взе ре
дателство "Братство”. Дати и годишнини, достойни за лиза и детския вестник "Другарче”, който от преди 10 
уважаване и почит, защото оттогава за българското години стана списание, а само 3 години след това се 
малцинство в Сърбия започва и продължава до дне- Р°ДИ и списанието за литература, изкуство, наука и 
шен ден широка, интензивна информационна и изда- обществени въпроси "Мост”. По това време в "Брат- 
телска дейност на майчин език”, изтъкна в началото ство започна и интензивна книгоиздателска дейност.

директорът Венко Димитров. Той С продукция от над 100 заглавия (повече от които са 
припомни, че предшественикът на вестник "Братст- оригинални творби на автори от българското национ- 
во” - вестникът ’Тлас на българите в Югославия” е злно малцинство) от всички видове на литературното 
започнал да излиза по време на най-силната информ- творчество, с множество научни, публицистични тек

стове на страниците на списанието ”Мосг” се създава
ше и бързо развиваше литературното, художественто,

все
през изтеклия месец в рамките на предконгресната и из
борна дейност са приети 180 нови членове, така че поред
ният партиен конгрес Сурдулишка община ще посрещне 
с над 4500 членове на Социалистическата партия на Сър
бия.

На изборните събрания, които били добре подгот
вени, в критическа атмосфера са обсъждани резултатите 
през изтеклия четиригодишен период и са приети ориен- 
тационни програми за работа през следващия период. В 

място заема по-нататъшното обновле- 
натовските

тях приоритетно
разрушените или ощетени обекти от 

бомбардировки, както и подобряването на жизнените ус
ловия на гражданите. Социалистите в тази община ще 
настояват за по-нататъшно укрепване на стопанството 
чрез откриването на малки предприятия в отделните 
стни общности и развитие на туризма, за повишаване на 
качеството на здравните услуги и по-ускореното реша- 

проблемите в областта на инфраструктурата.
на СПС са

ние на В. Димитров: "Вестникът и 
издателството оставиха трайна 

следа в живота на 
малцинството"

В. Лукич: "Правителството и 
Министерството на 

информациите в Сърбия и 
занапред всестранно ще 

помагат "Братство"
ме-

гарски език. От начало на 1961 година започва да из-шение за основаването на из-ване на
В мнозинството от местните организации 

избрани нови ръководства, но в отделни местни органи- 
или пък са сменени самозации са преизбрани старите

някои от ръководните лица.
Единодушно е подкрепено предложението Слободан 

Милошевич пак да бъде избран за пръв човек на пар
тията, на която той всъщност е и основателя и която с 
основните си позиции и принципната си програма вдъх
новява доверие на всички граждани, без оглед на национ
алната им принадлежност.

на изложението си

бюровска кампания срещу нашата страна, че този ве-
м.я. стник тогава е изпълнявал значителна роля в ра-
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научното и публицистичното 
нашата

творчество на 
народност на майчин език като общ 

принос за тачането на националната култу
ра и традиция, на националната ни самобит
ност и идентичност”.

ния в журналистика бе присъде
на на журналиста Бобан Димит
ров. На редакторите в издател
ство "Братство” Ванче Богоев и 
Кирил Георгиев парична награда 
бе присъдена за приносите им в 
реализирането на редакторската 
политика, на шефа на коре 
дентството на "Братство” в Ди
митровград Алекса Ташков - за 
фоторепортаж, а на шефа на ко- 
респондентството на "Братство” 
в Босилеград Васко Божилов — за 
публикувани аналитически текс
тове. Парични награди бяха при-

В продължение на своето изложение Ве
нко Димитров изтъкна, че юбилеиите 
шето издателство и малцинственият ни пе
чат като цяло се паднаха, за жалост, в една 
нещастна година за цялата страна, през коя
то ни сполетя коварната агресия на НАТО 
алианса. Димитров посочи, че миналата го
дина е била тежка, но същевременно 
на за всички, които всеотдайно са се борили 
за запазването на независимостта на нашата

на на-
спон-

и слав-

Д-р М. Младенов - лауреат на 
наградата за жизнено дело в 

поезията

Б. Николов - пръв лауреат на наградата "Асен 
Лазаров" за жизнено дело в журналистиката ни

родина, включително и за работещите в из
дателство Братство ', които през цялото 
време на агресията са работили и подготвя-

военните броеве на вестника. Димитров обърна 
мание и на електронните медии в Сърбия, излъчващи 
програми за българското малцинство.

Своя доклад на тържественото заседание на УС той 
приключи, говорейки за по-новата история на нашето 
издателство:

Издателство Братство” с всичките свои издания и 
със съвкупната си дейност се развиваше и афирмираше 
като най-значителна

съдени и на карикатуриста от 
Ниш Миодраг Стоянович - за пу

бликуваните му в "Братство” карикатури, Стефан Ник- 
публиканските министерства на информациите и кул- олов-за публикуваните му в нашия вестник хуморески, 
турата. Лауреати на сребърните барелефи на нашето Мая Антич, ученичка от Пирот, която със своя фотоа- 
издателство станаха ОС в Димитровград, ОС в Босилс- парат увековечи мига, когато натовската авиация ми- 
град, министърът за човешките права в правителството нала га пролет обстрелва телевизионния ретранслатор 
на Сърбия Иван Седлак, председателят и заместник- на хълма Козарица край Димитровград. С книги бяха 
председателят на УС на "Братство" Никола Стоянов и наградени всички членове на редколегията на в-к 
Сотир Сотиров, директорът на издателството Венко "Братство”, които са участвали в подготвянето на веон- 
Димитров, съветникът в републиканското министср- ното издание на вестника, както и работещите в 
ство на и

ли вни-

културна институция на българ- 
народност в Р Сърбия и СР Югославия. През 

изминалите 40 години то минаваше

нформациитс и член на УС на издателство 
"Братство" Вукойс Лукич и Завода за учебници и на-

издателството.
Наградата ” Стойне Янков” бе присъдена на проф.ската

през повече раз
войни фази - през периоди на силен подем и възход, но
и периоди на стагнация и упадък в зависимост от съв
купните обстоятелства в обществото. В развойните му 
процеси особено ще се помни датата 26 декември на 
1995 година, когато Народната скупщина на Р Сърбия 
гласува Закона за основаването на издателство "Брат
ство" и по такъв начин превзе правата и задълженията 
на основателя на издателството. От тогава започва пе
риод на нов възход и създаване на обстановка, в която 
'Братство" отбелязва своята 40-годншнина при прин

ципно и последователно решен учредителен статут, при 
принципна, последователна и благоприятно дефинира
на организационна структура, ефикасна система на уп
равление и ръководене, със сигурни и стабилни из
точници на финансиране, с оптимална и съвременна 
материално-техническа база, сравнително добре про
филирана структура на кадрите, със стабилни вътре
шни отношения, с явна и прецизно дефинирана про
грама, програмна ориентация и редакторска политика, 
с богато съдържание и жанрово разнообразие на из
данията, създали си вече свой особен стил и индивиду
алност, с текстове, писани на завидно професионално,

Художникът Перица Донков е удостоен с наградата 
"Методи Петров" за едногодишни постижения в 

изобразителното изкуство

М. Н. Присойски получи наградата "Детко Петров" за 
жизнено дело в белетристичното творчество

гледни средства от Белград. Бронзови барелефи бяха 
връчени на ОС в Бабушннца, ОС в Сурдулица, ” ГИД” д-р Марин Младенов за целокупното му поетично тво- 
в Димитровград, Графическото предприятие ”Мишич” рчество. Награда за едногодишни постижения в обла- 
в Ниш, на Симеон Костов, писател от Белград, Васил стта на поезията посмъртно бе присъдена на Вукица 
Такев от Босилеград и на Денко Рангелов, главен и Иванова-Стоименова. Награда ”Детко Петров”, при- 
отговорен редактор в нашето издателство. Благодарей- съждаща се за постижения в областта на прозаичното 
ки от името на получателите на барелефите Вукойе творчество бе връчена на Миле Николов Присойски за 
Лукич между другото каза, че министерството на ин- целокупнто му досегашно литературно творчество, де
формациите на Сърбия и правителството като цяло и като Новица Иванов получи награда за едногодишни 

пред ще се стараят да помагат на издателство "Бра- постижения в областта на литературата. За леуреат на 
" колкото е възможно повече с цел то и по-на- наградата "Методи Петров” бе обявен прочутия жи

вописец Слободан Сотиров. Той получи това признание

за на

за целокупното си досегашно художествено творчест
во, докато м-р Перица Донков получи награда за едно
годишни постижения в областта на изобразителното 
изкуство. Наградата "Асен Станчевнч’, присъждаща 

досегашните постижения в областта на науката исе за
публицистиката стана притежание на д-р Джордже Иг- 
наятоннч. За едногодишни постижения в тази област 
награда получи д-р Спас Сотиров. От името на награде- 

благодарн д-р Марин Младенов: Видно съм раз-

Д-р Спас Сотиров е лауреат на наградата ла 
едногодишни постижения в науката и публицистиката

пи тежурналистическо и редак торско равнище и с мно! о т во
рческа енергия и подем, с чист израз и съвременно гра
фическо и художествено оформление’, изтъкна в края 
на изложението си директорът на издат елст во Брат -

Казаха след тържественото заседание 
М-р Перица Донков: Тази години имах една изклю

чително забележителна изложба, която мотивира хората 
ог ” Братстпо” да мн дадат награда за едногодишни по
стижения в областта на художественото творчество. Раз- 

иаградпта. Радвам се и заради 
сред множество нашенци* Дано издателство 

Ц§ ” Братство” доживее още много значителни годишнини и
Новица Иванов получава награда™ зп едногодишни

постижения в прозата ств0» дОЖ„„я един такъв юбилей. Самото тържество бе
1 тттч к да ос рлзиинл и укрепва приятелските отношения организирано безупречно. Настроението на всички прн- 
I между сръбския и българския народ. състнащн бе подходящо за един такъи позабравим момент.
В П-Г, основа на решението па УС на тържеството Па работещите а издателството и па всички читатели на
1 бяха врт 401111 и многобройпи благодарствени, писма на изданията пожелавам всичко най-хубаво. Доно «'ВДят ад- 
Ъ. ояхи врь юни и мп»>1 | 1 шш'тципи успешни в по-нататъшната си работа и

отделни лица, ведомства, учебни заведения, иредирия- Р ^ „„ 1Ш1мет„ "Братство” има още много
други юридически субекти, конто са допринесли Д 

изпитното па нашето издателство.
Гази година бяха установени награди за журнал

истически постижения, както и за постижения в обла- друго, заради това, че тук виждам стари приятели, хора. 
сп а на поетичното, литературното, художественото, е които преди половин век създадохме нещо хубавг. 
научното и публицистичното творчество. I [игралата за нещо прекрасно. Това нещо надмина шините очаквания 
журналистически постижения,носеща названието” Ас- от 50-то години , каза между другото с рпзпълнушш
снЛязорои” „включваща.....зимна награда па стойност глас изтъкнатият нашенец, доайенът нп журнадиеги-
5 ХЮ.ЯДИ динара и барелеф бе присадена ив Богдан ческото и литературното тоирчсстпо нп българското 
Николов за цялостното му досегашно журналистическо малцинство у нас. и] Кокан Ком.но.)
творчество. Парична награда за едногодишни иос1Ижс*

ство" Венко Димитров.
По случай юбилеите на "Братство” и малцинстве

ни печат златни барелефи на издателство Брат- бири се, рпдиим се много нп 
топи, чо съм 1

ПИЯТ
ство” за приноса им в развитието на информационно 
издателската дейност на българската народност в Сър
бия бяха връчени на Правителството на Сърбия и рс-

8 Шят г ;
тия и 
за р забележт елин годишнини.

вълнуван заради тази среща. Едно, заради наградата, а

Колективът на изд. "Братство” в деня на юбилея
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УСПЕХЪТ И ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
ДИМИТРОВГРАД КАТО ИСТИНСКИ 

ХУДОЖНИКНАЙ—много отличници
Не бе никак трудно веднага след колектив

ната изложба на художниците-любители в ди
митровградската галерия да поразговаряме с 
Деян Димитров, който се представи с три картини и остави приятно 
впечатление сред любителите на изобразителното изкуство.

Без да изчака въпроса, широко се усмихна и започна да раз-

Както изтъква директорът на Димитровград
ското основно училище Димитър Гюров,оценка 
на всички училищни органи е, че първото полу
годие успешно е завършено, имайки предвид ця
лостното изпълнение на предвидената програма. 
И през 11-те дни на стачката, когато часовете са 
били намалени на 30 минути, предвиденото е реал
изирано.

място са осмокласниците с 3,75 средна бележка.
Интересни са данните и когато става дума за 

поведението на учениците. От първи до пети няма 
наказани. Вече в шести клас един ученик има на
малено поведение на много добър и един на до
бър. В седми клас един е с много добро, а трима с 
добро поведение. Вече в осми клас поведението 
на много добър е намалено на 15, а на добър на 
един ученик. Общо са наказани по този начин 22. 
При по-малките от първи до четвърти клас също 
няма неоправдани отсъствия. Оправданите са 
1996. Вече от пети до осми клас отсъствията са 
4487 оправдани и 188 неоправдани или общо има 
6671 отсъствие. Въпреки на пръв поглед голя- 
мият брой на отсъствия, поне на края на първото 
полугодие видима е тенденцията за намаляване на 
отсъствията в успоредба със същия период от ми
налата учебна година. Но все още нищо не се знае, 
понеже сезона на грип току що започва.

Макар че е ваканция за преподавателите това 
е време когато ходят на усъвършенствуване или 
на семинари. Историците вече са били, предстоят 
семинари за учители и преподаватели по матема
тика, физика и останалите области. Ведно с това 
в училището се провеждат и подготовки за от
белязване на празника "Свети Сава”.

казва:
- Роден съм през 1972 година в Димитровград, където и за

върших основното си образование. Средно гостилничарско учи
лище завърших в Пирот и в момента съм без работа. Имам доста 
време и затова се занимавам с изкуство. Още като малък започнах 
да рисувам, а в основното училище направих първите сериозни 
крачки с насърчението на преподавателя по рисуване Никола Де- 

На него дължа най-много за постигнатото в тази област, но, 
разбира се, и на моята упоритост и работа. Започнах първо с молив, 
след това с водни бои и темпери и ето сега работя с масло, каза ни 
Деян и продължи:

Средната бележка на края на полугодието е 
много добра - 3,72. От общо 924 ученици най-м
ного са отличници-дори 356, което представлява 
38,53%. Следват тези, които са изказали много 
добър успех, а те са 269 или 29,11%. С добър успех 
са 151, а с двойка или задоволяващ успех са само 
десет. Според Гюров броят на тези с двойка пос
тоянно се намалява. Значи с положителен успех 
са 786 или 85,06%

Що се отнася до слабите бележки, те са общо 
138 или 14,94 на сто. Най-много са тези, които 
имат само една слаба бележка -54. С две слаби са 
48, с три 15, с четири 14 и с пет са седем ученика.

Когато става дума за това кой клас е най- 
добър, и този път традицията не е нарушена, ко
ето означава, че първолаците са пак най-добри. 
Техната средна бележка е 4,13. На второ 
нареждат тези от четвърти клас със средна оцен
ка 3,83 и след тях изненадата на това полугодие, 
"което никога досега не се е случвало”, на трето

нков.

- Никак не е ле
сно сам да приготв
яш платна, сам да 
купуваш бои, още 
повече когато не ра
ботиш никъде... Ние 
наистина сме люби
тели, но потайно же
лаем да станем и пр
офесионалисти, ис
тински художници.

От картините на 
Деян наистина се на
лага впечатлението 
за професионално- 
ст. Темите са му най- 
различни - натюр
морти, портрети,ко
мпозиции, строго из
държани и съдър
жателни. Цветната 
палитра е най-раз
нообразна, от злат
на охра до пруско- 
синя, с най-разно- 

цветни нюанси. Когато наблюдавате картините му, чувствате, че 
пред вас е талантлив, истински художник, а не само любител. Но 
когато малко повече се вгледате в творбите му, се вижда, че му 
трябват много повече знания от областта на живописта. Повечето 
от боите са разбърквани на платното пряко или не са разбърквани, 
като са нанасяни направо от тубата. Но нали човек се учи докато е 
жив. А Димитров е още млад. На някои от картините му има много 
ненужни елементи. Във всяко изкуство, пък и в това е най-важно с 
малко елементи да кажеш много. Деян е даровит и сме сигурни, че 
ще преодолее тези творчески трудности и ще продължи да рисува 
и учи.

място се

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

НА МИНАЛОГОДИШНОТО РАВНИЩЕ
* Реализирани са всички запланувани учебно-възпитателни дейности * Второто полугодие започва на 
24 този месец

В двете учебно-възпитателни ведомства в Бо
силеград - Основното училище и Гимназията - 
първото полугодие завърши на 30 декември ми
налата година, а зимната ваканция ще продължи 
до 24 януари. И в едното, и в другото ведомство 
успехът и поведението са на миналогодишното 
равнище. От общото 220 ученика (13 по-малко 
отколкото миналата година) в Гимназията, 53,6% 
са без слаби бележки, докато останалите имат по 
една, две или повече единици. Относително по- 
добър е успехът в Основното училище, където от 
общото 896 ученика ( трима повече отколкото 
лани), 82,9 на сто са без слаби бележки, а само 
17,1% ихиат негативни оценки.

Учителските колективи в двете ведомства ко
нстатираха, че успехът и поведението на учени
ците в края на първото полугодие са на задоволи
телно ниво, а заплануваните учебно-възпитате
лни дейности са реализирани успешно. Осъще
ствена е и програмата за т.н.р. обществено-поле

зен труд, а някои от сформираните секции се пред
ставиха с литературно-културни програми.

Сред 118-е гимназисти без слаби бележки 50 
(22,7%) имат отличен успех, 46 (20,9%) са много 
добри, докато 23-ма са добри. По една слаба бе
лежка имат 12 ученика, по две - 15, по три - 18, 
докато по четири и повече 57 ученика.

В Основното училище съотношението между 
учениците без и със слаби бележки е 5,8 към 1. От 
общото 896 ученика 282 са отличници, 274 много 
добри, 162-ма имат добър успех, докато задово
ляват 25 ученика. С по една слаба бележка са 
53-ма, 33 с по две, 18 с по три, а 37 ученика имат по 
четири или повече единици. Както и досега, и този 
път по-добър е успехът на учениците от началния 
курс - от първи до четвърти клас - където съот
ношението между учениците без слаби и тези със 
слаби бележки е 14 :1 в полза на първите.

Деян Димитров, 
Композиция

Д. Димитров
М.Я

ПЕСНИТЕ В "КОЩАНА" КАТО ПОВОД

ВСИЧКО СЕ ДЪЛЖИ НА ”ЖАЛ ЗА МЛАДОС”
в Милан Тасич, който в песента е Миле 
Пиле. Починал е преди 40 години и на 
паметника му написано "Миле Пиле". 
Без оглед на голямата любов, дядо му го 
оженил за вранянката Любица. Това об
аче не попречило на Ленче и Миле да се 
срещат и да се обичат до края на живота 
си. За връзката им разбрали почти вси
чки вранянци
песму”. Родителите не позволявали на 
Ленче да се среща с Миле. Сетне тя се 
омъжила за друг, но желанието й било 
синът й да се ожени за дъщеря на Миле. 
Това обаче не станало. Възрастни вра
нянци и сега казват, че когато някъде на 
веселба започвало да се пее "Отвори ми 
бело Ленче" Любица се толкова ядос
вала, че принуждавала мъжа си да напу
скат веселбата и да си отидат.

Във Враня и сред вранянци живеяла 
и Бело Дуде. Тя живее и сега посред
ством делото на Станкович. Живее и дн
ес в песента и е съставна част на вран- 
ския севдах и кара севдах. И ден-днешен 
във Враня и околността веселба не мо
же да се замисли без "Дуде, бело Дуде”,

понеже с нея се лекуват любовни ядове 
и болки. Но, както казва Митке в дра
мата, ” от карасевдах по-голем более не- 
ма”.

Кощана, младата и красива циганка, 
с играта и песните си на времето замай
вала главите на вранянци, жадни за жи
вот, младост, севдах...В пиесата "Коща
на", с която на театралната сцена сега 
твърде успешно се представя театърът 
"Христо Ботев” от Димитровград- тази 
красавица с песента си разгалва сърцата 
и разпалва емоциите и на хора от вла
стта. Почти всички тези песни са връзка 
не само на тази драма, но и на остана
лите произведения на Бора Станкович с 
любовните драми, случили се през вто
рата половина на XIX век във Враня.

Повечето песни, които е пяла Ко
щана или някои други герои на Станк
ович, са посветени на хора и събития от 
Враня. И сега от вранянци на преклонна 
възраст могат да се чуят спомени за Бе
ло Ленче, Бело Дуде, Димитрия... Почти 
всички жалеят за любов, живот и мла
дост. И почти всичко се дължи на "жал 
за младос”. Тя е толкова голяма, че ни- 
какав севдах не може да я излекува.

Бело Ленче всъщност е вранянката 
Йелена Стаменковнч. Била се влюбила

Всред вранянските песни, които Ст
анкович "турил” в произведенията си, 
особено място заема песента "Димитри- 
йо, сине Митре”. Димитрия бил търго
вец, оженил се за хубавицата Стана, но 
нямали деца. Това доста обезпокоявало 
цялото семейство. Поради това и Митре 
често мъмрил жена си. Когато драмата 
в семейството толкова кулминирала, 
Стана решила да се обеси. Спасила я 
някоя си Софка, която й препоръчала 
да изневери на мъжа си. В тази работа 
посредничил вуйчо му Тома Караминга. 
Стана забременяла. Починала обаче 
при раждане. След няколко дни вуйчо 
му открил тайната и Димитрия заминал 
и се самоубил на гроба на Стана. Всичко 
това обаче, както би казали съседите 
вранянци,”нейе могло у песму да стане”.

Във вранските песни, разбира се, и в 
произведенията на Станкович, посвете
ни на безмерната жал за младост, "нейе

и любовта им "турили у

Стройна и с чудесен глас: Цветанка 
Тотева като Кощана, 1964. г.

могла да бидне турена” и любовта и от
ношенията между известния литератор 
и вуйна му.

В.Божилов
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т!1«ЛтиВс»сЖНАТА ЧАСТ НА Б°СИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА, ПОНЕЖЕ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ НЕ 
СЛЕДЯТ ПРОГРАМИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Богдан НИКОЛОВ: ИЗ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ (4)

ОТ В. "ЦАРИБРОД" УЗНАВАМЕ КАК СМЕ ЗАПОЧНАЛИ XX СТО
ЛЕТИЕТЪРСЯТ ДА ИМ СЕ 

ПРЕМАХНЕ ТАКСАТА ОСТРА ПОЛЕМИКА СЪС 

СТОЛИЧНИТЕ ВЕСТНИЦИТаксата за телевизионни апарати,
която своевремено беше преименува-

години, т.е. веднага след приемането 
на решението, започнаха да негодуват. 
Изискват таксата да се махне за всички 
онези, които поради технически при
чини не са в

на като такса на електромери, и която 
се изчислява заедно със сметките за

Провинциалният вестник "Цариброд” 
не е отстъпвал на столичните вестници по 
известни политически въпроси. Редакция
та отговаряла на поставени въпроси, вс
тъпвала в полемика, а столичните вест
ници препечатвали от страниците на "Ца
риброд” някои статии, отнасящи се за по
ложението в страната. Известна е полеми
ката между "Цариброд” и софийския в. 
"Свят" по повод написаното от Йонев в 
тоя вестник.

Вестникът разобличавал постъпката 
на народниците в Калотинска община, къ- 
дето били отложени изборите, за да могат 
да ги спечелят властващите в Цариброд- 
ско народняци. Вестникът остро критику
вал уволнението на архиваря-регистратор 
към Околийското управление Р. Димит
ров и назначаването на народника Рака- 
тиев на негово място. "Господин Р. Ди
митров освен че си добре гледаше рабо
тата - пише вестникът - той беше един от 
най добрите членове на певческия хор в 
Цариброд и сега с неговото напускане на

Вестникът коментира разписанието за 
народния заем и пише: "Ние не знаем дали 
народното правителство ще излезе толк
ова снизходително и признае този народен 
заем, защото не знаем и‘ нуждите на дър
жавата, от които е предизвикан, и естес
твото на нуждите, за които се прави, оба
че, най елементарната логика, най елемен
тарна нравственост му налага да се яви 
пред министрите и каже: Долу от минис
терските кресла!”

А когато правителството на Петко Ка
ра велов си подало оставка, вестникът пи
ше, че "властта трябва да се повери на 
хора, които са вече доказали своята дър
жавническа способност, на хора, които със 
своето поведение, като вдъхват доверие 
на поредъка вътре в страната, да се полз
ват с такава и вън от нея, пред тия, от 
които най много ще имаме нужда в бъ
деще, защото днес е най неудобно време за 
политически реформи”.

Вестникът с ирония критикува и пред
седателя на Реформаторската партия Ст.

изразходваната електроенергия, все 
още е спорна и неприемчива за граж
даните в десетина села в Босилеград- 
ска община и за отборниците на тука
шната Общинска скупщина. Поради 
технически причини, по-прецизно ка-

Отборницнтс на ОС отправиха за
бележки по адрес на РТС и поради две 
други причини. Едната е, че в повечето 
селища в общината не се приема втората 
и програма или пък приемът 
ствен. Втората е заради иевъзстановява- 
нето на третия й канал, който в общи
ната не се следи след като Н АТО порази 
емисионния център на Бесна кобила.

състояние да следят про
грамите на държавната телевизия. На
същото становище са и отборниците 
на ОС, които не веднъж 
изискванията им. На последната сесия 
на скупщината те поискаха въпросна
та такса да се махне все докато не се 
създадат технически възможности за 
приемане на програмите на РТС. От
борниците са на мнение, че в това от
ношение помощ и съдействие ще ока
же и Правителството на Сърбия.

В момента не е известно дали до
макинствата в тези села ще бъдат ос
вободени от плащане на таксата или 
не. Не е известно и как, и кога ще се

подкрепиха

е некаче-

зано поради липса на ретранслатори, 
домакинствата в южната част на Бо- 
силеградска община, преди всичко в 
селата Жеравино, Голеш. Карамани- 
ца. Доганица. Назърица. Ярешник. Го
рно и Долно Тлъмино. Бистър. Рика- 
чево и Бранковци, нямат възможност 
да следят програмите на държавната 
телевизия. Въпреки това. Радио-теле
визия Сърбия не се отказва от парите 
за "услугите си". Следователно по тази 
основа сметките им всеки месец се 
увеличават с 40 динара, колкото сега е 
основната такса, докато лихвите върху 
тях са им допълнително бреме.

Жителите в тези села от няколко

изгради запланувания ретранслатор в 
южната част на общината. Преди три 
години ОС и РТС сключиха договор за 
изграждането му, но същият не се ре
ализира. Лани това не стана поради 
НАТО бомбардировките. В момента 
никой не прогнозира кога пропусна
тото ще се компенсира.

Понеже въпросните села са покрай 
българската и македонска граница или 
в непосредствената им близост в някои 
от тях антените на тв. апаратите са 
насочени към София и Скопие.
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ОБЩИНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ
На последното си миналогодишно заседание Изпълнителният отбор на Общин- 

скупшина в Димитровград удовлетвори два иска за стипендии-на Соня Спасова 
от Желюша и на Саня Николова от Димитровград. Соня е студент на трета година 
английски, а Саня на четвърта педагогия. Членовете на ИО се съгласиха на Соня да 
се даде стипендия от първи януари т.г., понеже една стипендиантка се омъжила и 
фактически няма да се върне в Димитровград. На Саня също е прието да й се даде 
стипендия от началото на учебната година. Така и занапред

"англичани": Венелин Рангелов. който е на четвърта
с на

ската

Симов, който написал статия за в. "СВЯТ" 
с "цел да покаже, че е грамотен". "Обаче - 
пише "Цариброд" - статията му е написал 
друг. Истина е, че Симов по рано не из
лизаше така публично и сам да се хвали, 
затова пи тогава имаше за комшика една 
циганка ("Бог да я прости"), която усър
дно го хвалеше по махалата".

И не само печата в София, народни пр
едставители и някои министри, а редак
цията на "Цариброд" се осмелявала да кр
итикува и полицията. Така например 
лнцнята направила обиск в къщата 
Иван Колев от Ярловци по искане на га- 
марскня кмет Георги Андреев, но влязла в 
къщата без решение на прокурора.

Вестникът пише:

Цариброд хора ще чувствува голяма лип
са. Ние крайно съжаляваме за гдето не
справедливо и леко се уволняват най до
брите чиновници само и само да се отвори

като стипендианти на

общината остават петима 
година, както и Милияна Мердович и Саша Георгиев, докато Анита Алексова
трета година.

Освен споменатите "англичани”, общински стипендии получават още: Мая 
Димитрова на четвърта година журналистика. Далибор Денков на втора 
електроника и Горан Игич, който следва сръбски език.

Поемайки стипендиране на толкова студенти общината е имала предвид преди 
за английски език в двете димитровградски училища.

място за народняцнте.
Вестникът разобличавал и някои на

родни представители заради постъпките 
им. Така за народния представител ДИКО 
ЙОВЕВ. народник, вестникът писал, че 
избягал от войската и бягал от гледането

изпс-

годинл

всичко недостига на кадри 
Известно е. че с години назад обучението по английски и в основното училище и в 
гимназията бе придружавано от редица проблеми . които все още не са ра фонеми. 
Имайки това на ум личи, че политиката на общината за стипендиране и създаване 
сопствени кадри е добра и вероятно ще разреши проблема по-дългосрочно.

на делото пред мирония съд относно 
сената обида от Георги Алексов пред из
борите.

"Дико Йовсв позорно избягал от вой- 
- бяга и от правосъдието! Както бя- 

съобщилн в един от нашите броеве на

нп по
па

А.Т.

ската
БЮЛЕТИНЪТ НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ КЛОН НА СДРУЖЕ
НИЕТО КИЦ „ЦАРИБРОД" НЕ Е РЕГИСТРИРАН

ХМС
20 т. м. беше назначено да се разгледа от

"Полицията в тоя случай с протнвзак- 
постъиила, защото само съдебните

тукашния Мирови съд делото заведено от 
Георги Алексов против вечния наш кандп- 

Рпчо Петров - Дичо Йо-
онно
власти са компетентни да нравят обиск вНЕЛЕГАЛНО ИЗДАВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ
дат и храненик на 
пев за оскърбленията, които този послед- 

му бе нанесъл пред деня па изборите за 
народни представители, в града ни, в дю
кяна па съгражданина пи Мито Младенов.

зата той бил

жилищата на българските граждани, а по
лицията няма това право и когато сама 
нрави обиск, върши беззаконие. Полиция
та ие трябва тъй лесно да си играе с неп
рикосновеността на жилищата на гражда
ните, защото къде ще му излезе края, ако 
тя почне да прави на всекому обиск сама, 

за нищо и никакви работи!” 
Ето, от казаното досега можем да ви

ни»

сс прави понеже “бюлетинът не е регис
триран като средство зя масова комуни
кация в Регистъра на Министерството за 
информации”. Посочва сс и какво трябва 
да направят издателите, за да продължи 
излизането му. . “Съответно разпоред
бите на чл. 14, 15 и 18 от Закона за обще
ствено информиране имате зпдължснис- 

регистриратс. В противен случай 
трябва да прекъснете 
му издаване, понеже топа подлежи на на
казателни разпоредби от Закона.

Както се вижда, излизането на бюле
тина не се забранява от държавата, както 
настояват да представят нещата отг ово
рните на филиала, а тъкмо от самите 
- поради нелегалното му издаване и раз
пространяване.

Ноемврийският брой на Бюлетина, 
който втора година издава и безплатно 
разпространява босилеградският филиал 
на Сдружението на граждани КИЦ “Ца
риброд" от Димитровград, не излезе. По 
тоя повод се разпространяват различни 
спекули, предимно от представители 
филиала. Защо точно бюлетинът не се 
появи, узнахме от дописката на Минис
терството за информации, която подпис- 

заместник-министърът Радмила Ви- 
шич. а която е предоставена и на изда
теля.

ХО|Гузен пред съвестта 
доведен под стража и съда.

"ТЕЖКА ПРИСЪДА ПРАВИТЕЛ
СТВЕНАТА КОАЛИЦИЯ СИ 

ПРОИЗНЕСЕ ЗАРАД ЗАЕМА

сп И

па своя глава н
дим с какви министри, с какво правнтел- 

за подържане цената на тютюна. I ре- стпо и какнп полиция гражданите на Цари
брод и околията са започнали XX аск. Ве- 
стннкът обаче им вдъхвал НАДЕЖДА за 
по-добро бъдеще през настъпващия век!

нп

шката тия две партии сами си признават. 
Във вр ъзка със заема "Цариброд’ по-на
татък пише:

"Тая присъда е тежка за понасяне от 
един млада още и пълна с енергия и жиз
нена държава, позорна е за миналото и 
бъдещето на ония, които без срам и стес
нение прегърщнт само, защото изпускат 
тлъстите кокали, конто с тази алчност са

то да го
по-нататъшното

ала

В следващия брой!“На основание член 66 от Закона за 
обществено информираме на Р. Сърбия 
ви осведомяваме, че Бюлетинът не из
пълнява условия за започване на работа, 

нейното прод ължаване”, се 
казва в дописката и подчертава, чс това

В ЦАРИБРОД! ЗА НАРОДНОТО СЪБРАНИ! Е 
ПОБЕДИЛА НАРОДНЯШКАТА ПАРТИЯ, ЗА 

ГРАДСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАМ- 
БОЛОВИСТИТЕ В СЪЮЗ С ЦАНКОВИСТИТЕ

тях

съответно за
В.Б заровили от девет месеци ипспм.

14 ЯНУАРИ 2000 г.



СКАЗКА ПО ЕКОЛОГИЯ (1) Е

ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ ЩО Е ЕКОЛОГИЯПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

Уважаеми господа,

Не бива да се съмнявате в знанията на д-р 
Асен. Той си остава ненадминат капацитет. 
Обаче, откакто замина на почивка (в Звонска 
баня) той преустанови връзките си с нашия 
вестник. Научаваме, че там радикално се е 
подмладил и се движи в компания от която 
хваща зазъбица. За да не разочароваме проф. 
Бйелетич и читателите си наложи се да 
ангажираме друг специалист по въпросната 
научна област - д-р Верда Йосин, частен 
хоноруван канторист. Във формата на беседи 
той ще се опита да прекрати терзанията на 
проф. Бйелетич и на любопитните ни 
читатели, като по собствен терк даде обяс
нение що е екология.

НЕАЛЕРГИЧНИ И 
АЛЕРГИЧНИ

КОНТАКТНИ ДЕРМАТИТИ

Г-н редактор,

С голямо увлечение прочетохме 
празничният брой 1780/81/82 на "Братство". 
Съдържанието му е очарователно, юбилейно, 
супер... Това обаче не ни пречи да отбележим 
важна несъвместимост: хем пренесохте 
изявлението на проф. Бйелетич, че днес уж 
никой не знае що е екология, хем за сътрудник 
имахте видния експерт д-р Асен, за когото не 
съществуваха никакви тайни в ест- 
ествознанието. Защо тогава Асен мълчи?
Защо не се отзова на предизвикателството? 
Трябва ли да приемем, че и той не знае що е ек
ология?

Дерматитис е термин, който означава голяма група въз
паления на кожата, причината за които могат да бъдат най- 
различните инфекции с микроорганизми (бактерии, гъбички и 
вируси). Понятието контактен дерматитис е предназначено са
мо за такива реакции, които се явяват на кожата след контакти 
с някакви химически вещества. Веднага трябва да се каже, че 
тези възпаления се делят на алергични и неалергични контак
тни дерматити.

Реакции върху кожата предизвикват най-често органични 
разтворители, бои, козметични препарати, някои лекове и от
делни растения и други активни вещества, като сапуни, детер- 
генти, алкали и киселини. Промени се явяват точно на онези 
дялове на кожата, които са имали пряк допир с такива ве
щества, но впоследствие могат да обхванат и други части.Най- 
често под такъв удар са ръщете и стъпалата, както и лицето.

Неалергични контактни дерматити се явяват твърде често 
като реакция на‘средствата за пране. Анионовите повърхно
стно активни вещества, които съставяват основата на сред
ствата за пране и премахват повърхностните мазнини на ко
жата, като с това нарушават естествения отбранителен ме
ханизъм, а след това деструктивно въздействат върху външния 
пласт на епидермата - каратиниците. Такъв контактен дерма- 
тит може да премине във формата на акутно възпаление само 
след един контакт с такава агресивна материя. Прост пример за 
това е възпалението на кожата при невнимателна употреба на 
средства за поддържане на хигиената в баните.

Хроничен контактен дерматит се явява като последица на 
акумулация или натрупване на негативното въздействие на 
определено вещество в един по-продължителен период. Най- 
добър пример за това е следния: през първите дни от прила
гането на козметична крема ще ви удовлетвори напълно, но 
след време третираната кожа става суха, появяват се червени 
петна и започва да ви пече.

При лекуването на акутен и хроничен неалергичен контак
тен дерматит е важно да се отбягва веществото, предизвикало 
такива реакции, като се защити кожата с мазнини и кремове 
направени от мазни материи, восък, холестерин и витамините 
АиО.

Група читатели
"Братство"

ПОНЯТИЯ - МЪРДАЛАНИ
Пише: Д-р Верда Йосин

Помня на малчуганска възраст баба ме гъл- 
чеше постоянно: ”Умееш ли ти веднъж да се сп
реш на едно място - мърдаш, мардаш, като че ли 
потурите са ти пълни с циганска пепел.” По-къ
сно схванах, че освен моите и потурите на нау
чните понятия са заредени с циганска пепел. Не 
мируват. Цяло едно столетие - от средата на ми
налия до средата на този век- царуваше една ек
ология. Тя се занимаваше с взаимоотношенията

фабрики, химизацията на земеделието и здравео
пазването, развитието на комуникациите и на ин- 
форматиката, разходките из Космоса ... Каква ти 
”чиста” природа, въпреки, че в учебниците по ест- 
ествознание за първоначалните училища още пи
ше: "Природата е всичко онова, което ни окръж
ава и което не е създал човек”.

Става ясно, че наред с нарушения природен 
порядък на Земята, Човекът паралелно изгражда 
още един допълнителен порядък и че двата са 
силно междусобно обусловени. Едно от послед
ствията на антропогенното чепъркане върху на
шата планета е и възникването на нови научни 
дисциплини, сходни с класическата екология ( но 
и по що?): социална екология, индустриална ек
ология, космическа екология, селищна екология, 
медицинска екология, селскостопанска екология 
и пр. и пр. Научни клонове, които отразяват дей
ностите и начинанията на хората в настояванията 
им да преобразуват природните творения.

Стана ясно, че ако искаме да открием кое и 
какво е онова общо съдържание свързващо кла
сическата със съвременните екологии трябва да 
ревидираме, да погледнем с по-други очи, осно
вните понятия, характеризиращи живота на зем
ния шар под постановката на Човека: що е фак
тически живот, що е природа, що е защита, що е 
екология...

между живите същества и връзките им с неор
ганичната среда или т.нар. чиста природа. И ник
ого от това определение не болеше главата. Ня
кои автори с право отъждествиха екологията с 
прочутият еволюционен фактор на Дарвин - 
"борбата за съществуване”, с което се изчерпваха 
всички вълнения около дефиницията на еколо
гията.

Нещеш ли, лека-полека естествоизпитатели
те схванаха, че са се излъгали жестоко. Чиста, 
девствена природа от появата на човечеството ве
че не съществува. От ден на ден хората все по-на
хално, пряко или косвено безразборно прерабо
тват чистата природа, така, че класическото опре
деление за екологията е далеч от действително
стта. Как да я отразява, когато океанолозите с 
помощта на сонди откриха следи от детергенти в 
най-големите длъбини на световното море, ко
гато вятарът разнесе всъде върху Земята радио- 
нуклиди от ядрените взривове, а да не спомена
ваме огромните оголени площи след безмилост
ното изсичане на горите, строежа на жилища и

Втората група контактни дерматити, които в основата си 
имат имуннологически процеси, т.е. алергията се развива след 
повече, а често пъти и продължителни контакти на кожата с 
вещества, които за дадения човек стават алергени. В такива 
случаи се явяват реакции във вид на акутен или хроничен але
ргичен дерматит или екзема.

Следователно не всички контактни възпаления са алер
гични, но трябва да се знае, че появата на неалергичен дерма
тит, който нарушава интегритета на кожата, може да стане 
увод към алергичния. По кожата се явяват червени петна, 
дребни мехурчета, след което се създават и ранички. За да се 
докаже, че става дума за алергия се правят тестове, като съз
дават контакти на кожата с веществото, за което се предпо
лага, че предизвиква реакцията и въз основа на локалните 
реакции се изключва или потвърждава алергенът. Това е мно
го важно за по-нататъшното лекуване и боравенето с такива 
вещества, за които може да се каже, че предизвикват и про
фесионални заболявания. Най-ефикасният начин за лекува
нето или поне да се намалят възникналите проблеми е чрез 
кортикостероиди.

Казаното дотук има голямо значение в дерматокозметоло- 
гията. Сред козметичните средства такива реакции могат да 
предизвикат гримът, различните бои за коса и ароматични 
средства като парфюми и пр..

За терапевтични цели трябва, разбира се, веднага да се 
откажем от употребата на такива козметически вещества и да 
се консултиураме с дерматолог, който ще определи терапията 
и процеса за лекуване. Много важно е предписаната терапия да 
не се прилага самоинициативно, а строго да се спазват пре
поръките на специалиста. През досегашната си практика 
имала много случаи, когато пациентите са повредили кожата 
си само заради неправилната употреба на терапията. Интер
есно е да се отбележи, че има случаи, когато в кожата се 
развива и феноменът на зависимостта.

Ако евентуално и на вас се случи да се яват подобни реак
ции след употребата на някое козметично средство, длъжни сте 
не само да поискате помощ от специалист, а и да информирате 
производителя на препарата, който сте употребявали. В разви
тите страни фабриките на козмепгчни препарати са длъжни 
според закона да прекратят производството на препарати, за 
конто получат оплаквания от 0,5 до 1 % от своите потребители.

Протоколист: С.К.

(В идущия брой: Голяма бърканица около 
понятието живот)

"Х&ЬОИ-о 351 1У
Водоравно: 1. Река в България. 6. 

Заплащане за временно използване 
на нещо. 10. Крайпътен хотел. 11. 
Химически елемент. 14. 1 и 25 буква 
на азбуката. 15. Етажерка (син.). 16. 
Лично местоимение. 17. Южен плод. 
19. Скала, зъбер (син.). 20. Който при
надлежи на вас. 21. Малкото име на 
вицепрезидента на САЩ Гор. 22. Ре
ка във Франция. 23. Заострено дърво 
или прът. 24. Титла у монголските и 
тюркските народи. 26. Будистки све
щеници. 27. Футболен отбор от Бел
град 29. Летателни апарати. 31. Сла
ба ракия. 33. Вид литературно—худо
жествено произведение. 34. Държава 
в Африка. 35. Емилия (гальовно). 36. 
Град в Япония на остров Хокаидо. 37. 
Гръцка муза на комедията. 38. Иг
лолистно дърво. 39. Кумир (син.).

Отвесно: 1. Инициалите на бив-
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шия селекционер на представител
ния футболен отбор на Югославия, 
Осим. 2. Който

6 буква на азбуката.18. Щат в САЩ 19. Единична мярка 
за количество топлина. 20. Химиче
ски елемент. 23. Малки крайбрежни 
плавателни съдове. 25. Град в Браз
илия. 27. Част от човешкото тяло. 28. 
Малкото име на журналиста на в—к 
"Братство" Янев. 30. Малкото име на 
актьора Марвин. 31. Глава на ри- 
мокатолическата черква. 32. 11 и 20 
буква на азбука. 33. Част от игра в 
тенис 34. Размекната пръст. 36. 18 и

съществува отдавна 
3. Сума пари в брой. 4. 28 и 12 бу 
на азбуката 5. Преписки (син). 6. 
Средиземноморски град във Фран
ция. 7. Груб вълнен плат. 8.6 и 5 буква 
на азбуката. 9. Вещество като желязо,

Решение на кръстословицата 16 
Водоравно: 2. Сокол 7. Милан. 

11. Ас 13. Ботаника. 15. ИА.*17. Лек. 
19. Семинари. 21. Апис 23. Лава. 24. 
Инат. 26. Макарони. 28. Осака 29. 
Рома 30. Авар. 31. Катани. 33. Име. 
34. Ири. 36. Ат. 37. Рало. 39. УСА 41. 
АЯ. 42. Кофа. 44. Омир. 46. Нил 48. 
Ара 49. Екот. 50. Талин.

: С ГЧ;;

мед, олово и др. 10. Инок, калугер 
(син.). 11. Математически 
12 Турска парична единица 13. Град 
в Сърбия. 15. Река в Южна Амер

едночлени.
-Следва-

ика
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СПОРТ ® СПОРТ МАЛЪК ПОРТРЕТ: СЛАВИЦА ТАКОВА, НАЙ-ДОБРАТА РАБОТНИЧКА- 
СПОРТИСТКА В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТИ ВИНАГИ ИМА ВРЕМЕ ЗА 

СПОРТУВАНЕВИЗА ЗА ОЛИМПИАДАТА 

В СИДНЕЙ Славица Такова работи в ресторанта за обще
ствено хранене на ГИД. Родена е преди 32 години 
в Димитровград. Още като момиче се интересува 
от различни спортове: баскетбол, хандбал, волей
бол, атлетика, спортна стрелба, ликадо... Като уч
еничка от основното училище и по-късно като 
гимназистка Славица е участвала в множество сп
ортни състезания, на които е отбелязвала забе
лежителни резултати. Веднага след настаняване
то й на работа в каучуковата фабрика Славица 
става член на спортното дружество, работещо в 
рамките на тази фирма. Една е от най-дейните и 
най-успешни членове на това дружество.

На миналогодишните РСИ Славица взе уча
стие и в двете женски дисциплини - спортна ст
релба и пикадо. Със своя отбор и в двете със
тезания тя се добра до първото място. В поот- 
делна конкуренция Славица се нареди сред трите 
най-добри състезателки по спортна стрелба. За 
отбелязване е, че женския стрелкови отбор на 
ГИД, предвождан от Славица Такова, зае 5-то 
място на миналогодшната шеста поредна съюзна 
"Гумияда”.

Въпреки че досега е отбелязвала много успехи 
в стрелбището, най-добрата работничка-спорти
стка на миналогодишните РСИ казва, че не се 
отрича от другите спортове. За успехите, постиг
нати в спортната стрелба Славица изразява при
знателност предимно към Ружица Алексова, тре
ньор в местния стрелкови клуб "Граничар”. За
напред Славица възнамерява още по-предано да 
се посвети на стрелковия спорт. Има намерение 
да стане член и на стрелковата секция към кау
чуковото предприятие. Според нейните думи при
знанието най-добра работничка-спортистка на 
РСИ 1999 ще й даде допълнителен подтик, ще я 
насърчи да постига още по-впечатляващи резул
тати в спорта.

"Винаги се старая да побеждавам, да бъда пъ
рва. Станах най-добра работничка-спортистка, 
но никак не забравям моите съотборнички, които 
ми помогнаха да спечеля това признание. Благо
дарна съм и на моите колеги от фирмата, които 
ми дадоха възможност да тренирам и да се съ
стезавам”, изтъква за нашия вестник Славица Та
кова. Тя добавя, че миналогодишните РСИ са би
ли добре организирани, но нейното желание 
занапред да траят по-дълго, да бъдат по-масови и 
да има повече състезания за жени. Освен това, тя 
би искала работниците-спортисти да имат повече

Във финалния мач на кфалифнкационния турнир, който се съ
стоя тези дни в полския град Катовице представителният отбор на 
Югославия победи националния отбор на България с 3:0 
спра за Олимпиадата в Сидней (от 15 септември до 3 октомври 2000 г.).

и се кла-

ОТ ТЯХ ОЧАКВАМЕ ПОБЕДИ И НА ОЛИМПИАДАТА: Югославските 
волейболисти

И на този турнир югославските национали показаха, че са от 
световния волейболен елит и не допуснаха нито едно поражение: 
пет мача - пет победи. След баскетболистите и хандбал петите, 
волейболистите са третата югославска селекция, която ще се със
тезава на Олимпийските игри в Австралия.

Ето и имената на най-добрите югославски играчи, които по
стигнаха този значителен успех: Никола Гърбим (капитан), Вла
димир Гърбнч, Горан Вуевич, Андрия Герич, Владимир Батез, Дю- 
ла Мещер, Слободан Бошкан, Иван Милкович, Васа Миши Велко 
Петкович, Игор Вушурович и Данило Мърджа. Предвождаше ги 
треньорът Веселин Вукович.

СЛАВИЦА ТАКОВА: Най-добрата работничка - 
спортистка на миналогодишните РСИ

време за подготвяне.
Освен че е изтъкната спортистка, Славица е и 

съпруга, и майка. На нашия въпрос семейна жена 
за занимаване със спорттрудно ли намира време 

Славица казва: "Времето наистина понякога е пр
облем, но аз обичам спорта и за него винаги нами
рам време”.

Д. Ставров

ШАХМАТ

СЪОБЩЕНИЕСкъп подарък

I Умоляваме абонатите на /,
в. "Братство", които все още не са ^
издължили абонамента си за 1999 ^

\ година да направят това в най-скоро | 
^ време и да се абонират за тази 
^ година. Припомняме, че годишният 2

абонамент е 104,оо динара. <;

$ Издателството 2

Въпреки двата наравни мача с '‘Икономист” от Ниш. димитровгра
дския шахматен клуб "Цариброд” не успя да се класира за състезания в 
сръбска шахматна дивизия. Въпреки всичко това е значителен успех на 
димитровградските шахматисти.

Като своебразна честитка за постигнатия успех на клуба явното 
предприятие "Комуналац” в навечерието на Новата година подари 
твърде интересна и преди всичко полезна за тях книга — Енциклопедия 
на шахматните отваряния”. За този подарък шахматистите от ШК 
"Цариброд" по този начин благодарят на "Комуналац".

е те

^/тмтюшгмттиммтиишштимитмиппиштишттттщ
Кандидати за спортист на 

годината На 19 януари 2000 година се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и никога нез
абравим

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 януари 2000 година се 

навършват 
ДНИ от внезапната смърт на 
нашия мил син. съпруг, вечно 
непрежалим татко и брат

Днес, 14 януари 2000 г. в хотел "Балкан” ще сс проведе традицион- 
манифестация за избиране на най-добри спортисти в общината. 

Кандидати са :
От ФК "Балкански” Александър Станков и Бане Гюров. За отбор 

на годината футболистите предлагат баскетболния и шахматен клуб.
От името на баскетболистите за най-добри са предложени Никола 

Иванов и Александър Андресвич, за най-добър отбор баскетболния, а 
за талант Далибор Алексов.

Шахматистите за най-спортист предлагат

ЧЕТИРИДЕСЕТ
МЕТОДИ-МЕТО ПЕТРОВ 

художник и карикатурист от 
Димитровград

С всеки изминат ден болката по него не стихва, 
а расте. С всяка измината година все по-осезателно се чувства 
празнотата, която остави след себе си.

ната

Иван Стоименов и своя Опечалена съпруга Венета

отбор. това са 11сласамо за таланти, аСтрелците имат предложения 
Деичич и Саша Пеев. От ЛК "Железничар” предложенията са следните: 
за спортист на годината в общината Душица Деянова и Пелена 

Ивана Владимирова. За отбор нямат пре-

На 23 януари т. г. се навършва една година от 
смъртта на нашата мила майка, съпруга, свекърва 
и баба1шжВладимирова, за таланти 

дложеиие.
ДАНИЦА ИВАНОВА 

от Димитровград
Ни 15 януари в 11 часа ще посетим нейния вечен 

ЖЩ|1Ш А°м иа АимитР0ВГРаАскит0 гробища. Каним близки, 
' ч’/'" роднини и приятели да ни придружат.

Твоята топла усмивка и добрина вечно ще бъде съхранена в 
нашито сърца. Благодарим ти за всичко, което стори за нас.

Опочелоно семейство Иванови

СЛОБОДАН АНДОНОВ 
от с. Горна Любата

Злокобната смърт те измъ
кна от нас. Замина си в раз
цвета на детството на дъще
рите ти, които нямат утеха е 
непоносимата и отчайваща ск
ръб. Плачом и тъгуваме.

Топ ден в 12 часа на вечния 
му дом на горнолюбатскито гр
обища що дадем панихида. Ка
ним роднини, приятели и по
знати да ни придружат

Опечалени: баща Стоичко, 
майка Павлина, съпруга 

Новонка, дъщори Паплица, 
Антонина и Силвия и сестра 

Весна със семейството си '

■■ ■.Д.с.

Басизни подготовки в София
Треньорът ни АК "Железничар” от Димитровград Алек- 

Маркоя и лекоатлетиите от този клуб 1амара Сте- 
Йелена Владимирова в момента

саидьр
фаиова, Ивана Владимирова и
се намират в София, където провеждат базисни подготовки за 
следващия атлетически сезон. Малката димитровградска ат- 

експедиция” наскоро би трябвало да бъде придру- 
и от леконтлетката Йелена Николова.

Според думите на треньора Маркоа условията за трениране 
в българската столица са добри. От него узнаваме, че веднага 
след подготовките Ивана Владимирова ще участва и едно сз.с- 
теза ние по петг>бой.

На 21 докомври миналата година се навършиха 
5 тъжни години от смъртта на ^

д-р КРЪСТА ГЮРОВ 1
от Димитровград 1

Времето минава, но не може да заличи хубавите ^ > 
спомени за теб, които а своите сърца носят твоите \ 
роднини и приятели.

'Ж

логическа тжена

Семейство Гюровм от ДимитровградБ. Д.

ж14 ЯНУАРИ 2000 г.



саТиРа * забава

"Я-Я-ТО"
Одма да ви кажем: не стайе дума за буквуту Я. Она си йе 

наред, стойи си последньа у азбукуту и ич вой не пуца що йе 
Не пуца вой и затова що на некойи боде у очи, па 

ватише да гьу прескачаю...
За друго стайе дума. А еве
Кига пойдомо у първо оделение у "Камикат и кига вати 

даскалицата д ни питуйе за йедно, за друго, йедно лапе, гцом 
она пита, почне да подрипуйе иу чинат, дигне рукуту кико 
коплье и с двата пърста само що вой не избоде

- Я-Я/ другарке, Я-Я!"
Даскалицата га питуйе йеднуш, дваж, па и триж, ама оно 

не спира. Убаво му каже: "Требе да питам и другата деца!", 
ама оно се не разбира: "Я-я", па "Я-я". А да речеш млого знайе 
- нейе. Често забърляви, децата му се исмею, ама лапето си 
кара свойето.

Тъгай другата деца му лепнуше йедън прекор "Я-я-то" и 
с ньега си изкара и основното и гьимлазиюту.

Кига се после пърснумо кико манастирскье мачкье на све 
стране у белият свет и кига некой ме подокне и рече: "Йела 
да видиш кво съм напраил Я!", бегам колко ме ногье държу.

Та и Я, еве намрази буквуту "Я". Колко йе буквата скромна 
и си стойи последня у азбукуту, толкова некойи човеци първо 
починяю с ню:

"Я, другари, мислим..." почнеше ли некой на събранийе да 
орати, одма се сетим за "Я-я-то" и си речем дека тия че 
разтури работуту. "Я мислим дека тая улица требе да мине 
тува, а не там, я мислим дека тая работа требе да стане тека,

дзадня.

за кво:

очи:

1/нашенски истошшшЛовджия в кръчмата, йиял, 
с Приятел мъката си сПодели: 
- Ловуването не ми върви, 
с кучето съм много зян. И това се случвасе

Ч а не овака, я мислим дека...
Да те пази бог, теквия "я-я-товци" се намложише млого!
А триж да те пази, ако некой от тия "я-я-товци" йе 

некиква клечка. Нейе важно за кво и дека йе клечка. Щом 
рече "Я мислим..." - отиде работата из нанадольнището.

После видо дека народ поче да чека първо "Я-я-товъцът" 
Клечка да каже кво мисли, та да си не арче напразно думете. 
Е имаше и теквия ьцо муку мучеоше и по целу ноч не спеоше 
да мисле тека кико гцо мисли "Я-ято". И да не веруйеш, ако 
погоде бърже-бърже се разположе на по-убаво место!

Елем, ако "Я-я-то" рече: "Я не мислим тека...", тъгай смо 
си обрали бостанът. Може тия що предлагаю и мечку да роде, 
ама ако "Я-я-то" отсече: "Я не съм за това!", а йоще йе 
клечка, нищо нема да стане. Тъгай стайе не клечка, а колъц

В ресторанта, в който след извънред
ното заседание на УС на нашето изда
телство бе продължено тържеството по 
случай юбилеите, и в който се наложи да 
взимаме изявления от получателите на 
наградите, музиката беше много шумна. 
Именно поради това изявление на д-р 
Спас Сотиров не успяхме да заснемем на 
лента. Сотиров съзира проблема, взе хе- 
микалка и на парче хартия пренесе сво
ите впечатления от тържественото засе
дание на УС. Уви! Когато след няколко 
дни взехме хартийката не успяхме да раз
четем докторския почерк на изтъкнатия 
нашенец. Той обаче не изневери на своя 
оригинален усет за интелигентен хумор, 
когато на нашия въпрос как възпри 
присъдената му от издателство "Брат- 
ство” награда, даде кратък устен отго
вор: "Мислех си, че ще ми дадат олио!?”

Б. Димитров

О -Има голям недостатък: 
ловци щом ПриПукаш в лова 
от страх легне шо в рова 
и не дири йо-нататък.

5а3 о
Св ш

а.В - По сватби го води - каза Приятелят, 
нали знаеш, гостите наши 
с Пушки и Пищови стреляш 
ще свикне Песът и не ще се Плаши.

5
А 5
Я 5Юн Доста дни отминаха.

В Почти съща обстановка 
Приятелите Пак се срещнаха.
Е, как мина кучешката Подготовка?

се
ЕС големаи

у колото и сто души да се запну нема да га мърдну.
Тъгай немой да се чудите що некойе работе иду наопакьи, 

а некойе ич не може да се мърдну. Нейе казал "Я-ято!" 
требе или кико не требе да буде.

Еве у Цариброд дългье године аутобуската гара пърди 
празна, а у центърът автобусите йедва се обърчаю и иду час 
напред, час назад, а народ се суче по ньи кико опашка. Тека 
некига некой от я-я-товците" рекъл и тека си остало, а цел 
Цариборд знайе кико требе да йе.

Тека йе и с водуту у Паркат. Може

- Приятелю, Пак закъсах, 
сега вече не го е страх, 
но щом чуе стрелба, вдигне крака 
и вие: - Иии-ха-ха, иии-ха-ха!

ема
кико

АСЕН
Опасение да смърди, може да 

буде и отворена канализация и буиьище, ама докига некой 
не каже, не десет, а сто године че се изнищу.„

Нечу повече да оратим

рисува: БДюштров

КУБАбО ГО ОС -
м,но се спа - 
•е сегА ч сид- 
е ще се ви- 

МАЩеГ ПО-ЩОБРЕ.

смита на Цариброд оти Я не 
съм "я-я-товац" и на моите думе народ йе

кво
свикъл да се

понасмейе, а не да се замисли кво сакам да кажем. Демек: 
куче лайе - ветър носи...

Са се нещо мислим: ещо не избришемо буквуту "Я". И без 
йе накраят на азбукуту, а без ню, може да 

що гьу млого обичаю, да ману да орате "Я, па я...''
Я тека мислим, а вийе?
Чини

л
това стане и тия

ми се млого се накотише теквия "я-я-товци". На коя 
врата и да почукам, че ме сретне едно големо "Я” 
боже, ако не си се пдоготвил да мислиш тека кико "Я-я-то" 
гцо мисли. Че се върнеш с пърс у нос!

и пази
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