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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА КИТАЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУ

НАРОДНО РАЗБИРАТЕЛСТВОСЪЮЗ ЗА 

ПРОМЕНИ МИР, СТАБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА 

ВСИЧКИ НАРОДИ И СТРАНИ В СВЕТА
Западните ментори на та

ка наречената демократиче
ска опозиция на Сърбия най- 
сетне успяха да я обединят в 
борбата за сваляне на акту- 
алната власт в Сърбия и СР 
Югославия. Нещо с обещан
ия, нещо с натиск, нещо с ръ- 
коцелуване и най-много с до
лари, натикаха в един чувал 
по-голямите и по-малките, 
по-правите и по-кривите рога 
декларирали се като опози
ционни партии, които се бо
рят за демократически про
мени в Сърбия. "Слагат се 
като рога в чувал“, гласи на
родната мъдрост за подобни 
начинания, а съдбата на по- 
ранешните опозициони обе
динения каквито бяха ДЕ- 
ПОС и "Заедно", потвържда
ват че тази народна мъдрост 
си е много валидна по всекое 
време и за всичко което е 
неприродно, нелогично и съ
здадено под натиск.

Методът и начинът на де- 
йстване в политиката могат 
да имат определено значе
ние, но не и решаващо. За 
гражданите, гласоподавате
лите почти все едно е как 
определени политически су
бекти се организират и дей
стват. Много по-важно им е 
какви опции те им предлагат.

А за какви промени се за
стъпва сръбската, самолро- 
възгласила се за демократи
чна опозиция? За промени, 
които и Сърбия както и ней
ните съседи - Ромъния, Бъл
гария, Македония, Албания... 
трябва да превърнат в полук- 
олониялна държава с разо
рено стопанство, с граждани 
потънали в сиромашия, с из
губен суверенитет и национ
ално достойнство. Може ли 
който и да е в Сърбия да по
вярва, че тези които само пр
еди половин година го засип
ваха с най-унищожителни о- 
ръжия, отведнъж да станат 
негови най-голями приятели. 
Кога и къде това се е случило 
на земното кълбо?

Впрочем факта, че градо
вете в Сърбия, в които е на 
власт тази демократическа 
опозиция, зъзнат в замразе
ните си квартири които тряб
ваше да затопляват тяхните 
приятели и ментори от демо
кратичния Запад по програ
мата "Енергия за демократ- 
ия", най-добре показва за ка
кви приятели и добростори- 
тели става дума.

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие в 
сряда делегация на китайската 
Асоциация за международно 
разбирателство, начело с Ли Гу- 
исиан, председател на Асоциа
цията и подпредседател на Все- 
китайската народна политичес
ко-консултативна конференция.

Поздравявайки уважаемите 
си гости, президентът Милоше
вич изтъкна, че народите на Юг
ославия и Китай са сплотени с 
неразривно приятелство, взаим
но разбирателство, както и със 
съвместни усилия за равнопра
вни отношения и прогрес в све
та. Импресивните резултати, ко
ито постига китайският народ в 
своето развитие са достойни за 
възхищение. За югославските 
народи те са насърчение в про
веждането на собствена програ
ма за обновление и реформи. 
Опитите, които обменяме, дона
сят двустранна полза и потвър
ждават блестящата перспектива

взаимен интерес. Констатирано 
е, че противопоставянето на по
литиката на сила, диктат и хе- 
гемонизъм представлява обща 
характеристика на политиката 
на Югославия и Китай и тя е в 
полза на мира, стабилността и 
сигурността за всички страни и 
народи в света.

Президентът 
помоли председателя на Асоц- 
ияцията Ли Гуисиан да предаде 
неговите сърдечни поздравлен
ия до президента Джианг.

На приема присъстваха пре
дседателите на Съвета на граж
даните и Съвета на републиките 
в Съюзната скупщина Миломир 
Минич и Сърджа Божович, съ
юзният министър на външните 
работи Живадин Йованович, 
югославският посланик в Китай 
Слободан Ункович и китайският 
посланик в СРЮ Пан Джанлин.

дент Джианг Цземин, подпред
седателят Ли Гуисиан изказа за
доволство от факта, че по време 
на посещението си в нашата ст
рана членовете на китайската 
делегация са имали възможност 
непосредствено да се запознаят с 
големите успехи, които постига 
народът на Югославия в обнов
лението след натовската агрес
ия. Единството и непоколебимо
стта на народа и ръководството 
на Югославия по време на агре
сията, както и в обновлението на 
страната могат да послужат ка
то пример и затова Югославия 
се възползва от голямо уваже
ние. Китайският народ и ръко
водство и занапред ще се застъп
ват за успешното развитие на 
приятелските отношения и всес
транното сътрудничество меж
ду СР Югославия и Китайската 
НР.

Милошевич

Слободан Милошевич

на билатералното сътрудничес
тво, което осъществяваме, оце
ни президентът Милошевич.

Предавайки на президента 
Милошевич най-сърдечните по
здравления на китайския прези-

В разговора бяха засегнати и 
актуалните международни про
цеси, както и други въпроси от

(Танюг)

ПРЕМИЕРЪТ МАРЯНОВИЧ ПУС
НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБНОВЕН
ИЯ МОСТ НА РЕКА РАСИНА В КР- 
УШЕВАЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ ПРИЕ КИТАЙСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

ПРИЗНАНИЕ ЗА 

ГЕРОИЧНИЯ ОТПОР НА 

ЮГОСЛАВСКИЯ НАРОД
НАЙ-ВАЖНИ 

ЦЕЛИ - ПЪЛНА 
АФИРМАЦИЯ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ 

И ДЪРЖАВНИ 

ИНТЕРЕСИ, 
ОБНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ

* Драган Томич искрс-но поблагодари на китайското ръководстио и на народа 
приятелска страна за оказаната подкрепа но време на агресията срещу нашата страна, 
която Китай оказва и сега, търсейки спешно завъртане на Югославия във всички меж- 
дуиародни институции

Делегацията на Всекитайската народна 
политическа консултативна конференция, 
водена от подпредседателя Ли Гуисиан, 
йто е и председател на Китайската асоци
ация за международно разбирателство 
вторник в Белград беше приета от прсдсс- 

Народната скупщина на Репуб
лика С'ьрбия Драган Томич.

В приятелския и откровен разговор пре
дседателят Томич запозна гостите от Китай 
с актуалните политически обстоятелства в 
нашата страна и с усилията, които се пола
гат за саниране на последиците от вандал- 

агресия на ИАТО срещу нашата ст-

в тази

страна за оказаната подкрепа по време пи 
агресията срещу нашата страна, която Ки
тай продължава да оказва, като търси спе
шно
международни институции.

Двустранно беше констатирано, че всес
транните приятелски връзки между Китай 
и Югославия, а в тези рамки п Сърбия, пред
лага'!' всички условия на разширяване на ик
ономическото и другите видове сътрудни
чество.

ко-
завръщапс ма Югославия във всички

във

дателя на
# С приключването на първия обновен обект 
през 2000 година - мостът на река Раснна в 
Крушсвац, беше постигнат още един рекорд 
в обновлението «Запазихме отечеството, хо
рата, икономиката на страната, а ще нап
равим

Китайската делегация, която по време 
понечедиовния си престой в нашата ст

рана има възможност на място да се запоз
нае с последиците от агресията на ИАТО 
алианса, отдаде признание на югославския 
народ за героичния му отпор и отбраната на 
суверенитета и териториалния интегритет 
на своята родина.

В разговора участваха и китайският по
сланик в Югославия Пан Джанлин и югос
лавският посланик в Китай Слободан Ун
кович, се казва в съобщението на Службата | „ „„ стопанството към света 
за информиране към Народната скупщина 
на Република Сърбия.

па всичко възможно цените да не се 
магазините да бъдат добре зарс-ската

рана.
покачват,
дени, пенсиите, детските добавки и другите 
социални принадлежности редовно да се нз- 

иодчерта Мнрко Маряновнч * На 
плана иа реформите продължава процесът 
по собственическата трансформация, гласу
ването на реформаторски закони, рацион
ализацията на общественото потребление и 
по-нататъшното отваряне на нашата страна

В разговора беше посочено, че нашата 
страна, която претърпя големи разрушен
ия, успя в един сравнително кратък период 
напълно да обнови съобщителната инфрас- 

за най-зпет-

плащат,

труктура и да построи жилища 
рашепите семейства, чиито домове постра
даха в агресията.

Председателят Томич и този път отнра- 
искрена благодарност към китайското 

ръководство и народа на тази приятелска
(Продължава на 3-та страница)Венко ДИМИТРОВ ВИ



В ДИРЕКЦИЯТА НА ЮЛ Д-Р МИРА МАРКОВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГА
ЦИЯТА НА КИТАЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗ
БИРАТЕЛСТВО

КИТАЙ ПОДКРЕПЯ СРЮ И ОСЪЖДА 
АГРЕСИЯТА НА НАТО

"ДУМА" КОМЕНТИРА "ВЕЛИКИТЕ МИСЛИ" НА ГЕНСЕКА НА 
НАТО

РОБЕРТСЪН РЕВИДИРА 

ИСТОРИЯТА
*Д-р Мира Маркович поблагодари на голямата подкрепа, която Югославия и нашия 
народ получиха от китайското правителство и народ в отбраната и обновлението на 
страната *През 78-те дни на натовските бобмардировки Белград беше столица на отпора 
срещу хегемонизма ^Югославия е пример за цялото човечество как трябва да се от
бранява родината

В Дирекцията на Югославската левица 
в Белград д-р Мира Маркович прие висо
ката делегация на Китайската асоциация за 
международно разбирателство, която се 
води от председателя на Асоциацията Ли 
Гуисиан и подпредседател на Всекитайска- 
та народна политическа консултативна ко
нференция.

Гостите от Китай изразиха възхищение 
от героичния отпор на югославския народ 
по време на агресията на НАТО и от из
ключителните резултати в обновлението 
на страната. И този път китайците под
крепиха борбата на нашия народ за опаз
ване на суверенитета и териториалния ин- 
тегритет, като подчертаха, че за нападе
нието срещу Югославия нямаше нито една 
причина освен това, над една малка сувер
енна държава да се потвърждава една ве
лика сила. ”Това си беше чиста агресия” - 
каза Ли Гуисиан. Председателят на Китай
ската асоциация подчерта, че Китай е пре-

*Генералният секретар на НАТО Джордж Робертсън, който по времето, когато 
самолетите на НАТО сеяха смърт и разрушения в Сърбия и Черна гора беше 
министър на отбраната на Великобритания, ” от тогава до днес той демонстрира 
постоянни и все по-дълбоки девиации на здравия разум”, казва коментаторът 
на ”Дума”

"Проблемът 2000” през новогоди
шната нощ не донесе оповестяваните 
страхотни проблеми в сферата на еле
ктронните мозъци, но продължилата 
11 седмици миналогодишна война на 
НАТО срещу Югославия, завинаги ос
тави "повреди” в мозъците на лидери
те на западния алианс, пише комента
торът на българския вестник "Дума”
Сузана Майк по повод неотдавнашно
то изявление на генералния секретар 
на НАТО Джордж Робертсън на със
тоялата се тези дни "теоретическа” ср
еща на военните стратези в Рим.

Тази оценка българския вестник 
направи след изявлението на Роберт
сън за това, как Русия и Запада виждат 
развитието на събитията в съвремен
ното човечество. "Според Робертсън”, 
пише в. "Дума”, с нищо не предизви
каната миналогодишна агресия на 
НАТО срещу Югославия, която засег
на целия Балкански полуостров, ”ка- 
кто никога досега изигра положителна 
роля в доближаването на позициите на 
Запада и на Русия”. Робертсън си поз
воли на римската среща да каже и това, 
че ”най-радващо беше когато Москва 
се увери в непоколебимостта и реши
телността на Запада и на НАТО по

дложил помощ за обновлението на Юго
славия и ще насърчи своите бизнесмени да 
участват в това обновление.

Д-р Мира Маркович благодари за голя
мата подкрепа, която Югославия и нашият на
род получиха от китайското правителство и 
народа в отбраната и обновлението на стра
ната. Председателката на Дирекцията на ЮЛ 
запозна гостите с програмата на Югославска
та левица и с Проекта за материалното, ду
ховно и демографско обновление и реформа 
на югославското общество. ЮЛ настоява за 
богато и справедливо общество, каза д-р Мира 
Маркович, за мир, равноправие, съвременно 
икономическо, обществено и културно раз
витие. По време на 78-те дни НАТО бомбарди
ровки Белград беше столица на отпора срещу 
хегемонизма, подчерта председателката на 
Дирекцията на ЮЛ. Югославия стана пример 
за цялото човечество за това как трябва да се 
отбранява страната, а прогресивните партии и 
сводолюбивите народи трябва да се сплотят в 
единен фронт, за да окажат съпротива на све
товната колонизация, която заплашва всички 
ни, подчерта д-р Мира Маркович.

въпроса за косметския конфликт”.
Генсекът на НАТО Джордж Робе

ртсън, който по времето, когато само
летите на НАТО сеяха смърт и раз
рушения в Сърбия и Черна Гора беше 
министър на отбраната на Великобри
тания, "от тогава до днес той демон
стрира постоянни и все по-дълбоки де- 
вияции на здравия разум”, казва по то
зи повод коментаторът на "Дума”. 
"Случва се”, добавя вестникът,"някои 
от неговите изявления да са равни на 
несъзнателния оптимизъм от равни
щето на детската възраст, особено ко
гато става дума за отношенията между 
великите сили в света”.

Като нарича Робертсън известен 
"конфликтолог” коментаторът на бъ
лгарския вестник пише, че на римската 
среща той е успял ”да направи и ре
визия и на някои стари исторически ис
тини”. Така той развил и наивната при
казка, че "за разлика от началото на 
XX век, когато Балканите бяха "ба
рутен погреб”, сега в Косово и Мето- 
хия всички велики сили бяха на една и 
съща страна”.

В ство беше злоупотребено от опозициоон- 
ите партии за невиждано нападение сре
щу държавните органи. След ефикасната 
акция на полицията, която залови помо
щника на убиеца йена добър път да хване 
и самия виновник, версиите им, че уж ста
ва дума за държавен тероризъм рухнаха 
като кули от пясък.
I_|а 13 януари тази година един 35-го-
П дишен американец от състава на КФ
ОР изнасилил единадесет и половина-го- 
дишното албанско момиче Мерита Шабиу 
от Вити на в Космет и след това го убил. 
Виновникът е разкрит, арестуван и за
каран в американския военен затвор в 
Манхайм, Германия. Красноречиво дока
зателство за това как "кавбоите" защи
щават цивилното население в южната ср
ъбска покрайнина. Друг коментар е из
лишен, освен въпроса: дали това е един
ственият такъв случай?
|Храят на XX век САЩ посрещнаха с 
Гхедин ненадминат досега рекорд. Спо
ред Американския институт за правосъ- 
дна политика почти два милиона амери
кански граждани посрещнаха коледните 

и новогодишни празници в затвора. 
I 0т °6Щ°Т0 1 983 000 затво-
ШЦЦ рници над 1 400 000 имат 
щт . в джоба си присъда за
(затвор по-дълъг от една 
* година. Ако продължи сегашн

ия темп за увеличение на престъпността 
след само едно десетилетие броят на за
творниците в"най-демократичната"стра
на в света ще се удвои - смятат експер
тите.

ъв втория тазгодишен брой на вест
ника ето ни отново със старата ру

брика. Междувременно се случиха толк
ова много събития, които заслужават да 
се намерят именно тук, че беше много 
трудно на кое от тях да дадем преднина.

Може и да сме сбъркали, но никак не 
можахме да отминем тазгодишния грип, 
защото вирусът, който още в самото на
чало на 2000-та година прикова за ле
глото милиони хора, продължава да вър
лува по цялата планета. Само в Европа 
той досега взе над 20 жертви. Световната 
здравна организация съобщи, че става ду
ма за много "умен" вирус от типа Сидней 
Хз Нг , който умело подбира най-слабите 
точки в организма на хората и оттам ата
кува. Колко и умни да са, вирусите все пак 
са едноклетъчни същества, така че няма 
никакво съмнение в това, че като най- 
разумни същества на Земята, а според 
някои и в Космоса, хората ще съумеят да 
се справят и с този "умник”.
IV Л осква показа ядрените си зъби! - така 
IVIзападните аналитици прецениха но
вата военна доктрина на Русия, обнаро
двана тази седмица. Според брюкселския 
вестник "Соар" след агресията на ^к 
НАТО срещу Югославия Р||[1
и събитията в Чечения, IV

("Политика")

СЪРБИТЕ ЖЪНАТ ПШЕНИЦА, А 
БЪЛГАРИТЕ СТАТИСТИКА

Сърбите жънат евтина пшеница, а 
ние в България обещания, че "утре ще 
ни бъде по-добре”, пише софийският 
вестник "Монитор” по повод вноса на 
2400 тона жито от Нови сад.

Коментаторът на тоя вестник при
помня, че премиерът Иван Костов в 
официални разговори и интервюта се 
беше разприказвал нашироко и надъл- 
боко, че след 78 дни непрекъснати бом
бардировки на НАТО срещу югослав
ските градове и села "сърбите няма да 
могат да ожънат полята си и че там ще 
завладее голям глад. Тогава, казал той, 
вълна от бежанци от Сърбия ще залее 
България”.

Премиерът, който по професия е

мия ежегодно се напуска дори от девет 
хиляди офицери, включително и от ге
нерали и адмирали. На дребните тър
говци постоянно се възлагат нови да
нъци, а цените започват да растят "ка
то луди”, подчертава коментаторът.

От премиера Костов се очаква да 
свика пресконференция, на която да 
обясни на народа и преди всичко на 
разочарованите си избиратели защо в 
Сърбия се произвежда евтина пшени
ца, а неговият кабинет и партията 
СДС, чийто лидер е той, "произвеждат 
само скъпа демокрация, кули във въз
духа и кръгове с кръст за членство в 
НАТО. Демокрацията несъмнено е ху
баво нещо, господин Костов, но децата 
искат да ядат” - пише "Монитор”.

По повод вносът на пшеницата от 
Сърбия, в коментара си под заглавие 
"Пшеничния коридор” в. "Дума” по
ставя въпроса може ли една страна, ко
ято жъна при невиждана "симфония” 
от вражески ракети да храни съседа, 
България, която предостави своето не
бе на самолетите на НАТО за подмол- 
ни удари в гръб.

Управляващият в България дясно 
ориентиран СДС подкрепи Европейс
кия съюз в определението му т.нар. 
"хуманитарна нафта” да се дава само 
на градовете с развита "демокрация”, в 
които на власт е сръбската опозиция. 
Дали сега властите в Сърбия трябва да 
обуславят пшеницата да се дава 
на "опозиционните” градове в Бълга
рия - пише в. "Дума”.

Русия и Западът се на
мират във фазата на ре- 
дефиниране на взаимните си отношения. 
В документа за защита на стратегически
те си интереси Москва констатира между 
другото, че "най-голяма заплаха за на
ционалната сигурност на Руската федер
ация представляват разширяването на 
НАТО на изток, военните акции на алиа
нсът извън границите на членките на НА
ТО, изграждането на военни бази близо 
до границите на Русия и международният 
тероризъм". При случай, че другите сред
ства за решеването на дадена кризисна 
обстановка бъдат изчерпани, Русия дава 
по-голямо значение на ядреното си оръ
жие. Руският нов акцент върху ядреното 
оръжие предизвика сериозна грижа у за
падните лидери. Не без основание, за
щото, като велика ядрена сила, Русия не 
допуска да я тъпчат.

чера бяха погребани тленните оста
нки на Желко Ражнатович Аркан, ли

дерът на Партията на сръбското един
ство, убит в събота в белградския елитен 
холет "Интерконтинентал“, заедно с още 
двама свои приятели. Трикратното убий-

Ми'

икономист не се въздържа и от прог
нозата си, че "тази вълна от бежанци 
би могла да достигне и един милион 
души”.йвадесет и осемгодишната италианка 

Мария Грация Бенинати роди в събота 
линичния център в гр. Перуджа ше- 

сторка - 4 момчета и 2 момичета. Това 
станало след няколкогодишно лекуване 
от стерилитет. Бебетата са напълно зд
рави, а теглото им е между 810 грама и 
един килограм. Все пък през следващите 
два месеца те ще останат в инкубатор, 

ще една интересна случка от Италия. 
Именно един 82-годишен италианец 

натупал 81-годишната си съпруга заради 
това, че тя му отказала любов. Побойни
кът бил арестуван. Потърпевшата заяви
ла, че всичко започнало с ухажването на 
съпруга и оплакването му, че вече седем 
месеци не са правили любов. На края се 
скарали, старецът взел тояга и я натупал.

Доколкото хлябът, който е основ
ният хранителен артикул за милиони 
българи продължи да поскъпва, вълна 
от бежанци наистина е възможна, но в 
обратната посока, от България към 
Сърбия, гневно посочва коментаторът 
на софийския вестник Паун Цонев.

Възможно е, подчертава се в коме
нтара, Костов, чийто кабинет мина
лата пролет предложи на Парламента 
да предостави коридори за самолетите 
на НАТО за военните операции срещу 
СР Югославия сега да се срамува от 
тези свои изявления, но това не решава 
натрупалите се икономически пробле
ми в България.

В тази страна миньорите стачкуват 
постоянно, оповестено е масово сък
ращение на учителите, а нейната ар-

о
в само

("Политика')В. Богоев
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НАИ-ВАЖНИ ЦЕЛИ - ПЪЛНА АФИРМАЦИЯ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ, 

ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
(Пдодължение от 1-*а страница)

Председателят на правител
ството на Република Сърбия 
Мирко Маряновнч заедно с ос- 
мокласничката Таня Иванич от |Ш 
основното училище ”Бранко Ра- ЦЦ 
дичевнч” в събота пресече 
тата и по символичен начин пу- I 
сна движението по обновения I 
мост на р. Расина, който на 1 май I 
миналата година беше разрушен 1 
от бомбите на НАТО. Този 
ст, който беше обновен за само 
два месеца, е първият обект от 
пострадалите по време на агре
сията на НАТО, завършен през 
2000-та година и той свързва гр
ад Крушевац с магистралния 
път Крушевац-Пояте -Кралево 
и центъра на Расински окръг с 
автопътя.

На плана на реформите про
дължава процесът по собстве
ническата трансформация, с гл- 
асуването на реформаторски за
кони и по-нататъшното отваря- 
не на нашата страна и стопа н- 
ството към света. Можете да бъ- 
Дете сиурни, че както и досега, 
последователно ще изпълнява
ме тези най-важни икономиче
ски и социални задачи, понеже 
знаем, че те са от полза за всич
ки, заради което се радваме на 

| толкова голямото доверие сред 
I огромното мнозинство гражда- 
1 ни, каза премиерът Марянович. 
|| - Това доверие беше укрепе-
I но още повече по време на агре- 
I сията на НАТО, когато целият 

народ, заедно с нашето ръковод-

са на всестранното обновление и 
развитие. През всичките тези 
най-трудни години ние бяхме по
стоянно с народа: по време на 
войната, най-тежките санкции и 
външния натиск. Запазихме оте
чеството, хората, икономиката 
на страната. Не молихме помощ 
от никого, а се основахме на соб
ствените си сили, на своя народ. 
Народът ни е избрал и ни оказа 
доверие затова, защото той пра
ви ясна разлика между родолю- 
бието и предателството и защо
то знае добре, че от враговете не 
може да се очаква нищо добро, а 
още по-малко от онези, които 
заради личните си амбиции са 
готови да продадат собствената 
си родина.
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Премиерът Марянович с помощта на ученичката Таня Иванич 
пресича лентата

Посещението си в Крушевац 
премиерът Марянович започна 
с обиколка на цеховете във фаб- време на агресията и продължа

ва в условията на мира. От ден 
на ден нашите строители гради
ха мостове, поправяха пътища,

ПРИЗНАНИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТА 
МИЛОШЕВИЧ И ПРЕМИЕРА 

МАРЯНОВИЧ

което беше започнало още по Заради това през тази и сле
дващите години ние трябва да 
осъществяваме динамично сто
панско развитие, за да можем 
пълноценно да натоварим инду
стриалните и другите си произ
водствени капацитети, да откри
ем нови работни места за млади 
и школувани хора и да повишим 
стандарта.

За осъществяването на тези 
амбициозни развойни планове е 
необходимо да обезпечим икон
омическа и социална стабилност

риката на строителни машини 
”14 октобар”, които се обновя- Общинската скупщина в Крушевац присъди барелефи- най- 

висшите общински признания - на президента на СР Югославия и 
председател на Социалистическата партия на Сърбия Слободан 
Милошевич, след това на председателя на Правителството на 
Сърбия Мирко Марянович, на директора на Дирекцията.за об
новление на страната Мнлутин Мърконич и на съюзния министър 
на външните работи и подпредседател на СПС Живорад Йованович 
в знак на благодарност за всичко онова, което те направиха за от
браната, обновлението, развитието и разпространяването на исти
ната за нашата страна.

ват съгласно плана и програма
та за обновление и санация и с оспособяваха фабрики, учили

ща и болници, строиха къщи иматериална помощ от страна на 
Правителството. В Общинската апартаменти. Всичко е постро- 
скупщина в Крушевац и седали
щето на Расински окръг премие- окачествено при пълно основа- 
рът Марянович разговаря с об- вне на собственото знание и соб-

ено в рекордни срокове и висок-

ствени средства, с огромната са
моотверженост на стротелите, 
единството и патриотизма на це
лия народ, каза Марянович и до
бави:

щинскнте и окръжни ръководи
тели и присъства на тържестве
ното връчване на най-високите 
общински признания.

На голямото народно тър
жество, на което присъстваха 
почти 15 000 граждани от този 
край по повод откриването на 
големия мост премиерът Маря
нович заяви, че това е още едно 
доказателство за бързината и 
континуитета на обновлението,

и енергично да провеждаме ре- ство, начело с президента Сло- 
формите във всички области.

- Бъдете уверени, че ние ще

Пълна афирмация на нацио-
бодан Милошевич, създаде еди- налните и държавни интереси, 
нен патриотичен фронт за от- обновление и развитие - това са 

предприемем всичко възможно, брана на страната, подчерта нашите ключови цели, подчерта 
за да не се покачват цените, ма-

- Така ще продължим да ра
ботим и занапред. Обновление
то, развитието и реформите - то
ва са нашите най-главни задачи, 
чието осъществяване води към 
общата цел: по-добър живот на 
всички граждани.

премиерът на Сърбия Мирко 
- Запазихме държавната и Марянович на тържеството по

Марянович и добави:
газините да са добре заредени, 
пенсиите, детските добавки и вс- националната си независимост, повод откриването на обновен- 
ички други социални принадле- а след това свободни в свободна- ия мост на река Расина в Кру- 
жностн да се изплащат редовно. та си страна задвижихме проце- шевац.

НЕБОЙША ПАВКОВИЧ, КОМАНДВАЩ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ:

ЕДИНСТВЕНО ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА МОЖЕ ДА 
СТАБИЛИЗИРА ПОЛОЖЕНИЕТО В КОСМЕТ

иа Космет, защото това, което нрави той е голям срам за ООНКФОР непременно трябва да напусне територията
на агресията срещу Югославия, 
най-сетне трябва да разбере ка-

нашите сили, изходът е в рсали- случай там. Професионализмът,
който ние очаквахме от войни-Командващият Трета армия

зацията на задачите и задължена Югославската войска генер
ал-полковник Небойша Павков- 
ич и началникът на щаба на тази

генерал-подполковник

цитс на КФОР, е такъв, че за г- 
трябва да отговаря за това. него въобще не може и да се го- .

нията, които КФОР не е изпъл-кво всъщност се случва на тсри- 
на Косово и Метохия. нил и

КФОР непременно трябва да на- вори. 
пусне територията на Космет в 
момента, когато нашата страна поведението на отделни опозн- 

такава възможност от ционни лидери и за тяхното ра-

торията
Невероятен е фактът, че между
народните сили за сигурност под 
егидата и с мандата на ООН не

армия
Владимир Лазаревич в началото 
на седмицата посетиха Брус.

- Днес бяхме на посещение 
в тази част

Отговаряйки на въпроса за

поиска
Съвета за сигурност, тъй като болсиие когато се срещат е доп- 
той не изпълни всички предви- чертиците агресори, Небойша 
дени задължения. Това, което Павконич подчерта: 
сега се прави в Космет е голям 
срам за ООН и незапомнено ли
цемерие. След шест месеца те Обаче народът е тук и едннет- 
съобщават, че група лица са за- исно той е меродавен да оцени 

край граничната
"Морила” при опит за нелегално тслио и иа тези хора. 
минаване от Република Албан
ия в Космет, а всички знаем, че изтъкна, че в скоро време вси- 
цели шест месеца тази граница е чки ще разберат, че единствено 
напълно отворена и през нея мо
же да влезе и излезе всеки, кой- стабилизира положението в Ко

смет и да осигури мирен живот и

са в състояние да осигурят про
веждане на Резолюция 1244. Ко
мандваният тези сили в Косово 
и Метохия дава смешни оценки. 
Пред цялата световна обществе
ност той говори неистини за то
ва, че подпомага сърбите и нсал- 
банското население, а по също
то време нгиптаритс вършат не
виждан терор над този наш на- 

като много често се случва

Небойша Павковичпри нашите единици 
на страната и аз преди всичко 
желая да кажа, че община Брус 
се представи като истински до
макин на нашите войници. И то
зи път отдавам признание на об
щинското ръководство 
всичко, което то направи в най- 
тежките моменти при иремест-

изпълнила задачата си, къде бя
ха те преди и но време на агре
сията. Тогава те мълчаха и не се 
ангажираха, а се огласят сега, 
когато всичко мина. По време на 
агресията п нашата страна беше 
осъществено невиждано единст
во на ръководството, народа, во
йската и силите на сигурността. 
Това единство не можеше да бъ
де постигнато с никаква пропа
ганда, а народът схвана агресия- 

възможност да се обе-

- Всеки се владее така, както
смята, че трябва да се владее.

както за застава поведението нв всички, включн-лоиспи

Генерал Павкович след това
род,
това да става в присъствието на 
силите на КФОР. Става дума за 
едно крайно непрофесионално, 
тенденциозно и безотговорно 

силите на ООН п

ването на Прищииски корпус от 
Косово и Мсто-територията на 

хия, така и за усилията му, бла- 
които нашите вой-

Югославската войска може да
годарение на 
ници тук се чувстват като у дома 
си - изтъкна генерал Павкович в 
интервю за Радио Брус.

Сегашното положение в Ко

га като
дини и обединен да се противо
постави на агресора. Народът 
очакваше да се окаже отпор на

то реши да направи това.
Генерал Павкович кратко на шиптарския народ, в също та

ка и иа сръбския, черногорския

отношение на 
Косово и Метохия.

коментира и изнасилването и 
убийството на 11-годишно алба- и останалите народи, както бе- 
пско момиче, което, както при- шс и преди началото на агреси 
зна КФОР, е извършил един ам- ята.

Говорейки за възможния из- 
от хаоса и безвластното в агресора и участва в този отпор, 

генерал-полковник
ход
Космет, генерал Павкович каза: 

- Според нас, освен зпписа- 
Резолюция 1244 и Воен-

сово и Метохия командващият 
Трета армия описа със следните подчерта 

Небойша Павкович в интервюсрикански войник. - Къде са ония хора, които
- Това е незапомнено. Въп- сега обвиняват Югославската 

единственият войска, че била сразена, че не

думи:
за Радио Брус.- Ц[ялата световна общност, 

включително и тия, които извъ
ршиха престъпление по време

ното в
но-техническото споразумение 
за завръщането на една част от рос е дали това с
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ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД СУМИРА ИЗБОРНАТА ДЕЙ
НОСТ В МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИХА 
ЗАСЕДАНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
СПС

ТАКЕВ И ЛАЗАРОВ ОТНОВО 

КАНДИДАТИРАНИ ЗА 

РЪКОВОДНИТЕ ФУНКЦИИ
МНОЖЕСТВО

КОНСТРУКТИВНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯСоциалистите в Босилеград- 

ска община и занапред последо
вателно ще следят и осъществя
ват политиката на своята парт
ия, начело с председателя Сло- 
бодан Милошевич и с по-голям 
темп и ясни цели ще решават вс
ички актуални проблеми и въп
роси от живота и дейността на 
гражданите. Това заяви предсе
дателят на Общинския отбор на 
СПС Васил Такев на заседание 
на отбора, на което беше суми
рана изборната дейност в мест
ните организации на партията. 
При това той добави, че Социал
истическата партия на Сърбия в 
Босилеградска община има над 
1350 членове. Двадесетина са пр
иети по време на сегашната из
борна и предконгресна дейност. 
В рамките на своите възможно
сти те дават пряк принос в реша
ването на належащите въпроси 
и проблеми, които са от общ ин
терес на гражданите. С такъв те
мп и отговорност босилеградс- 
ките социалисти и занапред ще 
продължат да действуват и с то
ва още повече печелят доверие
то на гражданите и заздравяват 
позициите си в общинския поли
тически живот.

В 34-те местни организации 
изборните събрания са завърш
ени навреме и успешно. Те, как- 
то подчерта Такев, били добре 
подготвени и масово посетени и 
преминали в критическа, демок
ратична и толерантна атмосфе
ра. В повечето местни органи
зации са избрани нови ръковод
ства, а в останалите са преизб
рани старите или са заменени са
мо някои от членовете. При из

бирането на ръководствата, ос
вен че се е водела сметка да се 
избират лица, които са от авто
ритет в своите среди и афирми- 
рани работници, селскостопанс
ки производители и младежи, 
спазвани са и другите избирате
лни норми и критерии. В струк
турата на новоизбраните ръко
водства 58 са селскостопански 
производители, 64 работника, 32 
младежи, 9 пенсионери и 11 не- 
трудоустроени лица. В новоиз
браните ръководства има и 11 
жени, 6 работнички, 2 безрабо
тни и 3 домакини.

на комисия. Евидентирани са 66 
възможни кандидати за членове 
на Общинския отбор, 17 за Надз
ирател ната и 20 за Уставната ко
мисия.

Предизборните заседания на жението Слободан Милошевич 
местните организации на Социа- да бъде преизбран за председа- 
листическата партия на Сърбия тел на СПС. 
в Димитровградска община за
вършиха в планирания срок. В едание на Общинския отбор на 
някои местни организации са из- СПС в Димитровград, на което 
брани нови, а в някои е продъл- ще се обсъди предложения от

чет за работата на отбора през 
ководства. Заседанията на соци- изминалия период. Ще се разгле- 
алистите са протекли в демок- дат и предложените документи 
ратична атмосфера, изтъква пр- за работата на 4-та изборна кон- 
едседателят на ОО на СПС м—р ферениця на СПС, която би тря- 
Драган Колев. Той добавя, че на бвало да се проведе в края на 
тези заседания са чути критиче- този месец. На заседанието на 
ски, но и самокритически оцен- Общинския отбор ще бъде при- 
ки за досегашната работа на ме- ет списъка на делегатите за 4—та 
стните организации. Изнесени изборна конференция и ще бъ- 
са и много конструктивни пред- дат определени кандидатите за 
ложения, които имат за цел да най-отговорните постове в ор- 
подобрят живота на жителите ганите на димитровградската со- 
на общината във всички сфери циалистическа организация, 
на живота и труда. На всичките 
изборни заседания на МО едино
душно е подкрепено предло-

Тези дни ще се проведе и зас-Съгласно изборните прави
ла в местните организации са да
вани предложения за възможни 
кандидати за най-отговорните 
функции в общинската органи
зация и за висшите партийни ор
гани и тела. За председател на 
ОО на СПС са евидентирани 5 
кандидати, за подпредседател 13 
и за секретар на Изпълнителния 
отбор 5 кандидати.

Тъй като изборната дейност 
всъщност е предконгресна дей
ност, в местните организации са 
предлагани и възможни канди
дати за висшите партийни орга
ни и тела. Евидентирани са 13 
души като възможни кандидати 
за членове на Главния отбор, 41 
кандидати за делегати на Четвъ
ртия конгрес, докато във всич
ките 34 местни организации еди
нодушно е подкрепено предло
жението Слободан Милошевич 
отново да бъде преизбран за 
председател на партията.

Освен избирането на ръко
водства, на изборните събрания 
откровено и критически е оце
нена досегашната дейност и при
ети съответни програми за ра
бота през следващия период. 
Почти на всички събрания де
журни въпроси, по които най- 
много се разисквало, са въпроси 
от областта на снабдяването, тъ
рговията, инфраструктурата, зд
равеопазването и социалната 
сфера.

жен мандатът на сегашните ръ-

. Общинският отбор на СПС в 
Босилеград, след като обсъди 
предложенията на местните ор
ганизации за възможни канди
дати за отговорните функции в 
общинската организация, за 
председател на Общинския от
бор утвърди кандидатурата на ■ 
Васил Такев, а за секретар на 
Изпълнителния отбор на 
Милча Лазаров, които и досега 
изпълняваха тези длъжности. 
За подпредседател на ОО е 
утвърдена кандидатурата на 
Рашко Кирилов. За тях, 
съгласно изборната процедура, 
е поискано съгласие от 
Главния отбор на СПС.

Б. Димитров

ИЗ ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕ
ГРАД

ПРИЕМАТ ИСКОВЕ ЗА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ НАТО 

АГРЕСИЯТАНа изборните събрания ме
стните организации са избрали и 
48 делегати за Общинската кон
ференция, които заедно със се
гашните членове на партийните 
органи и тела сформират поред
ната Четвърта изборна конфер
енция, на която ще бъдат избра
ни нови членове на Общинския 
отбор, Уставната и Надзирател-

Управлението на Общинската скупщина в Босилеград при
за обезщетение на граждани от общината и наема искове

временно избягалите от Косово и Метохия, които са претър- 
пяли телесни щети по време на НАТО бомбардировките. Ра
йчо Йорданов, началник общо управление към ОС, казва, че 
искове за обезщетение могат да подадат ранените и повреде
ните, както и семействата на загинали по време на агресията.

Йорданов подчертава, че исковете трябва да са прецизни и 
ясни, за да могат да се предоставят на републиканското Минис
терството за работа, борчески и социални въпроси, а сетне и на

м. я.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД международни експерти за утвърждаване на военни щети. 
Исковете се подават до края на месеца.НОВА ТАРИФА НА КОМУНАЛНАТА 

ТАКСА ПРИ РЕГИСТРИРАНЕТО НА 

ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА БРОЯТ 
НА СКЛЮЧЕНИТЕ БРАКОВЕ, НО...

. . 750” 
900 дин.

- от 2501 до 3150 см3
- над 3150 см3
За мотоциклети:
- до 125 см3.........
- от 126 до 250 см3 .
- от 251 до 500 см3 .
- от 501 до 1000 см3
- над 1000 см3 ....
За специализирани автомобили 750 дин.
Комуналната такса по тази тарифа се

плаща при регистрирането на моторното 
превозно средство, а органа, който върши рег
истрирането, не може да го регистрира докато 
собственикът му не я плати.

Комунална такса по тази тарифа не се 
плаща за: превозни средства собственост на 
Югославската войска, органите на 
вътрешните работи, санитарни превозни сред
ства, моторни превозни средства за потребите 
на градската хигиена, противопожарните ед
иници, борчески инвалиди и инвалиди по 
труда, чиято инвалидност е над 60 процента.

На последната сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград отборниците между 
другото взеха ново решение за таксата при 
регистрирането на превозните средства. Но
вата такса по отношение на миналогодишната 
е увеличена с 50 на сто и се плаща по следната 
тарифа:

- автобуси .
- микробуси
За камиони с товарноспособност:
- до 3 тона................................
- от 3 до 8 тона ........................
- от 8 до 10 тона........................
- над 10 тона.............................

ПОКАЧВА СЕ ТАКСАТА 

ЗА ВЕНЧАВКА60 дин.
90 ”

В Босилеградска община, в отделят 120 динара. Доколкото 
която от година на година на- пък младоженците решат граж- 
малява броят на сключените бр- дански брак да сключат извън 
акове и чиито села бялата чума служебните общински помеще-

. 105 ” 

. 120” 
135 дин.1200 дин. 

. . 600”
просто опустошава, се покачи ния, например в хотел, в знаме- 
таксата за венчавка. Според ре- нити места в природата и про
шението на отборниците на Об- чие, тогава това удоволствие ще 
щинската скупщина, които по- ги струва 300 динара.

Младоженците са изложени

540 дин. 
. 900” 
. 2100” 
. 3000 ” качиха общинските такси сред

но с 50 на сто в сравнение с ми- на по-голями разноски не само 
налата година, сега младожен- когато сключват брак пред дъ- 
ците при съдбовното ”ДА” в по- ржавните, но и пред църковните 
мещения на ОС или в местните й органи. За венчавка пред свеще- 
канцеларии трябва да платят 50 ник - вкъщи или в черкви на те- 
динара. Тази цена обаче важи ритирията на общината годиш- 
при условие венчавката да стане но стават около 20 такива цере- 
през работното време на админ- монии - допълнително ще тря- 
истрацията. Когато тя се върши бва да се отделят 600 до 650 ди- 
след работното време или в нер- нара. 
аботни дни, както това обикно
вено бива, тогава трябва да се

За камиони с ремаркета:
- до 3 тона, за всеки тон по .... 210 дин.
- от 3 до 8 тона по 
-от8до 10тона .

600 ”
. . 2100 ” 
.- . 3000 ”- над 10 тона

- за всеки тон над 10 тона"о1це по 210 дин. 
За леки коли, комби возила и.джипове:

150 дин. 
210”

- до 900 см3.............
901 до 1350 см3 
1351 до 1800 см3 
1851 до 2500 см3

- от
Новата комунална такса ще бъде в сила 8 

дена след обнародването в ”Службени лист”.
270 ” 
600 ”- от

- от В.Б.
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"СЛУЖЕБЕН ВЕСТНИК" СОЧИ ГИД

” БРОНЗОВ МЕДАЛ” ЗА 

ДИМИТРОВГРАДСКОТО 
СТОПАНСТВО

ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАВИСИ ОТ МАЗУТА
Най-голямата димитровградска фирма - ГИД, 

от Нова година насам е в застой. Едно поради 
Новогодишните празници, а друго поради недо-

Макар че в днешните условия всеки момент може 
нещо да се случи непредвидено. Сред ръковод
ството се чувства убеденост, че все пак от на
чалото на следващата седмица машините в ГИД 
ще тръгнат.

Когато става дума за производствената про
грама, директорът изтъква в преден план произ
водството на гумени профили за автомобилната 
индустрия в Русия и сделките с "Алеко”. Опре
делено количество вече е реализирано, дори и 
платено, въпреки че ”не е проблем да договориш 
работа, проблем е да се вземат пари”. Освен за 
"Алеко”, за Русия са изпратени и мостри на про
фили за "Лада” и оттам се очаква отговор. Имай
ки предвид досегашния опит, очаква се мострите 
да минат изискванията на купувача. За западния 
пазар остава стандартна програма от обувки и 
дихтунг плочи, което все пак задържа партньо
рите, макар, че профитът е незначителен. От про
фили на Запад почти нищо не може да се дого
вори, "защото последните десет години у нас на
правиха каквото направиха”.

В момента димитровградската гумара наста
нява около 1150 работници, което е по-малко в 
сравнение с предишните години. Това се дължи на 
факта, че 110 заети са отишли в пенсия и то главно 
посредством трудовата борса. Определен брой са 
напуснали фирмата. За сметка на тях са приети 
млади, 132 общо, във всички цехове. Що се отнася 
до заплатите, през тази седмица ще бъдат изпла
тени заплатите за август месец.

стиг на суровини и енергенти, преди всичко на 
мазут.Точно така! Ако обърнем наопаки прегледа за 161 общини в 

Сърбия, които са обхванати и публикувани в "Служебен вестник” 
брой 54 от 22 декември м.г., ще видим, че заплатите в димитров
градското стопанство през ноември миналата година са били на 
трето място с 231 динара. На "първо”, т.е. на последно място е 

Свърлнг с невероятните 195 динара. Между Димитровград и по
следния е община Опово с 228 динара. И ако пресметнем тези 231 
динара, както впрочем всеки днес прави, във валута, стигаме до 
минималните 11 ДМ, разбира се, по черния курс.

Ето още малко статистика. Заплати между 200 и 400 динара 
през ноември са имали 7 общини: Бела паланка, Димитровград, 
Дольевац, Лебане, Опово, Свърлиг и Ражань. Между 400 и 500 
динара са само пет общини, както и между 500 и 600 динара. С 
принадлежности от 600 до 1000 динара, получени през ноември 
миналата година, са 29 общини, а от 1000 до 2000 динара са 101 . 
Повече от 2000 динара са осъществили заетите в общините Беочин, 
Вождовац, Върбас, Деспотовац, Каньижа, Косйерич, Нови Бел
град, Нови Сад, Обреновац, Пожаревац и община Стари град.

Когато става дума за Димитровград, винаги е интересна успо- 
редбата с общините в окръга и с тези , в които живее българското 
малцинство. Така Пирот, като център на окръга, има средна за
плата през ноември от 1100 динара, Бабушница 1046 динара, а Бела 
паланка 326 динара; Босилеград - 1105 динара, Сурдулнца 1365 
динара. В Ниш, като център на бившия регион, заетите са осъ
ществили 1189 динара. Очевидно е, че и тук Димитровград е на 
последно място.

Интересно е, че средна заплата повече от три хиляди динара са 
осъществили заетита само в две общини - Лазаревац с 3583 и 
Лайковац- с 3147 динара. Средната заплата на ниво на Сърбия по 
същото време е 1490 динара.

Статистиката е доста интересна наука. Едни я признават, други 
казват, че това е точен збор от неверни сведения. Крайните резул
тати все пак предизвикват учудване. Така например, за едно димит
ровградско предприятие, което повече време от миналата година 
не е работело, статистиката казва, че заетите през цялата година са 
получили около 400 динара. Ако това разделим на 365 дни от годи
ната, излиза, че средно на ден заетите са получавали по един динар 
и малко повече! Какво човек да направи с един динар? Или със 7,70 
на ден, получени през ноември?

Да са ни живи и здрави старите родители на село! - щс рече 
всеки от димитровградските заети в някое от стопанските пред
приятия в общината. Защото, да не са те и техната помощ, изказана 
в картофи, боб, сирене, мляко, брашно...прасенце, теленце... едва 
ли би преживели. Но това статистиката не отчита, нито пък някой 
води такава евиденцня.

Това са данните от статистиката. Остава да се надяваме, че през 
2000 година нещо ще се промени в стопанството и най-после Ди
митровград ще се отлепи от дъното.

Според директора Иван Марков, завършени 
са почти всички подготовки от 24 януари да тръ
гне производството във всички цехове. Всички
заети са осведомени, тези във валярата ще за
почнат от 22 януари, други от 23, но дали наистина 
ще тръгне производството зависи от пристига
нето на мазут. Договорени са 4 цистерни и има 
"твърди” обещания, че всичко ще стане така, ка
кто е договорено. Що се отнася до недостига на 
естествен каучук, също, по обиколен път, са дого
ворени определени количества , които тези дни 
трябва да се намерят в складовете на фирмата.

"ТИГЪР" - БАБУШНИЦА 
Два милиона гуми за пазара
Фабриката за вътрешни автогуми ”Тигър” от 
Бабушница този година ще произведе два мил
иона гуми. Най-търссни изделия на най- 
голямата трудова организация в тази община са 
гумите за колела и мотоциклети.
По думите на директора Драган Божилович 
”Тигър” щс произвежда и гуми за селскос
топански и индустриални машини. Около 64 про
цента от годишната продукция па фабриката ще 
бъдат изнесени на чуждестранните пазари.

А.Т.

В ГОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН 

МИНАЛОГОДИШНИЯТ ПЛАН
бъдат и по-добри.

През изтеклата година Гор
ското управление в Босилеград 
успешно и навременно е осигу
рявало суровини за тукашното 
дървообработвателно предпри
ятие "Бор” и със значително ко
личество дървесина е задоволя- 

потр
Враня и "Делта М" от Чичевац. 
Освен това, посредством синди
калните организации в Сурдулн
ца, Владичин хан и Враня то е 
пласирало и значително количе
ство дърва за отопление, както и 
за потребите на поделенията на 
Югославската войска в Пчпнски

време по почин на това преприятие 
в Бистърски район са залесени над 
7 хектара голини с борови фида
нки.

Горското управление в Боси
леград, което е в състава на явн
ото предприятие "Сърбия шу- 
ме”, успешно приключи делова
та 1999 година, въпреки небла
гоприятните пазарни условия. 
По думите на ръководителя на 
босилеградското горско управ
ление Митко Петров, през мина
лата година е реализиран запла
нувания физически обем на про
дукцията и са осъществени от
носително добри финансови еф
екти, които обаче са могли да

Горското управление в Боси
леград върши и надзор над част
ните гори в общината, като се ста
рае да се спазват републиканските 
разпоредби относно изсичането на 
стари и залесяването на нови гори. 
Що се касае за незаконното сече
не, Петров казва, че има и това, но 
че не е масово. За спазването на 
тези разпоредби са ангажирани 8 
горски пазачи, но с оглед на това. 
че общината заема над 500 квад
ратни километра площ. Горското 
управление в Босилеград се нуж
дае обективно от още няколко гор
ски пазача.

За относително добрите фина
нсови резултати на това учрежде
ние говори и фактът, че средната 
заплата на 35-мата работника в не
го през миналата година възлиза
ла на около 1500 динара и че за- 
работките били редовно изплащани.

м.я.

ебите на СИМПО отвало

А.Т.

СПОРЕД ДИРЕКТОРА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА КОНФЕКЦИОННА ФАБРИКА

1999 - НАЙ-УСПЕШНАТА ГОДИНА НА
КОБОС

окръг.
Това предприятие е обезпечи

ло безплатно дърва за отопление
на 20 пенсионери в страната.

На деловите си партньори Го
рското управление от Босилеград 

1гурнло
1200 м5 букови и борови трупи, по
вече от 100 м3 греди и около 2300 м' 
дърва за отопление. По същото

"Миналата година успяхме да произведем ок- 
180 хиляди бройки детско, дамско и мъжко

Фабриката за конфекция КОБОС в Босилс- 
миналата и с особен оп- 

настоящата делова година. В
миналата година надоло

облекло. Една част от тази продукция беше пред- 
Войскатп на Югославия. Благода-

С ОС1град успешно приключи 
тимизъм започна

назначена за 
рейки на качеството на изделията ни, 30 на сто от 
общата продукция пласирахме на чуждестранни 
пазари, предимно в Гърция, и в страната внесохме 
значителни средства”, казва Стоев и подчертава, 
че тяхната конфекция по нищо не изостава от

най-голямо босилеградско предприятие, в 
работят 504 работника, е осигурена работа 

за настоящето полугодие на годината и се пред
приемат стъпки тя да се уговори за цялата делова 

Първан Стоев, директор на конфекцион-

това
което

СЛЕД СЕДЕМ МЕСЕЦА В ДИМИТРОВГРАД

Бензин на редовна цена
година.
ната фабрика, казва, че още сега е известно, че 
половин от продукцията ще се пласира на чужде
странни пазари, преди всичко в Гърция. Подчср- 

предимно ще произвеждат тежка конфек-
1СХХ) мъ-

модата в света.
Извънредно хубавите резултати в производ

ството положително са се отразили и вз.рху стан
дарта на работещите. През последните четири ме
сеца на
далече по-висока от заработкитс на конфекцион- 

републиката и възлизаше на 1950 динара 
По думите на директора заплатите им сигурно 
щял и да бъдат по-високи ако не се водила сметка 
за бъдещето на фабриката и ако значителни сред- 

ие са влагани за модернизиране на производ-

Почтп седем месеца па бензиностнцинте в Димитровград не прис
тигна нито капка гориво, ако не зачитаме дизеловото, предназначено за 
селскостопанските работи. Водачите на пътнически автомобили с бен
зин се снабдяваха най-често на черно, ог български граждани, конто 
през последно време почти и не идват с кола в Димитровград. Или от 
препродавани, снабдили се с гориво от автоцистерните, които се отбиват 
в базата на "Градпя" и продават част от горивото, което карат някъде 
във вътрешността ("мога да продам 800 литра , казва един водач на 
автоцистерна). Така купения бензин обикновено е на цена от 1,3 до 1,5

тава, чс
ция, като изтъква, че от тази програма 
жки костюма са ушити и вече доставени на на д миналата година средната им заплата е

ара.
е била ерите вПо думите на Стоев, миналата година 

най-успешна в досегашното е дина десетгодишно 
съществуване на фабриката. Особени резултати 
са постигнати след прекратяването на НА IО бо
мбардировките срещу страната ни, когато почти 

ползвани съществуващите мо-

ДМ.
И така след седем месеца на 14 януари т.г. за пръв път на бензи- 

оиределено количество бензин за
ства
ствения процес.

"Особено се гордеем, чс в тия чешки времена 
около 500 хиляди германски

ностанцията край Мотела пр1 
бонове, на държавна цена. Разбира се. новината се разнесе светкавично 
и почти толкова бързо се и продаде безоловния бензин. Водачите купу
ваха независимо дали колата им са предназначени за такъв бензин по 
систсматп”дпй кпкво го има". Щом започна да пристига, то вероятно нак 
ще дойде, коментираха шофьорите в редицата. Дали това ще е истина 
или е спмо мечта, остава да се види.

1стигнастопроцеитно са 
щиости, и когато са иадхвьрляни нроизводстсни- 
те планове. Тъй като всичко е било подчинено не 
само на увеличеното производство, но и на ка- 

изделията и на спазването на срок-

успяхмс да отделим 
марки за
създадохме реални условия за увеличено

производство”, с оптимизъм казва той.

машини, които монтирахме и с които
и ка

чеството на
овете за доставката им, тукашните конфекцион- 
ери успяха част от продукцията си да пласират И 
на чуждесгранни пазари.

чсствсно

А.Т.В.Б.

ШяжШ 21 ЯНУАРИ 2000 г.



11НТЕРЕСНСГ>В ЖЕЛЮШКАТА "КОЖАРА"

ВЛАК” НА ВИДЛИЧВ НОВАТА ГОДИНА -С 

НОВИ АМБИЦИИ ”влака” през Видлич, това стана така:
Когато трябваше да се прави път за село Йе- 

ловица и местността Широки луки, за да се ек
сплоатира буковата гора, валякът трябваше да 
отиде до там. Предложихме това да стане през 
Пирот. Покойният бай Милко само отсече, че то
ва ще стане през Видлич, защото е по-близо и 
край. По-близо - да, но и много по-опасно по 
тогавашния път през Видлич. Сега няма да раз
казвам през какви перипетии минахме и колко 
страх изтърпяхме, за да не се хлъзнат в пропастта 
над Смиловци петте тона желязо, колкото тежи 
"вальока”. Е, когато се качихме на връх Видлич, 
бай Милко "наду” сирената на вальока, та цял 
Висок екна. Тогава всички височани помислили,

Откъде влак свири на връх Видлич, питали се 
преди повече от 30 години височани, когато пос
ред ден чули писък наподобяващ писъка на пар
ните локомотиви. После разбрали, че това е бил 
писъка на парния ”вальок”, който на път за Йе- 
ловица минал през Видлич. Станул Нацков, стро
ителен инженер в пенсия, тогава директор в ”Гра- 
дня”, разказва за случката:

- През 1954 г. общината купи парния ”вальок”, 
нов, от фирмата "Станко Паунович” от Ниш. На
шето предприятие ”Градня” трябваше да направи 
пътя от Пъртопопинските воденици до село Мъ- 
згош, по—точно до рудника за лигнитни въглища

* Новата 2000 година за кожарското предприятие би трябвало да е 
година на пълното икономическо стабилизиране. * През тази го
дина ръководството на фирмата е амбицирано да увеличи обема на 
производството, да намери нови делови партньори и да издължи 
всичките дългове към пенсионно-социалните фондове.

Кожообработващото предп
риятие ”Кожара” от с. Желюша 
неотдавна получи изгодна дело
ва оферта от белградската фи
рма ”Крико” за производство на 
2-3 хиляди квадратни метра ме
дицинска кожа месечно. Произ
водството на това изключител
но търсено на пазарите кожар
ско изделие би имало континуи- 
ран характер, а финансовите еф
екти би били изключителни. Сп
оред думите на изпълняващия 
длъжността генерален директ
ор на "Кожара” Югослав Сте- 
фанович в тази фирма досега не 
е произвеждана медицинска ко
жа, така че сега работещите и 
особено технолозите са изправ
ени пред голямо предизвикател
ство.

на фирмата от години. С други 
думи, кожарите са амбицирани 
да намерят нови партньори в ст
раната и чужбина, да натоварят 
производствените мощности ма
ксимално, да подобрятснабдява
нето на фирмата с кожи и други 
производствени материали, как- 
то и да увеличат заплатите на 
производствените работници и 
всичките заети във фабриката. 
Директорът Стефанович напо
мня, че производствените работ
ници, които, според думите му, 
работят в един от най-трудните 
отрасли от стопанството, не са 
наградени адекватно за своя тр
уд и затова им обещава, че за
напред ще се старае да им оси
гури по-големи заплати и по-до
бри условия за работа.

Що се отнася до базисния пр
оизводствен материал в кожар
ската промишленост - кожата, в 
желюшката фирма изтъкват, че 
занапред ще се стремят по-че
сто да набавят този материал от 
селскостопанските производи
тели от общината. При това им 
обещават, ча парите за изкупе
ната кожа ще им изплащат в ра
зумен срок. И още нещо: ръко
водството на желюшката фирма 
се надява, че до края на 2000 го-

че чуват писъка на локомотив.
Пишещия тези редове много добре помни нез- 

чичо Милко, валяй-абравимите моменти, когато 
ки паветата по главната улица в Димитровград, ни 

него с "вальока”. Отпозволяваше да се возим до 
всичко най-интересно ни беше когато спираше и 
трябваше да тръгне в обратна посока. Тогава го
лямото махово колело бавно спираше и пак по
лека, а след това все по—бързо започваше да се 
върти в обратна посока. Освен паветата в глав
ната улица, пътят за Мъзгош и Йеловица, "ва
льока” е "правил” и улиците ”Вук Караджич”, 
"Десанка Максимович”, ”Бора Станкович”, ”Бо- 
рачка”. После дойдоха дизелови валяци, чиито 
колелета се пълнеха с вода и те ставаха по-тежки, 
които бяха по-подвижни и не трябваше да се кла
де огън. Старият ”вальок”, а с него и бай Милко 
отидоха в заслужена пенсия. Обаче през 1985 го
дина двамата "пенсионери” бяха активирани, ко
гато жителите на село Радейна решиха да си на
правят макадамен път през селото. Това бе по
следната им работа.

А поводът за този текст е факта, че "Кому- 
налац” тези дни докара със специален автовлак 
парния "вальок” от Радейна, където беше оста
вен. Като своеобразен експонат и свидетел на 
едно време, той ще бъде поставен на входа в ба
зата на фирмата, разбира се, боядисан и докаран, 
какъвто е бил през далечната 1954 г. когато е

На снимката, заснета на 21 април 1985 г, парният 
валяк и покойният бай Милко Златанов в 

Радейна

близо до селото. Този път е първия валян, твърд 
път в общината. Водач на "вальока” беше Милко 
Златанов от село Лукавица. Той беше единстве
ния специалист, квалифициран за парни котли. 
Къде е специализирал? На параход от Белград до 
Виена по Дунава, сетне на влакчето по ждрелото 
на Ерма към рудника в Ракита. Наистина беше 
специалист за тази работа! Когато започнахме 
работите на пътя, малко се споречкахме с бай 
Милко около това как се прави с валяк макадамен 
път, а да не се унищожи "профила” на пътя. ”Ти 
ще ме учиш как се кара вальок”, ядосваше се бай 
Милко. Но не ставаше дума за каране на вальока, 
а за валяне на пътя. После разбра, че аз съм спе
циалист за пътища, а той за парния вальок. И 
много хубаво се разбирахме. А що се отнася до

Изминалата 1999 година не е 
била много успешна за кожари
те от Желюша. Причините за 
това са многобройни. Една от 
най-съществените със сигурно
ст е натовската агресия срещу 
нашата страна. По-интензивна 
производствена дейност фирма
та е започнала да отчита в на
чалото на септември. От тогава 
до края на 1999 година са реализ
ирани няколко сделки с партнь
ори от страната, които са доне
сли на фирмата солидни финан
сови

дина ще издължи всичките дъл
гове на фирмата, които тя има 
към пенсионно-социалните фо
ндове.

средства.
В ”Кожара” се надяват през 

тази година да преодолеят нега
тивните тенденции в работата

купен.
А.Т.Б. Димитров

От предвоенно, времето стана лошо. В селището за
почнаха да идват някакви мъже, кой за не от къде. Никой 
не питаше какви са и кого търсят, такова бе времето. Един 
такъв, "тотмак" му казваха, все по-често започна да по
сещава къщата на чичо Христо. Въпреки че се страхуваха да 
кажат гласно, селяните все по-често слагаха номера на леля 
Таца. Още какви ли думи не говореха, но шепнешком, та 
нали и дърветата имат уши. А той, кой знае какъв е, такова 
бе времето.

И тъкмо когато мислеха, че са всичко научили за връ
зката между леля Таца и тотмака, случи се нещо 
неочаквано. С него, кой знае къде и кой знае защо, такова 
бе времето, избяга Стаменка.

"Нищо де, нищо, тя се е трудоустроила в града. Щом 
като намери стая ето я тук, ще "витошем" стоката и всички 
ще вървим в града", успокояваше ги леля Таца, въпреки че 
и сама не вярваше в думите си.

Мина се месец, година, две, иито се обаждаше чичо 
Христо, нито Стаменка. Леля Таца реши да дърпа съдбата 
в свои ръце.

/7) таменка Тацина и Теофил Стойчев Теофилов, 
'—по-известен като Тойчо копилето се познаваха от 

деца, въпреки че той бе по-възрастен почти 13 години от 
нея. Добре казано почти, понеже леля Таца бе изчислила 
точно, и ако на някого му избягва да си гледа "котьрляча", 
тъй като тя бе по-голяма от копилето едвам ли, така 
казваше, 12 години. А и времето бе такова, предвоенно, без 
транспорт, вестници, радио - приятелството бе всичко.

Таца, вярно е, бе най-красивата в селището, та когато 
вместо да се омъжи, дето му казват, тя се ожени, доведе си 
мъж от друго село. В къщи никого не изненада, но точно 
обратното, всички очакваха това. Докато другите имаха 
проблеми с тази женитба, леля Таца си имаше щастие. Чичо 
Христо, не че бе само красив, но да го порази марен, тази 
дума се лшого ползваше, бе и работлив, а и богат. Всички 
се учудваха когато той докара, няма да вярвате, дори 218 
овце, пет говеда, едно теленце, два коня..

Въпреки заможни, Таца и Христо не можаха сами и 
затова решиха да си вземат овчар от долната махала - Тойчо 
копилето.

Свикнал сам, тъй като дядо му, при когото живееше до 
своята десета година почина. Той бе истинския човек, който 
можеше да им помогне, а и за него беше по-добре, поне 

с готвенето. Освен това Тойчо от всичко се

ЖИВОТЪТ

"ТАКОВА БЕ ВРЕМЕТО"
Понякога трябва да минат години, 

дори и десетки та да научим живота 
на нашите предшественици

I 1Шщштш *
Н
<: ;ш, ;Штт шт Ш ЕДНА ВЕЧЕР, ДОКАТО ВНУЧКАТА СПЕШЕ,

тя хвърли няколко червени картофа в огнището, изнесе 
сиренце, донесе от хубавата ракийка и покани зета си, да 
вечерят. "Ух как ме заболя стомака, какво става, ела Тойчо",

,/еш. 1Е8Щ
Шняма да се мъчи 

разбираше - и да коси, колата със сено да натовари, и дърва 
да насече, с една дума бе "отракано момче". На леля Таца 
бе от полза и когато роди - дъщеричката й Стаменка да

3т у уж извика.
Копилето рипна хитро и отведнъж, набързо започна да 

лекува баба си.
"Добре е Тойчо, добре. Но с едната ръка пипай по- 

надолу, с другата по-горе. Още малко, още малко", шепнеше 
леля Таца все докато не го накара да й пипне пазухитс с 

(Илюстрация: Миодраг Стоянович) едната и "срамотилъка" с другата ръка. Избезумял, млад
Тойчо не се удържа и от тогава си имаше хем жена, хем 
баба. Тъй като бяха още млади, те се сдобиха с едно, а 
подире и с друго детенце-

Не мина се много, избухна войната. Бягаше кой къде 
стигне. Избягаха и Таца и Теофил Теофилови. Той с трите 
си дечица, а тя с двете и внучката. Никой обаче не знаеше 
къде, такова бе времето.

ПС. През юли месец 1998 година, в София, на трамвайна 
спирка "Охрид' тази история на мен, Краси от Търговище 
и Новица Иванов от Белград ни разказа ядосания нашенец, 
който там продаваше вест нищ I и списания, и на когото 
тъкмо този ден бяха откраднали цялото зареждане.

Ваиче Бойков

ЩШ1
заварди.

V

ЕДИН ДЕН, ТАКОВА БЕ ВРЕМЕТО,
Стаменка бе напълнила десет години, чичо Христо реши да
продаде говедата, сега вече седем-осем и с група от горната 
махала "а* си опита късмета в Америка или Австралия, 
никой точно не знаеше. Трябваше да замине с кораб, да 

след това да дойде, да си прибере се-

Един път ли я бе видял гола, един път ли я бе целунал, може 
и да е спял с нея, кой знае, такова бе времето.

Верно на Тойчо му харесваше Стаменка, та затова 
въодушевено прие предложението, и дори същата вечер 
заедно със съпругата си легнаха на дивана, който до тогава 
се пазеше за леля Таца и чичо Христо.

искара пари и 
мейството, та всички да се махат от щуротията. Беше 
обещал да вземе и Тойчо, бе му прилегнал на сърцето. 

Изминаха, може би, повече от пет години, кой знае, 
беше времето, а от чичо Христо, дето се казва, нитотакова

траг, нито глас. Щяли са да минат още кой знае колко 
години, а нищо да не се случи, да не влезна дявола в 
Стаменка. Една седмица преди Велигден тя легна на масата 

Кой бе истинския баща, знаеше само тя, но

ЖИВОТЪТ ПОТЕГЛИ НАПРЕД,
и без чичо Христо всичко си вървеше. Овцете се увеличиха, 
кравите също, конете продадоха, но затова си взеха едно 
магаренце. Леля Таца бе свикнала да казва на съседите 
"щастливо семейство" и обезателно да подчертае, че Христо 
се обаждал, казала й някоя жена от долните села.

VI - момиченце, 
да не се
Тойчо копилето. Та нали и така, и така той си е домашен.

разлее глупостта, леля Таца решава да я даде на
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РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯНАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД ИЗДАДЕ СТИХОСБИРКА НА 
АЦА НОВКОВ "ПЕЛИКАНА" ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ Е 

ПРОДЪЛЖЕНА С ЕДНА 
СЕДМИЦАМАЙКО, НЕ СЛУШАЙ МОЯТА ПЕСЕН”»

В едицията "Автори от нашия край” Народ
ната библиотека в Димитровград неотдавна из
даде стихосбирка на димитровградския поет Аца 
Новков, който на по-широката общественост е 
известен с прозвището си "Пеликан”. Книгата но
си название "Майко, не слушай моята песен” и в 
нея са отпечатат! над 30 стихотворения. Някои от 
тях са без заглавия, а някои се състоят от само 
няколко стихчета. Като най-добри произведения 
в книгата могат да се посочат стихотвор 
"Бохем без вино и никотин”, "Дилема”, "Отивам 
си”, "Този”, ”Път”, "Майко, (не) слушай 
песен”, "Автобиография” и още някои. Стихот
воренията са разпределени в 4, условно казано, 
тематични цялости, които носят название: "Пи
сма на смъртта”, "Има нещо”, "Това 
вие в чужди страни ми подсказа колко те обичам, 
родино моя” и "На онези, които обичам”.

Със своите песни Аца Новков отправя мно
жество послания към своите близки роднини, пр
иятели и врагове, ала и към себе си. Обръщайки 
се към смъртта и ясно изтъквайки, че тя не го 
застрашава, поетът показва силния си порив за 
живеене. Към смъртта той предимно се обръща 
със саркастичен и предизвикателен тон, казвайки 
й например: "Приятелко моя, студена, гадна и гла
дна. Ще ти кажа, че си курва. Не ме търси повече. 
Промених адреса. Иска ми се да те нямам" или 
"дори и когато навсякъде по света завладее мир, 
нашите две души ще воюват”.

В повечето свои стихотворения Новков се за-

*Изхождайки от това, че опасността от разширяването на вируса не 
е премахната и че до края на месеца е възможна нова вълна от грип, по 
предложение на Министерството на здравеопазването и на Министер
ството на просветата Правителството взе такова решение, което е 
валидно за всички основни и средни училища в Сърбия

Правителството на Република Сърбия на заседанието 
вторник, председателствано от премиера Мирко Марянович, об
съди Информацията за грипната епидемия, подготвена от Минис
терството на здравеопазването.

Констатирано беше, че вирусното заболяване, чийто предизви- 
кател е изолиран от страна на нашите експерти, е захванало по- 
голямата част от Републиката. Предприетите противепидемически 
мероприятия, преди всичко по отношение на по-добрата снабде- 

необходимите лекарства допринесе за намаляване на броя на 
нови случаи от заболяване, което показва, че епидемията отслабва. 
Въпреки това обаче все още продължава да се увеличава броят на 
заболялите от грип деца. Изхождайки от това, че опасността от 
разширяването на вируса не е премахната и че до края на месеца е 
възможна нова вълна от грип, по предложение на Министерството 

здравеопазването и на Министерството на просветата 
Правителството взе такова решение, което е валидно за всички 
основни и средни училища в Сърбия.

си във

енията:

моята

ност с

пътешест-

на

БОСИЛЕГРАД

Дежка Георгиева - инспектор по 
български език

С решение на Републиканското министерство за основно и средно 
образование - отдел във Враня, Дежка Георгиева, преподавателка по 
български език в основното училище "Георги Димитров в Босилеград, 

професионален и педагогически инспектор по български 
и средни училища, в които се изучава българският

нимава с вечната за поетите тема, наречена пре
ходност на живота. Тон се опитва да намери хар
мония между живота и смъртта, сегашното и бъ- ик и литература Садик Хамидович, някогашен ги- 
дещето, действителността и небитието. Най-дъл- мн аз и е ален учител в Димитровград, а сега жур- 
гото в книгата стихотворение, носещо кратък на- налист от Ниш. Рецензията на Хамидович, напи- 
дслов ”Път”, отразява немирната и романтична сана още през 1975 година, е публикувана в сък- 
душа на поета и неговия ярък порив за пътуване ратен вид. Твърде асоциативните и майсторски 
и опознаване на нови хора и пространства. Това нарисувани илюстрации са дело на младия димит- 
стихотворенне, писано очевидно с много претен- ровградски художник-любител Деян Димитров, 
ции, красноречиво отразява приключенския дух В книгата са залегнали и няколко рисунки

гендарния Методи Петров. Стихосбирката
Със своите стихове Новков въобще не е на- печатана в 1000 егземпляра с помощта на белград- 

рушил представата, която за него имат неговите ската фирма "Интерфиш”. Нейната промоция би 
всички, които лично или бегло го трябвало да се проведе наскоро в Димитровград.

Б. Димитров

е назначена за 
език за основните 
език.

Георгиева е родена през 1959 година в босилеградското село Мусул. 
Основно училище е завършила в Горна Любата, гимназия в Кюстендил, 
а Филологически факултет - отдел български език и литература, в 
София. След дипломирането през 1982 г. една година преподава българ- 

Педагогическата академия във Враня. От 1984ски език и литература в 
година е преподавателка по български език в босилеградското основно
училище.

Като преподавателка. Дежка Георгиева се отличава с висок про
фесионализъм и голяма обич към децата. Години наред тя е ръко
водителка на литературната и рецитаторска секция и председател на 

преподавателите по български език в училището. Георгиева 
е един от съставителите на Сборника български четива за VI клас и 
рецензент на такъв сборник за V клас.

На въпроса ни какво ще каже за новото си работно място тя отго-

на ле- 
е от-на поета.

актива на
съграждани и 
познават. В съзнанието на тези хора Новков ще си
остане човек с дълбока мисленост и оголена до 
крайности искреност, ала и човек, който не от
стъпва от своя начин на живеене и мислене и 
човек, който не иска да знае колко е часът, както 
казва самият той в една от своите песни.

Поезията на Аца Новков със сигурност не пре-

АВТОБИОГРАФИЯ 
Когато бях малък 
ловяхме риба.
На никого сшръвъш че играеше Повече, 
ошколкошо па мен.

вори:
- Най-важното е, че няма да бъда много отдалечена от децата и от 

учебно-възпитателния процес. Това е голямо предизвикателство за мен 
и ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието.

м. я.

ДНЕС В КИЦ"ЦАРИБРОД"

Интересна изложба
дставлява някакво върховно литературно творе
ние. Тя обаче не принадлежи към онази поезия, 
която често пъти малтретира читателите сп»с сво- 

безсмислена "филозофично-

Бях щастлив.
Другите дена ми завиждаха.

ята патетичност и 
ст”. Книгата "Майко, не слушай моята песен е 
едно нестандартно и интересно четиво, сътворено 

може би последния истински бохем в 
град, или, както би казал Горан Брегович, 

от "последния романтик в тоя град, който се дви
жи мудно и чака рай”.

За поезията на Аца Новков Пеликана в сти
хосбирката се произнася професорът по руски сз-

Ошшогава до днес
нищо пе ми вървеше ош ръка. ще бъдеИнтересна изложба на творби на български художници 

открита довечера в помещенията на КИЦ "Цариброд в Димитровград. 
Става дума за десет български художници, които представят свои 
творби, работени на японска ръчна хартия, произведена по стар начин.

Свои творби на хартията "Уаши” довечера ще покажат Александър 
Алексов, Васил Попов. Владимир Чукнч, Даниел Дянков, Емил Ма- 

Георги Трифонов, Георги Лечев, Захари Каменов, Христо 
Кърджилов и Цанко Попов.

Бях нещастен.от перото на 
нашия

Изглежда, че тогава 
ги излових всичките.

рпзчиев,
Аца Новкон 

(Провол от сръбски: Б. Димитров) А.Т.

ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ В НОВАТА ГОДИНАСЪВЕТЪТ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ ПРОВЕДЕ

"ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР 2000”ВЛАДА ВЕЛИЧКОВИЧ В
Н. Юянуари Шттт Сшт*т Поганоис.ня .-' -.аар „„„„ *мцм„ в0|1ота „ |туСТ.ото у нпс- ш*.да» Мда»Дда~.«У»

димитровградската галерии в непълен На същото събра.ие Съ.юп м ,,|Х ,|ий.ьсроят.ю ще бъдат Владя жничка. която живее и твори в Белград,
състав прие отчета та миналогодишната план за ра5о1«1пр Величкови-! и Люба Попонич, които ри- попита какво става с младите таланти,
работа и заключи, че въпреки агресията водителят на галерията ^ ц п др(1пш Мартинови-!, Глн- защо не отиват на художествена акаде-
срсщу нашата страна, галерията успя да изнесе имена!а на1 худо: ’ Чсмсрски, Ради Селаковнч, Аив Ма- мия,.. когато се върнат, имат ли кьде да
запази континуитста на дейността си. Бя- ще организират и зл * Васн р1 „ Драгоеви-., Бринко Николов, Гмитър рисуват. И тези. конто са тввършалння-
ха организирани редица изложби и се та година. Това най-пероягно щеса. оаса Г> м 3о ‘ Мати<1, дан,ща Баста, ма къде да творят. За съжаление, и тези
проведе поредният пленер "Погановски Доловачки, Милан Сташевич, « * г * ]Ш0 Дцмяиовски Браико Милюш и въпроси останаха без отговор. Надяваме
ГиГстир”'3» тези активности са израз- горни, Вата Михаилович Ди-зъД- художника сс, че асе нак някой и Града ще си зададе

м ;,з:Г= “= :Х;г »• ->-■ - - —
вския манастир, и тази година ще сс по- за изкуството изобщо И за художниците,

на-

ходваии 50 000 динара, от които 
динара са отпуснати от Министерството 
на културата на Сърбия.

Нека да припомним, че 
лязлна и 500-годишнината на фреските в

беше отбе- Д. Димитро,г<
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ЦАРИБРОДСКИТЕ КАЗАРМИ
VГ ората, които си спомнят за казармите знаят, че покрай железопътната гара 

и офицерския дом те бяха най-хубавото масивно здание, цял архитектурен 
ансамбъл, състоящ се от много помощни помещения, съоръжения и постройки.
Някои хора казват казармата, други казармите, вероятно заради това, че са пос
троени в две отделни места.

Обикновено всички казарми са еднообразни типови сгради с жилищни, битови, 
културно-просветни, служебни и учебни помещения, предназначени за настаняване 
на личния състав от войскови части и подразделения. Те са обикновено сиви, 
отблъскващи и неприветливи постройки, от които лъха студенина и които колек
тивната памет на народа е свикнала да приема като нещо, което буди мисли за 
желязна дисциплина, за ограничения, изпитания, военщина, прусащина.

Нашата казарма обаче беше строително бижу, перла на градчето. Според думите 
на възрастни, знаещи и помнещи хора, казармата вероятно е построена между 1880 
и 1885 година. Тя е разположена в краката на каменистото и обраснало с рядка и 
закелавяла гора място, наречено Козарица и със своята големина, с красивите 
постройки и тогавашна оборуденост будеше чувства на възхищение сред жителите 
на будещото се градче.

В долната, северозападна част на казармите, беше разположена батарея, като 
част от артилерийско подразделение. На етажа спяха войниците, а между двете 
високи сгради се простираше коню- 
шна, в която войниците отглеждаха 
повече от 30 добре охранени коне и 
катъри. Клепоухи нямаше. Над ар
тилерийското подразделение някога 
беше пералнята, в която работеха 
едри и закръглени жени: мургавата 
Кана Циганката, Ката, майката на 
Мичо Кирин и жена му Дафинка, ка- 
кто и Вена, Мага Крумова и Цвета 
Асенова, които бяха като екзотични т 
цветя сред еднообразието от масли- 
неносиви или кафяви униформени 
мъжкари, здрави като гранит, тънки 
и жилави като дрян, пращящи от мъ
жка сила и похотливост.

Казарменият двор се поддържа
ше по-грижливо от парк. В него има
ше тревни площи, цветни алеи и пъ
течки с бордюри от разноцветен ре
чен или планински камък. Винаги, 
когато минавах покрай караулното 
помещение до долната рампа, с ня
каква необяснима уплаха и с крайчеца на окото поглеждах плахо в казармата, като 
че проявявах несъзнателен интерес към военна тайна. На банкета до пътя гордо 
издигаха върхари многолетни набръчкани акациеви дървета, които и сега хвърлят 
рядка, като че проядена от шарка и прошарена сянка, напомняща огромна рибарска 
мрежа. Те и сега придават някаква тайнственост на казармата, защото в нея тече 
живот, подлежащ на особени, военни правила.

От дясната страна на сградата имаше басейн за тор, след това като гъст букет се 
протягаше борово насаждение, където през горещите, знойни и задушни летни дни, 
когато маранята бе непоносима, почиваха едрите коне и катъри, защото оръдията 
не бяха самоходни, а се движеха от конска тяга. Под боровете бяха погребите. Те у 
нас будеха страшни видения и догадки. Погребите са подземни складове за боепри
паси и избухливи вещества. Те могат да бъдат снарядни, зарядни, минни, провиз- 
ионни... Е, тези погреби с магнитна сила привличаха юношеската ни любознател
ност. Различни догадки и смътни чувства човъркаха нашето необуздано любопит
ство. Погребите постоянно се охраняваха от караул или стража и ние дълго ги 
наблюдавахме отдалече, както се наблюдава всичко загадъчно, тайнствено, забра
нено и непознато. Мистерията стана разочароваща реалност, изгуби притегателната 
си сила, когато погребите бяха изоставени, а в тях се складираха въглища. От тези 
дъгообразни складове, направени от дебела ребреста ламарина и обраснали с трева 
за маскировка, към крайната източна част на казармите се отиваше по калдъръмен 
път, над който в правилни фигури се издигаха конусовидни купи сено, слама и дърва, 
а останалата част на казармения район беше плац за учение на войниците, с уреди за 
физическата им подготовка. Казармено или военно притежание беше недвижимото 
имущество все до река Нишава, а на юг, до линията, бе разположена голямата 
войнишка зеленчукова градина, в която войниците произвеждаха зарзават, който 
задоволяваше нуждите на казармата. Будеше интерес и водното колело (долап), 
което поливаше градината, чинно и еднообразно теглено от един стар замислен 
изнемощял кон, с оредяла грива, като че напомнящ за нескончаемия омагьосан кръг.

В продължение на батареята, до Бързаковия, след това Лимонаджийския сли- 
вник, имаше покрит бунар с карсиво метално колело, оцелял до сега и се намира в 
двора на частна къща.

За мене истинската казарма беше разположена на мястото, където сега се на
мира машинният парк на земеделската кооперация. В нея битуваше 21-и пехотен 
полк, един от основните родове от сухопътните войски. Това беше през моето 
детство (между двете световни войни), а до 1919 година в казармата била настанена 
част от 25-ти Драгомански полк. Тази внушителна сграда не се вместваше в скром
ността на еснафските представи на хората, свикнали със скромното делнично жи- 
вуркане. Сградата се беше източила с величавата си гордост вероятно на повече от 
150 метра дължина и беше като изполин между лилипути. Това беше огромно жълто 
здание с помещения за командния състав и войниците, както и за оръжието. Външно 
строга и недосегаема за любопитните погледи, вътре чиста и красива като изтупан 
и наперен генералщабен офицер, тази сграда все до палежа й беше градска знамени
тост. Така през 1941 г. огромният пожар извиси огнени езици и когато стихнаха, от 
казармата останаха само руините с някои оцелели олющени жълти стени и купища 
тухли, между които се чуваше зловещият протяжен плач на сови, кукумявки и бухали 
и се печеха зелени гущери, лениво отпуснати в лятната си дрямка. Всичко това 
говореше за рушителната стихия на войната, за запустението, мъртвилото и изо- 
ставеността.

Над казармата пък бяха битовите постройки: тоалетните, над тях банята, до

банята войнишката пералня. Съвсем североизточната част на казармата заемаше 
фурната с кухнята и стола, до самия път за Козарица. Така казарменият комплекс 
приличаше на малък квартал с живот, съобразен с военния устав, но редовите 
войници и срочно служащите живееха с мислите си за своите семейства, за временно 
напуснатите ниви, работилници и канцеларии, защото в личния състав имаше и 
подковани, и хлебопекари, и шивачи, и писари.

Големият резервоар-водохранилище, в който се събираше водата от Люля, се 
намира на завоя и пресечката извън казармения район, на пътя за Радейна и е 
свързан с водопроводни тръби с казармите, а водоподаване е имало и в клозетите, 
така че фекалиите са оттичали във вадата и в река Нишава.

Красивата чешма се намираше между фурната и казармата. Тя имаше хубав 
подзид и дълбоки корита. На двата края на водопроводната тръба бяха поставени 
кранове, а в тръбата бяха пробити 6 милиметрови дупки. На тях се миеха по 30 
войника, а преди и войнишките канчета, и баките, и гюмовете са миени на вадата. 
Водата е хваната от местността Люля, където има чешма, чиито чучури бълболят и 
сипят студена и бистра като сълза вода. Тоя дар на благодатната природа е сред едно 
хълмисто пожълтяло поле, между един побелял и черен път, за да утолява жаждата 
на работливите земеделци, пътници забърдчани и височани, както и на жадния 
добитък. Водата пък в бунара е хваната от Райкя падина, където подпочвените води

са високи и земята задържа влага. За 
съжаление, когато казармата беше 
приключена към градската водопр
оводна мрежа, резервоарът беше 
разбит, виладжии се приключиха 
към водата от Люля и сега през су- 
шните периоди водата едвам църцо- 
ри. Заради това често пъти ставаха 
бурни свади между скотовъдците и 
виладжиите, които имат свинефер
ми и добитък.

От банята водата се ползваше за 
парния котел. Хората казват, че во
дата се пречиствала като минавала 
през специални лавиринти, памук и 
други съоръжения. Така узнаваме, 
че в началото на казармата имало 
четири бунара, дълбоки до 15 метра, 
които на дъното имали дебели ба-
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кърени плочи, вероятно за пречист
ване. В източната страна на района 
беше поставен кантар, както и бали- 
ровачна преса. Имаше просто вси-

Царибродските казарми: артилерийската и пехотната

чко, необходимо за бита на всяко военно формирование.
В горната казарма било разположено картечно подразделение с командир 

поручик Чендич, пехотата командвал капитан Петрович, а след това командир на 
батальона бил Александър Виданович от Цариброд.

Дворът на горната казарма беше особено привлекателен. Имаше оригинални 
калдърмени пътечки, пейки за почивка, липи, елхи, акациеви и борови дървета, 
черници и други насаждения, като че садени и отглеждани по план на архитект по 
ландшафтна архитектура. От тази ухаеща растителност на вълни допираше лек и 
приятен аромат, който от казармата правеше желано място за отдих.

Струва ми се, че никъде няма такъв организиран живот, както в тези затворени 
помещения. Сега всички знаем, че при съвременни условия пехотата е превърната в 
мотопехота, която влиза в състава на мотострелковите войски. В сравнение с модер
ните бойни средства за масирани поражения, тези от 19-ти век и между двете све
товни войни изглеждат като музейни.

Така нашите казарми като военнобитов комплекс изчезнаха в огнената стихия на 
войната, съпроводена от хора, които като лешояди ръфаха горящия й труп и за
дъхано мъкнеха всичко веществено от горящата и овъгляваща се плът, след из
теглянето на войската, която панически се придвижваше към подстъпите на Не- 
шково.

И няма значение дали в казармата са били войници от една или друга страна и 
нация, важното е, че тя беше една знаменитост, жизненоважен орган на градчето, 
даващ тласък на икономическия му метаболизъм, защото от казармата живееха и 
едри търговци, и занаятчии, и откупчици и дребни прекупвачи, живееше градът.

А офицерството между двете световни войни беше кастово, с изискани уни
форми, с колосани яки и опънати шапки с бели козирки, с лъснати ботуши и бели 
парадни ръкавици, с офицерски балове и пищни вечеринки, на които не знам дали са 
играли кадрил и мазурка, но играеха валс и танго с красивите като манекенки на
престижни модни къщи госпожи, а понякога извиваха радикалското или войниш
кото, за да им напомнят за техните корени.

Обикновеният войник навсякъде е еднакъв, без оглед дали носи един или друг
отличителен знак, независимо дали е сръбски, български, руски. Той едвам чака да 
отбие военната си служба, да отиде при домашните, в канцеларията, при добитъка и 
земята, за да осети как тя диша и приказва и с по-голяма обич да отдаде силите и 
любовта си на нея, да я оплоди с мъжката си сила, както се опложда любимата жена, 
за да даде плод, който ще донесе радост на семейството.

След Втората световна война в казармения район беше футболното игрище на 
клуб, след това в периода на икономическия растеж в района изникна един 

от най-хубавите жилищни комплекси, цяло селище, детска градина и старчески дом, 
за да ни пренесат в нашето време.

От казармата остана нещо досущ като разпердушена райска птица, разръфана от 
времето. А на мене горната казарма остана в паметта и по вкусния розов дуд, едър 
като палец и по пърхащите сребристи, платинени и огненочервени гълъби с пухкави 
изпъчени

местния

гърди, които гонехме с Пера Пужа по таваните на полусрутените пос
тройки.

Така казармата остава съединителна бръмка между войската и народа, а защо да 
не бъде и между държавите. Ненапразно поетът е казал: ”Лесно е да обичаш цялото 
човечество - опитай се да заобичаш съседа си...”

Влостимир ВАЦЕВ
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МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ, 
ЖУРНАЛИСТ, ЖИВОПИСЕЦ

Богдан НИКОЛОВ: ИЗ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ (5)

<0 И СКУЛПТОР
ОТ В. "ЦАРИБРОД" УЗНАВАМЕ КАК СМЕ ЗАПОЧНАЛИ XX СТО
ЛЕТИЕе.?
ЗА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ПОБЕДИ НАРОДНЯШКАТА 

ПАРТИЯ, А ЗА ГРАДСКИЯ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

СТАМБОЛОВИСТИТЕ В СЪЮЗ 

С ЦАНКОВИСТИТЕ

<о

оса
1=:
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=3:
Положението при изборите в Цариброд от 17 февруари 1902 година по някои неща 
напомня на сегашното положение в края на века!Александров е една част от скулптурите си

На изборите, насрочени на 17 фев- хвърлили около 2000 избиратели от из- 
руари 1902 година, спечели Прогресивно бирателните списъци, на които отнеха 
либералната партия. На 3 март 1902 го- избирателното право, а на свои съпарти- 
дина на изборите за 
съвет е едно ”
ИНСТВО” спечелила листата на Народ- лни карти и гласуваха за Т. Тодоров и 
но либералната партия (стамболовисти) Начев. Народняшките кметове до 
в съюз с Прогресивно либералната (цан- отидоха даже и прокараха в избора 
ковисти). За съветници били избрани:
Михаил Каралеев, Никола Руменов, Со
кол Невлянски, Дончо Игов, Георги Бр- 
айкьовски, Станков, Димитрашко Гог
ов, Сима Живков и Пейчо Стаменов.

Милко Александров от Босилеград, пая материали. Особено благородни за 
журналист на емисията за българското това са корените. Някак са дълбоко вле- 
малцинство в Югославия към Радио Ниш 
е всред малцината хора от общината за
нимаващи се с художествена дейност. Ос- там, къдсто сме поникнали. Те са оча- 
вен, че с още няколко души относително рование. вдъхновение, предизвикателст- 
успешно упражнява живопис, той е поч- во в творческата ми дейност...” 
ти единственият, който създава скулпту
ри. За разлика от рисуването и карти
ните, с които другарувал още от ранна 
младост, със скулптури се занимава след реалността. Не изостава обаче и симво- 
като завършил изобразително изкуство личността. Затова, както и самият той 
в полувишето педагогическо училище. казва, те запазват свойството на отво- 

"Създавам скулпт\'ри от камък. гипс. рени творби, с възможност за по-различ- 
глина, а най-често от дърво. Досега из- ни тълкувания и виждания. Един цикъл 
работих повече изображения, но според от скулптурите е посветил на ужасите, 
преценки на хора, които действат в тази т.е. на жертвите от НАТО бомбардиров- 
област, над 30 от тях имат по-висока ху- ките. Особено пленява барелефът от дъ- 
дожествена стойност", казва Александр- рво, посветен на загиналите в бомбарди- 
ов, като подчертава, че едни скулптури е рания влак в Гърделишка клисура, 
посветил на птиците, а че повечето са с По случай миналогодишния Осми се- 
теми и мотиви от всекидневния живот. птември - Ден на освобождението на Бо- 

Съпругата му Вера. впрочем като и силеградска община, една частотскулп- 
хора, конто с него другаруват, казва, че турите на Александров бяха изложени на 
”с него не може нормално да се върви по съвместна изложба в Центъра за култу- 
път”, особено ако край пътя има дървета рата. Желанието му е да се представи и 
или пък той върви през гора. Наблю- във вътрешността, преди всичко в съсед- 
дава, казва тя, само дърветата и коре- ните общини. Дали това ще се сбъдне не 
ните им, и не забелязва нищо друго. "Го- е известно, понеже за целта са нужни и

в момента ня-

Градски общински зани малолетници - по 15 до 16 години 
ИЗУМИТЕЛНО БОЛШ- възраст - бяха им разделили избирате-

знали в душата и сърцето ми. Те не само
символично, но и съществено ме връщат

там

СВОИ ХОРА ДА ГЛАСУВАТ С 
ЧУЖДИ ИЗБИРАТЕЛНИ КАРТИ,

Скулптурите на Александров са една
следа в пространството и времето, в кое
то живеем. До голяма степен отразяват тъй щото за Т. Тодоров и Начев гла

суваха и хора, които са на военна слу
жба.”

Така се стигна в Царибродска окол
ия да изпратят в Народното събрание 
народни представители от Народняшка- 
та партия, а в града общинския съвет 
държеха в свои ръце представители на 
Народно либералната партия (стамбо
ловисти) в съюз с Прогресивно либерал
ната партия (цанковисти).

Веднага след изборите избирателите 
от Царибродска околия поискаха с мо
лба до Народното събрание да се анули
рат изборите в околията и да се насрочат 
нови избори, защото тези от 17 февруа
ри 1902 година били проведени с фалши
фикации и други беззакония.

Изборите в общините на Цариброд
ска околия показали, че населението не 
беше на страна на народниците и че те 
спечелили изборите действително чрез 
насилие и терор. Това показали и избо
рите за общински съветници в Смилов- 
ска община, проведени на 17 март 1902 
година, един месец след изборите за XII 
народно събрание, и там спечелили ста- 
мболовнетите в съюз с цанковистите.

Както се вижда от писането на в. 
"Цариброд” през 1901 и 1902 година по
литическите борби между буржоазните 
партии били твърде жестоки. Ясно про
личава. че вестникът имал независимо 
становище, но все пак клонил към пар
тиите, конто излъчвали местни хора за 
народни представители, защото и в про
грамната си орнентировка вестникът се 
борил за подобрение на стопанството, 
учебното дело, културата в града, в ко
йто излиза и чието име носи. Вестникът 
бил срещу Народняшката партия, която 
представяла интересите на едрия банк- 

, търговски и промишлен капитал. На- 
родняшката партия имала свое прави
телство през 1911 - 1913 година, а след 
Първата световна война участвала

н в своята въ-

рата е неизчерпаемо богатство за скулп- финансови средства, а той 
торите. Обикновен пътник в нея може би ма спонсори, 
нищо няма да забележи, но аз от нея чер- В.Б.

” РЕШЕНИЕ” Цариброд: черквата

На изборите за ХИ обикновено на
родно събрание в Цариброд били три 
листи:

ЗА
ДАНЪЧНОТО

РЕШЕНИЕ
1. Цанковисти в съюз с Каравело-

висти.
2. Народно либералната партия в съ

юз с либералите от двете Бурелскн об
щини.

3. Народняшката I» съюз с Радосла
ве шистите в другите общини начело с Д. 
Ссстримски.

Изборите в Царибродска околия 
Народняшката партия с То

дор Тодоров и Емануил Начев.
Вестникът след изборите писа 

ЗАЩО НАРОДНЯШКАТА ПАРТИЯ 
СПЕЧЕЛИЛА ИЗБОРИТЕ?

Отговор на редакцията бил слсдин-

Мпозипа, не само димиш- 
ровградчапи, тези Опи се хв
ащат за главата когато по
лучат решения за принуди
телно плащане на данъка за 
миналата година. И то не 
толкова от самия данък, ко~ 

от лихвата, "прика
чена" към данъка. А държа
вата, както се знае, никога 
не губи и затова ли всеки ден 
закъснение взема но 0,2% ли-

сисчелилн
лкошо

ов

в ко-
ят:Едип дилштровградчап- 

от Строшена чешма май 
е намерил "решение' за дан
ъчното ре шение. вероятно 
ядосан от съдържанието па 
решението, той го залепил 

тук па дървото. Ошре- 
шепието е ясно, че данъкът 
е 840 динара, а лихвата 
877,77 динара!

Мли изобретението на ядосания НИ данъкоплатец има ефект по-добре 
не проверявайте, а си платете данъка, защото лихвата се увеличава незав
исим, дали е па дървото в чаришята или в компютъра на данъчното.

Текст и снимка: А.Т.

”1 Ьтодпицитс спечелили изборите алицнонии правителства
•грешна и външна политика се проявила 
като една от най-рсакционните българ- 

буржоазни партии. Затова 
"Цариброд” срещу политиката на 

партия показва, че в. "Цариброд е

благодарение на това, че имали в ръцете 
си почти всички селски общини, в които 
е помощта на министър Сарафов успили 
да турят най-върлите свои партизани 
умишлено таксувани пред властта за тази
"цанковисти”. Спечелиха изборите още независим прогресивен вестник. Вестни

кът се застъпвал за правата на хората, за

писанетоски
на в.

сто

и затова, че упражняваха систематиче-
ска агитация на спирта, който привиж- «рибния чиновник, а повдигал своя глас 
даше избирателите до самозабрава и нр- срещу междунвртийннте борби, гешеф- 
скалсно даване на пари и нр. За под- 
купите им се говори с инй-голямв по
ложителност. Вън от всички други без- 

нпродняшките кме тове бяха из-

тите.

В следващия брой: ЗА КАКВО ОЩЕ Е 
ПИСАЛ ВЕСТНИКЪТ

законни,

№
21 ЯНУАРИ 2000 г.
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ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ ЩО Е ЖИВОТ?
3. "Основната организирана жива система, сп

особна за водене на самостоятелен живот - ед
новременно играеща ролята на елементарна стр
оителна единица на растителните и животинските 
организми е - клетката. Това е основната поста
новка на клетъчната теория. Оттук произлиза, че 
клетката е основното организационно стъпало на 
живота, че е основната биотична система.”

(Станкович, 1966 г.)

4. "Носители на живота са организмите или 
същества. Следователно, биологията е

ШДосегашно съдържание:
Проф. Бйелетич твърди, че пре
дотвратяването на екологическото 
опустошение, което е надвиснало над 
Земята изисква незабавно уточняване на 
понятието екология. ”0ш Ъепе сНзНп^ик 
Ьепе <1осе*” - казва той. В отсъствието на д- 
р Асеп с трудната задача се захваща не
говият сътрудник, аспирантът Верда 
Йосин (който обича да си пришива 
титлата ”д-р” или ”м-р”. Верда от своя 
страна намира, че е невъзможно да се 
разбере що е екология без предварително 
разясняване на явлението живот. Дали ас
пирантът Верда ще успее в благородното 
си намерение, ще узнаете ако редовно 
четете вестник ” Братство”.

ТЕ ' V."' ■.1

Л
\;1 I*

|А| 1.Г1т%
/ *? 1к живите

наука за организмите или живите същества”.
(П ля кич, 1971 г.)

5. "Основната единица на Биоса и неговата 
еволюция е популяцията, която трябва да се сх
ване като система от индивиди.”СТОПАНСКОТО УЧИЛИЩЕ - 

ВТОРИ път
(Лакушич, 1974 г.)

6. При всяко сечение на времето видът се явя
ва като реално и конкретно творение на приро
дата и като такова представлява основната ед
иница на организирания жив свят върху Земята".

( Мишич, 1974 г.)

Компютърът се канеше да изхвърли още по
редни определения, например: животът е порядък 
от екосистеми, или животът е овъплощение на 
Биосферата и т.н., обаче Верда панически натис- 

върху тастатурата командата "Стоп”. "Струва 
ми се, че компютърната бубулечка е вплела сво
ите пръсти в тоя галиматияс от дефиниции! Аз 
съм унищожен, как да се справя с тоя хаос?" 
Нямайки накъде. Верда сви опашка и покаятелно 
се обърна за помощ към стария лъв д-р Асен.
По този повод д-р Асен съобщи следното:

~| " Въпреки че е малко трапав, недоизказан
и нарцисоиден Вердо е сякаш моя рожба. (На 
младини минавах за кандидат при Божан- 
чето, майката на Вердо. Предполагам, че тя 
при Йосо беше надушила нещо-, с което аз не 
разполагах). Радушно ще помогна на Вердо да 
се добере до търсените формули за живота и 
екологията, естествено не посредством сме
тачни машини, а прилагайки един специа
лен, древен, проверен отдавна метод. Поради 
туй му насрочвам среща в портата 
гановския монастир."

”\УНАТ 18 1ЛРЕ?”
- Посредством моя "Пентиум" - усмихваше се 

самодоволно Верда - ще се включа в Интернет и 
за минутка ще се осведомя що е живот. Няма да ме 
отмине и световна слава, а Асенчо най-сетне ще 
признае, че съм го надпреварил в науката.

Казано-сторено. Но случи се нещо неочаква
но. На въпроса ">УЬа1 13 Ше” компютърът сер
вира не един, а цяла купчинка отговори. Уви, те 
бяха помежду си толкоз несъвпадаеми, че челото 
на Верда се оръси с пот и започна да го обзема 
паника. Впрочем съдете самички:

1. "Животът е планетарно явление, което пре
дставлява съчетание от различни химически съе
динения в цялостни системи. Всяко съединение 
извън системата не е нищо повече от молекула. 
От казаното излиза, че в основата на живота се 
намират атоми и молекули..."

Става дума за снимка от 1942 година, когато Стопанското училище 
в Цариброд работете под надзора и управлението на Общината. Пак 
имаше много ученички, пак имаше много учителки, разпределени по 
предмети: везмо, кройка, хигиена, кулинарство. Пак имаше много град
ски жени, попечителки на училището.

По това време председателка на Женското дружество беше Евдокия 
Брезнишка, а нейна главна помощничка и касиерка Райна Токунска. За 
кратък срок от две-три години Женското дружество направи няколко 
значителни акции. Първата е основаване на Дружеството на многодет
ните майки, които получиха специални паспорти, даващи им редица 
привилегии заради раждането на три и повече деца. А такива гражданки 
по това време имаше доста. Със себеотрицание и много грижи и не- 
проспани нощи те са гледали своите деца.

Другата акция имаше много голямо значение и се организира в 
съдружие с християнските активности на свещеника Иван Канинчев, 
който устрои многолюдна дамска екскурзия до София и Рилския ма
настир. И от тази екскурзия имаме снимка и не е лъжа, ако кажем, че за 
много жени това е било първото неколкодневно пътуване вън от града 
и дома им. Имали са и специален обед в Софийския синод, а много жени 
са останали изумени, чс покрай чиниите са били поставени малки тас- 
чета с обикновена вода. Пък то сервирали риба и тасчстата служили за 
това да си намокрят и измият пръстите.

Тук, на снимката, виждаме една манифестация на Женското дру
жество е ревю - народни носии от Македонско, саи от Кюстендил и 
Радомир, литаци и забъни от Царибродско и рокли с българска бро
дерия. Снимката е направена в двора на Стопанското училище в Живан- 
ината махала, пред високия дувар, а разпознатите жени са: Райна Токун
ска, Вена Станиева, Вера Накина, Вера Углярева, Мария попадията - 
Пупина, Светла Брезнишка, Куна Миленкова от с. Мещица - Брез- 
нишко, Витка Галина, Найда Пакеина, бабата на нишката изявена ху
дожничка Зорица Костич, Софка Страткова, Тодорка Манова, Райна, 
жената на Асен цреваря, Невена Виденова-Попович, жената на Стойчо 
касапина Троянка Йовшина (на Дана Йовшина сестрата), а има и пет- 
птест учителки, чиито имена не знаем и три жени на български чи
новници по това време.

на

/

(Джурич, 1973.г.)

2. "Дълбоко съм убеден, че никога няма да 
разберем същността на живота ако съсредоточим 
разсъжденията си единствено върху молекуляр
ното равнище. Че и самият атом е система от 
електрони, стабилизирани чрез ядро. И молеку
лата не е нищо друго освен атоми, свързани чрез 
електрони. Онова, което наричаме химическа ен
ергия, осигуряваща жизнените процеси, факти
чески е енергия на електроните. Живите съще
ства са изградени от вещество, а биват раздвиж
вани с енергия. Следователно, от която и да е 
точка да пристъпим към биологията - материал
ната или енергийната - ние неотменно се натъква
ме на електроните:

на По-

Протоколист: С.К.

(В следващия брой: Защо Асен избира Поганово 
за срещата си с Верда и как по блестящ начин 

успява да избави младия аспирант от 
понятийното бездъние.)

(Сентгьери, 1971 г.)Лилия Нейкова

ШАь ай зя у-уяди \ аПРИМАРИУС Д-Р РАДМИАА ИАИЧ-АНТОНОВА

Водоравно: 1. Германски остров 
в Балтийското море. 6. Сладкиш, пр
иготвен от какао, мляко и др. 12. 
Дребен бозайник с остри бодли. 14. 
Дебела тояга за бой. 15. Разум, разсъ
дък (син.). 16. Пределна норма. 18. 
Образец. 19. Машина—човек. 21. Ед
на планета. 23. Марка руски само
лети. 24. Тропически ветрове. 25. Мя
рка за земна повърхнина. 26. Съде
бен термин. 28. Ход в шахллатната 
игра. 29. Филм на Александър Петр
овия. 30. Небесна синина. 32. 12 и 6 
буква на азбуката. 33. Столицата на 
Италия. 34. Луксозен кораб, с който 
е пътувал Тито. 35. Стара къщурка в 
населено планинско място. 37. Малк
ото име на сръбския актьор (преди
мно комик) Алексич. 39. Домашен 
крем за обувки. 41. Средищната част 
на нещо. 43. Силен, издръжлив. 44. 
Подаряване на материални блага или 
пари. 45. Опера от Всрди.

Отвесно: 1. Част от човешкото 
тяло. 2. 9 и 18 буква на азбуката 3. 
Мярка за течности в Англия и САЩ. 
4. Подбрано общество. 5. Който не 
може да говори (сръб). 7. 15 и 16 
буква на азбуката 8. Опашата звезда 
9. Подкрепи (син.). 10. Марка руски 
автомобили. 11. Американски пари. 
12. Балкански народ 13. Химически 
елемент, течен метал. 17. Област в

IIIКОСОПАД
1312 14Кожата на цялото тяло, с изключение на отделни по-малки 

повърхности (дланите, слъпалата и гениталиите) е покрита е косми. 
Смята се, че съществуват невероятните пет милиона косми, от 
които само около 100 000 се намират в канилиция, или главата, 
които наричаме коса. Косата е много важен атрибут на красотата, 
особено за женския пол.

НОРМАЛЕН ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ КОСОПАД
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В природния процес при растежа на космите се случват три 
основни фази: на растеж, на мируване и фаза на капене (опадане). 
Тези три фази представляват века на косъма, за да може от един и 
същ фоликул да порасте нов косъм. Двете последни фази: мирува- 
нсто и капенето обхващат едновременно около 90% от всички 
косми. Като се има предвид равномерността на това явление, хората 
почти не го забелязват, освен по космите, които остават в гребена. 
Това капене е съвсем нормално и представлява вид на регенерация 
на космите. Средният век на един косъм е между четири и осем 
години, а може да бъде и значително по-дълъг. Това означава, че 
един косъм расте няколко години, след това растежът прекратява 
и се стига до опадане. Ако годините на растежа на космите пре
върнем в дни и общото число косми (100 000) поделим с броя на 
дните ще получим броят на космите, които могат да паднат през 
един ден. Това нормално явление може да бъде малко по-интен
зивно по време на повишени физически или душевни усилия, или в 
зависимост от годишното време, особено през пролетта.

Освен това, съществуват голям брой причини, които могат да 
влияят върху капенето на косата и да предизвикат временна или 
постоянна плешивост.

Стомачсн тиф, малария, тежки форми на простуда и грип, си
филис и други заболявання могат също така да предизвикат капене 
на косата, което минава след като се отстрани основната причина, 
т.е. след излекуването.
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Гърция. 20. Вид речна и морска риба. 
22. Българско женско име. 24. Дре
бен хищник. 25. Войска (син.). 27. 
Окоссни и овършени житни стъбла.
28. Скъпоценен камък с червен цвят.
29. Отбор (син.). 31. Зеленчуково рас
тение със свити на кълбо листа. 34. 
Една димитровградска фабрика. 36. 
Ариян (гальовно). 38. Вид горна дре
ха. 40. Авто знак за Ниш. 42. 15 и 5 
буква на азбуката

Решение на кръсгословиАргга 17

Водоравно: 1. Искър. 6. Наем. 10. 
Мотел. 11. Молибден. 14. АШ. 15. 
Полица 16. Ти. 17. Нар. 19. Канара 
20. Ваш. 21. Ал. 22. Гарона 23. Кол. 24. 
Хан. 26. Лами. 27. Рад. 29. Балони. 31. 
Патока 33. Сатира 34. Камерун. 35. 
Ема 36. Сапоро. 37. Талия. 38. Ела 39. 
Идол.- Следва -
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ВЪПРЕКИ ОБИЛНИЯ СНЕГОВАЛЕЖСПОРТ 0 СПОРТ
СКИ-ЛИФТЪТ НЕ РАБОТИДУШИЦА ДЕЯНОВА - СПОРТИСТ НА 

ГОДИНАТА
Току-що миналите новогодишни празници бяха едни от малкото 

през последните няколко зими, прекарани в истински зимен амбиент, с 
обилен снеговалеж, който все още стои. За учениците, които сега са на 
зимна ваканция, това е чудесно, ще речете, мислейки, че ски-лифта на 
Гърбини кошари масово привлича посетители като миналата година, 
когато бе организирано и нощно пързаляне. Обаче тази година не е така. 
Наистина времето е студено и температурата почти през целия ден е под 
нулата, но за любителите на ски спорта това не е никакво препятствие. 
Препятствието е факта, че тази зима ски-лифта не работи. Причината 
е съвсем обикновена - няма гориво, което да движи мотора за въжето. 
Соколското дружество, по чиято инициатива и с доброволна работа бе 
направен лифта, което бе инициатор и организатор на множество меро
приятия, свързани със зимните спортове и игри, няма пари за доставка 
на гориво. Предвидените средства в общинкия бюджет поради военната 
обстановка в страната не са реализирани, а други източници на средства 
няма.

Лекоатлетката Душица Деянова, член на АК 
"Железничар”, е провъзгласена за най-добър ди
митровградски спортист през миналата 1999 г, На 
второ място се класира баскетболистът от КК 
Днмитровград-Панонияшпед” Александър Ан- 

дреевич, а на трето място футболистът на "Бал
кански Александър Станков. Всички 
специални купи, дипломи и парични награди 
(3000,2000 и 1000 динара)

^ За най-добър отбор е избран ШК "Царибр
од”» който в регионалната дивизия спечели второ 
място 
визия.

ците в РСИ. Тук награди получиха Зоран 
Геров, Славица Такова и отборът по малък 
футбол на ГИД I.

Гости на манифестацията бяха шахмат
ният гросмайстор Мирослав Тошич, шампион 
на СРЮ за 1999 г., Александър Батаняц, под
председател на Шахматния съюз на Сърбия, 
Константин Петков, прес аташе на "Левски” 
от София, Юлия Стоянова изпълнителен ди
ректор на баскетболния отбор на ”Левски”, 
Георги Манов, публицист и хроникьор, Алек
сандър Иванов, главен редактор на в. "Лев
ски", както и ветеранът на този клуб Саша 
Манолов. Организатори на манифестацията, 
при генерално спонсорство на "Балкан”, бяха 
Спортният съюз и Общинската скупщина.

На 22 януари т.г. в Пирот ще се проведе 
избор на спортист на окръга, за което канди
датстват и спортисти, спортни деятели и от
бори от Димитровград.

получиха

и в плейофа се състезава за Сръбска ди-

За най—талантливи спортисти са избрани Нела 
Денчич от стрелческия клуб "Граничар”, Ивана 
Владимирова, лекоатлетка, и Далибор Алексов, 
футболист и баскетболист. Освен дипломи те по
лучиха и парични награди от по 400 динара.

За пръв път в манифестацията за избор на 
най-добри спортисти бяха включени и участни- Д.с.

РАЗГОВОР СЪС ЗОРАН ХРИСТОВ, КАПИТАН НА НАЙ-УСПЕШНИЯ СПОРТЕН 
ОТБОР НА МИНАЛОГОДИШНИТЕ РСИ

МЕЖДУ НАС ЦАРИ ДРУГАРСТВО
Момент от миналогодишните зимни игри и ски-лифта на Гърбини 

кошари

И така прекрасните терени за ски тази година ползват само най-у- 
поритите запалянковци, които и без лифт се изкачват и спускат по ски 
пътеката. Но дано това бъде така само тази година. Сега, когато конака 
край манастирчето е построен и когато е запланувано да се доведе ток, 
Соколското дружество прави проект ски лифта да се преправи на ток и 
да се реши проблема. Затова е запланувано и продължаване на ски 
пътеката. Самия ски-лифт, движещ се на ток, ще бъде много по-ефек
тивен и по-бърз. Докато това не стане, Гърбини кошари и занапред ще 
посрещат само най-упоритите любители на чистия въздух и снежните 
прелести на местността.

В Димитровградска община 
името Зоран Христов почитате
лите на футболната игра и спор
та въобще винаги са изговаряли 
с респект. Популярният "Хър- 
ли” е роден през 1963 година в 
Пирот. С футбол е започнал да 
се занимава през 1976 година, 
когато става член на пионерския 
отбор на "Балкански”. След ед
ин сезон той заедно с четирима 
свои другари от пионерския със
тав на димитровградския отбор 
започва да играе за пионерския 
състав на пиротския "Раднич- 
ки”. "Минава” през пионерската 
и младежка футболна школа на 
тоя отбор, но през 1982 година се 
завръща в Димитровград. В пъ
рвия състав на "Балкански” де
бютира в мача срещу отбора на 
"Бродоремонт" от Кладово. Фл
анелката на димитровградския 
отбор е носил все до 1995 година, 
когато преминава 
люша”, за който отбор играе и 
днес.

турнир, който се провеждаше в 
рамките на РСИ. Нашият отбор 
е "сплав” от младост и опит. Не
говата най-добра особеност е 
другарството, което цари между 
нас, членовете на отбора. Всеки 
от нас има доверие в своя съот
борник. Това е формулата на ус
пеха на тоя отбор. Безспорно е, 
че за всеки от нас наградата пре
дставлява голям спортен стим
ул. Надявам се, че и през след
ващите години в състезанията 
по футбол на малки врата в рам
ките на РСИ ще имаме много ус
пехи. Бих казал, че няма да поз
волим да се случват никакви из
ненади.

- Какво бихте казали за РСИ и 
по-специално за проведените в ра
мките па тези игри съсетсзання по 
футбол?

- Мисля, че състезанията по 
малък футбол бяха най-интер
есните и най-качествените. В 
тях понякога участват и по 20- 
ина отбори. Когато мачовете се 
играят във вечерните часове, на 
трибуната се съберат и по 1000 
зрители.

А.Т.

ИЗ ЛОВНОТО СДРУЖЕНИЕ "СОКОЛ" В БОСИЛЕ
ГРАД

ГОТВЯТ СЕ ДА 
ОРГАНИЗИРАТ ХАЙКИ НА 

ВЪЛЦИ
За да облекчат положението на селяните в общината, на които 

постоянно унищожават добитъка, ловците на ловнотовълци
сдружение "Сокол" в Босилеград през идващия месец ще организират 
хайки на хищниците, оповестиха от сдружението. Славчо Миланов, 
председател на сдружението, уточни, че са запланирали да проведат три 
хайки - едната по терените на Лисински район, втората на Любатскн, а 
третата в селата на южната част на общината

"Надяваме се. че ще ни съдействат Общинската скупщина и мест
ните общности, понеже н те са заннтереенранн за запазване на живот- 
иовъдния фонд и за спокойствието на гражданите. ОС например може 
и парично да ни помогне", казва Миланов.

В сдружението сега члснстват 370 ловци. Миналата година на тери
торията па общината ловци убиха осем вълка, а преди няколко дни в с. 
Рсссн Драган Златков от Босилеград уби още един. Колко такива 
хищници има никой не иска да прогнозира, макар че почти всички 
казват, че са сс "прекадено намножнлн . Миланов подчертава, че 
ловците са мотивирани да ги избиват не само за да окажат сигурност на 
селяните, но и поради две други причини. Първата е.

внеокородната дивеч. Втората е от материално естество.

във ФК ”Же-

Зоран Христов
В общинските работническ- 

от 1986 на РСИ. По този повод проведо
хме кратък разговор с този из
тъкнат димитровградски спор
тист.

о-спортни игри участва 
година. Състезавал се е във вси
чки дисциплини. На работниче- - Имате ли някакви внушения 

как футболният турнир може да 
бъде още по-качествен?

- Мисля, че футболните ма
чове трябва да сс играят според 
правилата на ФИФА. Второ, ст
рува ми сс, че на РСИ се поснс-

малко внимание. За тези

ските футболни турнири участ- 
от две години, тъй като на 

активните спортисти именно от 
преди две години 
участват в спортните дисципли
ни, в които те се състезават в 
официални мачове. На приклю
чилите към края на миналата го
дина РСИ отборът но футбол на 
малки врати ГИД I, в който Хри
стов не само, че е капитан, но и 
селекционер, и треньор, бе про
възгласен за най—успешен отбор

- Господин Христов, какво зава
Вас представлява спечелената на
града?е позволено да

- Мисля, че наградата слсче- 
заслужено. Този отборлихме

много пъти досега с печелил нъ- че с това щеищна
игри трябва да се пише и говори 
повече, защото те са интересни 
не само за работници те-спорти-

рви места на работническите 
футболни състезания и община
та. Ще ви припомня, че през по
следните четири години ние бя- 

победители на футболния

защитят
Именно, ни всеки ловец, който убие вълк, сдружението отменя 

годишния му членски внос (миналата година той беше 
250, а тази 435 динара) и Ловният съюз на Сърбия го възнаграждава с 
500 динара. По думите на председателя на ловното сдружение, републи
канските възнаграждения па лонну го все още не са пристигнали, понеже 
са настанали неизвестни "затруднения на връзките .

заплащането па
сти.

Димитър Стаироихме

ЗА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ МАНА- 
СИЕВ И КОВАЧ

В.Б.
44 деца на 

” Боровец” ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 януари 2000 година се навършва една 

година от смъртта на нашата мипа и никога не- 
прожопима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба

ДЕСАНКА ГОГОВА 
от село Славиня, 
Димитровградско

Времето никога няма да заличи спомена по ней
ното любещо сърце, доброта и човеколюбив,

На 22 януари т.г, в 11 часа ще дадем помен на димитровградските 
гробища. Карим блиски и познати да присъстват на помена.

Опечалено семейство Гогови

ШЕСТМЕСЕЧНА ЗАБРАНА
Поради скандала на дерби срещата "Раднички" - "Младост във 

Воанн в последния кръг на есенния полуссзон Дисциплинарната 
комисия на Окръжната футболна дивизия лиши от състезателни 
плава за 6 месеца футболистите на босилеградския отбор Владица 
Манасиев и Александър Ковач, На ФК "Младост е наложена 
глоба от 1000 динара заради намесата в инцидента и на други играчи 
и лица от ръководството но клуба.

Ръководните хора на "Младост" оценяват, че Маисиев и Копач,
и овче сп обжплили

Петнадесет деца и 4 въз
растни от Димитровград и 29 
от Босилег рад с трима ръко
водители на групата от 8 до 18 
януари са пребивавали безпл
атно в извесния зимен спорт- 

туристически център ” Бо- 
рове|Г в България.

Средствата за десетдневн
ия престой, освен ски наса, е 
обезбечило Народното съб
рание иа Р България.

но

както и клубът са наказани прекадено строго 
решението на Дисциплинарната комисия.

м. я.
А.Т.
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ГРИП ,5*1 {
Еве онядан сречам дода Стойну, комшикуту на бая Васила, а 

она се стопила та гьу нема нигде. Само кожа и кости. А ква жена 
беше, да ньу се не нагледаш: жена ко соспа, ногье ко солунскьи 
стубове, а йедра ко Стара планина. Гледам гьу - преличила се, 
жълта ко восак па исцедена ко лимон.

- Ама доде Стойно, ти ли се? - поче гьу. - Пропадла 
гробища.

- Грипат байе Манчо, грипат
- Ама кикъв грип може тебе да увати? - подвану гьу.
- Азийскьият...
- И баш че се надигне некой чък из Азию тебе да вача...
- Ма он се 

оп... държ!
- У бре доде Стойно, ошка се я каним... ама те он ме претекал...
- Море тебе ти йе до шегу ама я изгоре ко свеча-.
- Па не може ли некико да му измърдаш...
- Мърда байе Манчо, мърда нейе да не съм мърдала, ама они 

млого. Оно да ме беше уватил само азийскьият я би била на 
коня. Ама они се събраше...

- Леле, па колко су? - изакъли се.
- Па има гьи колко ти душа оче. Първо тия азийскьият, он 

йе и най-голем. Он байе Манчо, не иде сам, него си повлече йош
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и булюк...
- Койи доде Стойно, койи? - поче да ме тресе.
- Па тука ти йе тия А, па те ти га и Б, веднък до ньега йе и В

к, л, м, н...
Мощ йЗ доткнт - На Помощ, на Помощ!,

дошича дешешо е комшийския двор.
- Умираш, мама и шаше, 
елаше, бързо елаше!

И=5 и после се накаче до тия и
- Ау, многотиня! Не знайеш од кога да се вардиш! - поче даГИШЕ ИЛИ ДУПКА?

Разговарят трима лекари специ
алисти от Здравния дом в Димитро
вград за възможностите, които пр
едлага граничният преход.

- Стига да ми дадат само два кв
адрата, само за едно гише и нищо 
повече не ми трябва. Веднага ос
тавям докторлъка, казва един.

- Какво гише, бе, стига само ду
пка, колкото ръката да протегнеш 
през нея! - коментира другият.

се пипам.
- Ама они байе Манчо, да държу зайедно па да ньи простиш, 

но свакьи си за себе дърпа. Додек ти азийскьият набива тем- 
пературу, ония А те удара с чук по главуту та ти 
кико мерник. Тъгайе дооди на ред тия Б. Починя да те тресе 
кико да тресеш сливу. Е, по ньега йе на ред В и починя да те 
пийе и цеди ко лимон. Ама ка наступи ония па К, за ньега да 
ти не распраям..

- Па тебе доде Стойно, кой те най-више урниса?
- Претичаше се байе Манчо, претичаше се ко коньи ка се 

бързе. Неби ньи била люта да с мене праише ко с другьи. Тия 
азийскьият на другьи тура 40 температуру, а на мене чък 60, 
изгоре ко вурня за леп. Па ония А сви удара...

- Лелкье доде Стойно, немой више! Поче да ми се върти...
- Нища се не бой додек ти се върти. Лоше йе ка ти се 

развъртуйе.
- Ама я те не пита навърча ли комшията бая Васил при тебе?
- Навърча, навърча Чък донесе кьилъцат комову рекьию и

- Мама По гръб, върху нея шаше, 
викаха, сшенаха, вече не мърдаш, 
лежиш на креваша, 
само на шишко ПошръПва гърбъш!

глава стане

Комшията Погали дешскаша глава: 
- Когашо Пораснеш, ще разбереш 
що за смърш е шова, 
и ши ще умираш много Пъши шака!

ПЕЧАТНА ГРЕШКА
С един. приятел коментирамо 

грешката, която е направена при 
печатане на календара в новогоди
шния брой на "Братство”.

— Не се ядосвай, казва ми той, 
нали не сте направили грешка в по
литиката, календарът не е важен!
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- Сега ела да вървим у дома, 
едвам усПокои малкошо деше.
- Там майка ши, жива и бодра, 
ще черПи сладко и чаша кафе.са

помогну на докторатога та ме окупаше...
- Леле, и он ли се тука найде? - поче да облизуйем уснице. 

Търти се, търти, ама ка му рече докторат да се млого не
задържава ищо йе ризичан, побеже ко од змию.

- Ризичан?! - искоколи ко клен за воду.
- Ено байе Манчо, ено! Сви сте вийе старци ризични и...
- И я! -
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гониш!

/> испущи душу ко сцепен плондор.
- И Кьелча и Пелча! - одреза ми дода Стойна ко сас тървонь.
- Значи печен сам! - йедвам прошъпча
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и поче да се пипам. 
Дода Стойна принесе руку та ме пипну по челото. Загледа ми

■ О се у очити и...
- Леле байе Манчо, па ти си га вечимка уватил. Бегай дома и 

туре чайникат на кавторат. Ама кока нема да га измърдаш. Само 
не могу да од редим кой че да те вача. Кока че йе азийскьият, 
ищо починяш да цървейеш ко кьишир, ама те ти гьи тука и А, 
Б, В, па К, А, М, Н-. - поче да чети дода Стойна ко из буквар.

И да видите додек да дойдем до дома из путат закачи грипат!
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