
БрштНо
I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I

Година XI. I * Брой 1789 * 3 март 2000 г. * Цена 2 динара
ПЪРВАТА КОЛОНКА ПО ПОВОД ПЪРВИ МАРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЩАБА ЗА 

ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

"Разумът е единствено
то оръжие, което може да 
защити човечеството, чове
шкия род не само от тотал
ната колонизация, която 
му се готви, но и от въз
можния край, който трудно 
може да бъде избегнат док- 
олкото дълго време продъ
лжи наивно да се надява и 
трагично да се заблуждава, 
че злото, което се случва на 
другите ще го отмине" - ка
за председателят Милоше- 
вич в заключителното си 
слово на Четвъртия конгр
ес на СПС.

Тъкмо тази мисъл на 
Милошевич 
най-голямо внимание сред 
многобройните гости от чу
жбина, представители на

ХРАБРОСТ В ОТБРАНАТА НА 

СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА
В разговор с членовете на Щаба Милан Милутинович подкрепи предложените мерки за модернизацията и оспособяването на тази 

организация
По повод Първи март - Све

товния ден на гражданската за
щита президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович 
прие във вторник членовете на 
Щаба на гражданската защита в 
република Сърбия, водени от 
коменданта на Щаба. проф. д-р 
Милован Бойнч.

Президентът Милутинович 
беше информиран за дейността 
на Щаба през изминалия период 
и за предложените мерки за бъ
дещето му по-успешно функци
ониране. Сформиран по време 
на агресията на НАТО срещу 
нашата страна с добрата и фук- 
ционална организация и с каче
ствения подбор на еспертите за 
всички видове гражданска защи
та вие получихте най-високи пр
изнания за проявената храброст 
в отбраната и опазването на си
гурността на страната.

Щабът е отчел и в са нацията на 
последиците от природните бед
ствия.

Подчертана беше необходи
мостта от по-нататъшното раз
витие и усъвършенстване на си
стемата на гражданската защи
та и за обезпечаването на мате
риални предпоставки за успеш
ното изпълняване на нейните за-

предизвика

дачи.почти сто делегации от ок
оло 65 страни от всички ко
нтиненти. За тази идея се 
разискваше в паузите на 
Конгреса, след приключва
нето

Президентът Милутинович 
подкрепи предложените мерки 
за модернизация и оспособяване 
на Републиканския щаб за граж
данска защита и подчерта, че ли
чно той ще се ангажира възмож
но по-скоро да се реализират пр
едложените мерки в сътрудни
чество и с другите държавни ор
гани на равнището на Републи
ката и Федерацията, се казва в 
съобщението.

а особено на сре-му,
"Мещата

ношения в новия век" ка-
ждународните от- Председателят Милутинович в разговор с членовете на Щаба 

на гражданската защита

Републиканският щаб на гр- ряването на подслон за избяга- 
ажданската защита ефикасно лото население и за организира- 
координира дейността на хума- ното завръщане на разселените 
нитарен план и успешно сътруд- лица. преди всичко в Косово и 
ничеше с компетентните държа- Метохия. 
вни органи в защитата и оенгу-

кто и в документа на тази 
конференция под название 
"За свят на равноправни".

И почти всички едино
душно заключиха, че разу
мът е новото тайно оръжие 
на човечеството в третото 
хилядолетие срещу вълна
та на новия тоталитаризъм 
и хегемонизъм. В този сми
съл повдигнаха и въпроса 
за отговорността на САЩ и 
Западна Европа за унищо
жаването с най-разорител- 
ни военни средства на на
селението и територията на 
нашата страна без каквито 
и да било причини и оправ-

Забележителнн резултати

ПРЕМИЕРЪТ МАРЯНОВИЧ ОТКРИ РАБОТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВАРАДИНСКИЯ МОСТ В НОВИ 
САД

” ВАРАДИНСКАТА ДЪГА” Е ДЪЛБОКО 

ЦИВИЛИЗАЦИОННО ДЕЛОдание.
Като отговор на въпро

са: - Кой е излъгал Европа, * ”Без оглед на санкциите и на другите трудности, нашата страна продължава по пътя на реформите”, подчерта премиерът *Новнят 
новосадски мост, поради внушителния си естетически изглед, наречен ” Варадинска дъга” ще има две коловозни платна и дължина от 
356 метра

Председателят на Правител
ството на Република Сърбия 
Мирко Маринович откри в сряда 
на левия бряг на река Дунав в 
Нови Сад изграждането на нови 
мост, на мястото, на което беше 
Варадинския мост, разрушен 
време на агресията 
срещу нашата страна.

Става дума за мост, който по
ради внушителния си естетиче
ски изглед вече е наречен ”Ва- 
радинската дъга” и, който ще се 
строи от три родни фирми - бел
градска "Мостоградня”, мишкия 
МИН и смсдсрсвска ’Тоша”, сп
оред проекта на Белградския 
транспортен институт ЦИП, 
системата континуална греда, 
ще бъде завършен до 1 ноември

в чия прегръдка се е намер
ила, бе изтъкнато, че улти
мативните срещи в Рамбу- 
йе, Париж, НАТО-агресията 
срещу нашата страна, сле- 
дагресорския период, опи
та за заграбване на Космет, 
изгонването на 350 000 сър
би и друго неалбанско на
селение от вековните им 

показват,

Дунавската конвенция, т.е. пред- ство, рационално явно потребл- 
лага възможности за сигурно енне и ефикасна държава и под- 
плаване. Старият, разрушен мо- черта, че реформите непремен- 
ст не позволяваше тона, така че но трябпа да се проведат, поне- 
стросжа на новия беше илани- же те са гаранцията за ио-ефи-

насното стопанисване и по-висо-раи още преди агресията.
Говорейки на тържеството кпя стандарт на гражданите.

На тържеството по случай
потъкмоогнища 

как под влиянието на "без- 
духовната" Америка и Ев
ропа си е лозвоилила да 
бъде подведена под нейни
те хегемонистични аршини, 
да загуби разума си, лред- 
вестявайки залеза на запа-

по случай началото на строежа 
па първия постоянен мост в Но- започване на строежа на новия 
ви Сад след агресията на НАТО Варпдински мост, покрай някол- 
срсщу нашата страна, промие- кого хиляди новосаджани,на ко- 
рът Марянович подчерта, че из- и го дори и дъжда не успя да по- 
грпждинсто на "Варадинската пречи да се съберат тук с мно- 
дъга”, как го и съвкупното досе- жсство транспарснти, с конто се 
ганшо обновление, представяй- дава подкрепа на държавното 
ват дълбоко цшшлизационно ръководство начело с прези

дента Слободан Милошевич,

на НАТО

дната цивилизация.
Четвъртият конгрес и 

Белградската междунаро
дна среща, на световната 
левица като един от пър
вите опити за обединяване 
на партии и страни, които 
желаят да се противопос
тавят на такъв хегемониз
ъм показаха, че борбата за 
многополюсен свят значи 
застъпване за правда, ра- 

разбиратвлетво,

начинание, начинание на разума 
и отговор на един храбър, енло- присъстваха и републиканският 
тен и еманципиран народ на си- министър на строителството 

па злото, агресията, руше- Деян Ковачевич, директорът на 
ното и избиването.

Той добави, че без оглед на раната Милутнн Мърконич. пр
едседателят на Скупщината на 
Войводина Жнворад Смнлянич

Мирко Марянович

14,2 метра. Мостът ще има две 
коловозни платна от по три ме
тра и половина, две платна за ве- 
лисоисдисти, с широчина от 1,2 
метра и две платна за пешеход
ци, с широчина от 1,5 метра.

Височината па новия мост 
при най-високо ниво на водите в 
Дунавв ще бъде 9,5 мстрп, което 
удовлетворява критериите на

по

лите
Дирекцията за обновление на ст-тази година.

Новият новосадски мост, чи
сто изграждане посредством Ди- 

за обновление на ст-
санкциите и другите трудности 
пред които сме изправени, наша
та страна продължава но пътя и председаателят на покрайннн- 
на реформите, с цел да се съз- скня Изпълнителен съвет Бош- 
даде модерно пазарно стопан- ко Перошсвич.

рекцията 
раната ще се финансира от Ре
публиканското правителство ще 
бъде дълъг 356 метра, а широк

ввнетво, 
етика, т. е. за иай-хуманни- 
та човешки и цивилизаци- 

Д.Р.онни ценности.



ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИНИСТЪР ЙОВАНОВИЧ В КОРЕЙСКАТА 
НАРОДОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ШЗМгМ ОТ ВЪПГАРЩ

ОСЪДЕНО Е САМОВОЛИЕТО 

НА ОТДЕЛНИТЕ СИЛИ
ЗАКАНИ НА ПАРТИЯТА НА ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ 

МЮСЮЛМАНИ СА ГОТОВИ 
ЗА ВОЙНА^Корейската страна високо оценила това, че под ръководството на президента на СРЮ Слободан 

е постигнато единство на народа в отбраната на свободата и независимостта от агресията 
на НА IО, както и в реконструкцията и обновлението на страната

* В случай на необходимост българските мюсюлмани са готови за 
война, твърди Адем Кенан, лидерът на нерегистрираната Турска 
демократическа партия в България

"Лидерът” на нерегистрира
ната Турска демократическа па
ртия (ТДП) в България Адем 
Кенан заявил, че неговото член
ство е "готово за въоръжена бо
рба, доколкото бъдат застраше
ни правата на етническите тур- 
ци в тази балканска държава", 
пише българският ежедневник 
"Труд”.

Кенан не се въздържал явно 
да изнесе подготвения току-що 
"Военен временен правилник” 
на ТДП, който до края на месец 
март трябва да бъде обсъден от 
Централния отбор на тази "де
мократическа партия”.

Както уточнил "лидерът” на 
тази нерегистрирана политиче
ска партия в България, Правил
никът ще влезе в сила, доколк
ото ръководството на тази ст
рана не изпълнява международ
ните решения, с които се регу
лира положението на турския 
народ в България".

"При случай на нужда вси
чки членове на неговата партия 
ще станат войници - борци и ко
мандири на народоосвободител- 
ната войска на ТДП под команд
ването на генералщаб на чието 
чело ще бъде армейски генер
ал”, казал Кенан.

Очевидно е тъждеството на 
партията на Кенан с терористи- 
чно-сепаратистката организац
ия АОК на Хашим Тачи и не
говите "генерали”, които се спо-

СР Югославия и Корейската Народодемократич- 
но Република изразиха сериозната си загриженост от
все по-открития хегемонизъм и диктатв международ
ните отношения и остро осъдиха своеволието 
делиите велики сили, които злоупотребяват между
народните организации за собствените

МИНИСТЪР ЙОВАНОВИЧ В ПЕКИН 
УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯ

ТА МЕЖДУ СРЮ И КИТАЙ
След приключване на посещението си в Корея, 

а на път за Мянмарската уния (някогашна Бирма), 
съюзният министър на външните работи Живадин 
Йованович се срещна в Пекин с представители на 
китайското министерство на външните работи.

От името на шефа на китайската дипломация 
Танг Чи Суан висшият функционер в китайското 
външно министерство Ли Хуй устрои прием за юго
славския външен министър.

В разговорите съвместно беше преценено, че 
приятелските отношения и сътрудничеството ме
жду двете страни се развиват успешно, съгласно 
Декларацията за приятелство и сътрудничество, по
дписана от президентите Слободан Милошевич и 
Джнанг Цзсмин. Особен тласък за това дадоха и 
декемврийските разговори между министрите Йо
ванович и Танг.

В разговора участва и югославският посланик в 
Китай Слободан Ункович.

менават и в международните по
лицейски досиета, Интерпол и 
Хагския международен трибу
нал.

на от-

си интереси.
В съвместното съобщение за разговорите водени 

в Пйонгянг по време на тридневното официално по
сещение на шефа на югославската дипломация Жи
вадин Йованович,

По повод тези и подобни изя
вления на "лидера" на несъще
ствуващата политическа партия 
с "демократическа ориентиров- 
ка”, водещите български вестн
ици "Труд" и ”24 часа” реагира
ха твърде остро и поискаха от 
главния прокурор на Република 
България веднага да предприе- 

ригорозни мерки.
"На Балканите вече имахме

което приключи във вторник, се 
подчертава, че за осуетяването на такова поведение 
и нарушаване на Хартата на ООН и другите между
народни споразумения е необходима координация на 
всички миролюбиви и прогресивни сили.

Тридневните разговори 
министър в Пйонгянг, в които беше изразена близк- 
остта

на югославския външен

или тъждеството на становищата, относно дву
странните и международни отношения, се проведоха 
в сърдечна и приятелска обстановка.

Шефът на югославската дипломация разговаря с 
домакина си, корейския външен министър Пак Нам 
Дун и с други корейски функционери, а беше приет и 
от председателя на Президиума на Върховната на
родна скупщина, което същевременно е и функция 
държавен глава Ким Йонг Нам.

Двете страни смятат, че развитието на взаимните 
отношения между всички страни, без оглед на голе
мината и силата им, трябва да се провежда върху 
основата на равноправието и взаимното уважаване, 
спазването на суверенитета и териториалната им ця-

ме

трагични опити, когато от нещо 
се роди война", предупреждава в 
коментара си ”24 часа” и под
чертава, че "примерът на Косо
во и Метохия е прекадено свеж”, 
за да се яви някъде повторно.

От началото на деведесетте 
години в България съществува 
политическа парламентарна оп
озиционна партия на етнически
те турци - за правда и свобода 
(ДПС). Според българските пр
едписания етнически партии не 
могат да съществуват. ДПС успя 
това в самото начало на "демок
ратическите процеси"през деве- 
десетте години, когато нейният 
лидер Ахмед Доган успя да при
влече няколко българи да вле
знат в тази партия.

Както се преценява от около 
8 милиона и 300.000 граждани в 
България, над един милион са 

(Танюг)

лост и ненамеса във вътрешните им работи. Същев
ременно е изразено противопоставяне на употребата 
на сила и закана със сила.

Югославската делегация, водена от съюзния ми
нистър на външните работи Живадин Йованович, 
отпътува от Пйонгянг за Пекин, преди посещението 
си в Мянмарската уния.

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА КОНКУРСА ЗА ВОЕННИТЕ ШКОЛИ И 
АКАДЕМИИ

ИЗРАЗ НА ПАТРИОТИЧНОТО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ %
* Тази година се отбелязва 150-а годишнина на военното обра
зование, с което могат да се похвалят малко страни в света * 
Конкурсът за средните професионални училища е открит до 21 
април, а за Военната академия до 31 март

В Централния клуб на Югославската войска в 
Белград по тържествен начин беше промовиран кон
курсът за приемане на кандидати за Средното вое
нно-професионално училище и Военната академия за 
следващата учебна година.

Конкурсът е предназначен за ученици в средните 
училища, кандидати, които са завършили такива учи
лища и за редовни войници, а се касае само за граж
дани на СР Югославия, пол мъжки.

ОФИЦЕРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

щ
но училище.

ЧЕСТНА
ПРОФЕСИЯ

турци.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МИТРОПОЛИТ ДО- 
МЕНТИЯНШС конкурс

ът се предвижда 
и постъпване в 
четвърти курс, 
т.е. едногодиш
но специалисти- 
ческо обучение 
за подофицери, 
в което са пред
видени 15 насо
ки. В тази група 
кандидати 
могат да влезн
ат всички родени през 1976 година или по-късно, 
да са завършили тригодишно средно училище 
или в четиригодишните да се намират в послед
ния курс на тези училища.

Бъдещите студенти във Военната академия 
ще могат да си изберат един от 18-те специал
ности в единната Военна академия, която от сле
дващата учебна година ще обедини работата на 
досегашната Военна академия и Военно-техни-

I АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ 
БЕШЕ ВАРВАРСТВО

"Конкурсът промовираме в годината през която 
по своя ред, събитията, които й предхождаха и, които 
се случват през нея, с юбилеите и годишнините от 
нашата история и нашата памет, по злото, увиснало 
над нашето отечество и по много други неща е спе
цифична и пълна със символика", каза началникът 
на Управата за информиране и морал към Ген- 
ералщаба на ЮВ генерал-майор Милен Симич, като 
припомни, че през 2000-та година в СРЮ ще се от
бележи 150-а годишнина на военното образование, с 
което могат да се похвалят малко страни и народи в 
света.

* За да живее света в мир, Господ трябва да вразуми и да прокълне 
онези, които разрушаваха болници, училища, домове...”, каза ми
трополит Доментиян след разглеждането на изложбата на покър
тителните документи за злодействията на агресора

Агресията на НАТО срещу 
съседния братски народ в Юго
славия беше варварство, заяви 
митрополитът на Българската 
православна църква (БПЦ) До
ментиян.

Разглеждайки отркитата в 
миналия петък в София излож
ба на покъртителни фотограф
ии, които свидетелстват за бру
талната агресия на НАТО и ус
пешното обновление на страна
та митрополит Доментиян под
черта в изявление за ТАНЮГ, че 
"всеки човек трябва да се съгла
си, че това е варварско дело”.

"По време на бруталните на
падения на НАТО срещу най-бл
изките ни съседи, ние българите 
гледахме с голяма болка и скръб 
тази катастрофа, която предиз
викаха членките на военния али
анс, като бомбардира мирните 
граждани, нашите сръбски бра
тя”, каза митрополита Доменти-

ните и осквернени манастири, 
черкви и паметници в цялата ст
рана и особено в покрайнината 
Косово и Метохия ни карат да 
предупредим света, че те не са 
духовна ценност само на сръб
ския народ, но и на православи
ето и и на цялото човечество и 
заради това светът трябва реши
телно да застане в отбрана на 
своето вековно наследство, под
черта митрополитът.

Разглеждайки фотографии
те на срутените болници, учили
ща, детски градинки, фабрики, 
мостове... българският митро
полит между другото подчерта, 
че свети Александър Невски, 
чието име носи храмът на БПЦ 
в центъра на София е казал: Бог 
не е сила, а правда”.

"За да живее в мир светът 
Господ трябва да вразуми и да 
прокълне онези, които разруша
ваха болници, училища, домо
ве...", заключи митрополит До
ментиян.

За условията за приемане и обучение във Воен
ната академия говори началникът генерал-майор 
Милан Карайович, който подчерта, че в тази научна 
институция се получава виеше образование, организ
ират се следдипломни специалистически, магистър
ски и докторски студии и организират основни, при
ложни и развойни проучвания за повишаване на ка
чеството на обучението и научното усъвершенства- 
не, оспособяване на научните и преподавателски кад
ри и въвеждане на студентите в научната дейност.

Конкурсът за приемане на кандидати в Средното 
военно-професионално училище е открит до 21 ап
рил, а за Военната акадения до 31 март.

На промоцията беше подчертано, че от тази год
ина в Средното военно-професионално училище ще 
постъпват ученици в трети, а не от първи курс, и че 

година няма да се записват ученици във Воен-

ческата академия и всички специалности в тях.
За прием във Военната академия могат да 

кандидатстват родени през 1979 година или по- 
късно, които са завършили средно четиригодиш
но училище или пък са редовни ученици в по
следния курс в тези училища и имат много добър
успех.

Необходимите документи за прием се пода
ват от кандидатите в командването на военния 
отдел, където могат да получат всички необхо
дими информации, както и литература за подго
товка на приемните изпити по математика и про
грамата за проверка на физическата способност.

Проверката на знанията по математика и на 
физическите способности на кандидатите ще се 
направи през април и май тази година, т.е. през 
май и юни за едногодишното обучение.

тази 
ната гимназия.

Учениците, които постъпват в трети курс ще мо
гат да изберат една от четирите насоки, предвидени с 
конкурса, да са родени през 1982 година или по-късно 
и да са завършили втори курс на средно четиригодиш ни.(Танюг)

Фотографиите на опожаре-
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СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАЦИИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ МЕДИЙНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА
* Освен собствените 
каруца и голям 
център на сила

боон гчм«т.ОГИ ,еско-пропаганднн ссрвисн, каквито са радио Свободна Европа, Гласът на Америка, Би-Би-Си и Дойче Веле, агресорът е впрегнал в своята 
рокламирали се независими медии *Активността на медиите, независими от своята държава и своя народ е съзнателно целенасочвана от един

, Министерството за информации в Репу- 
олика Сърбия посочи в понеделник, че 
С АЩ и техните западноевропейски съюзи- 
ици продължават медийната агресия срещу 
Република Сърбия.

В съобщение на Министерството 
сочва, че освен собствените

провеждайки своебразно медийно насилие, 
нарушавайки не само законите, 
внитс морални норми, тс изнасят неистини 
за своя народ н своята държава. Думата па
триотизъм за тях не означава обич към оте
чеството и народа, а само сляпо слугуване на 
убийците на Сърбия и нейните граждани.

Те са носители на специалната война, 
продължава след прекратяването на 

бомбардировките на нашата страна, а прот

ив жизнените интереси на Република Сър
бия. Тс забравят при това, че от лъжеобеща- 
нията на опскунитс и работодателите си бъ
дещето на техните, както и нашите деца 
няма да е по-известно.

Пречат им законите на тази страна, по
неже са се уплашили, че прилагайки своите 
закони, държавата ще успее да осуети тя
хното медийно насилие. Пречат им елемен
тарните човешки свободи и нрава. Те злоу

потребяват демократичните настоявания на 
правителството, тс вършат репресия над вс
ички, които нямат резервно отечество и ко
ито живеят уважавайки и последователно 
провеждайки законите в нашата страна. За
ради това законите са драконски, а нака
занията високи.

Следователно, те отново не говорят за 
това, защо са се оказали под удара на закона 
и но чието искане се представят пред све
товната общественост като жертви на вла
стта, когато е напълно ясно, че и прави
телството и народът са жертва на медий
ните манипулации, като основно средство 
на специалната война, която се води против 
нашата страна.

Тези, т.нар. независими медии търсят от 
държавата, чрез прилагане на закона да "ос
уети предизвикването на насилие, разпро
страняване на омразата и всички видове не
търпение”. А когато държавните органи 
пра вят това, те го възприемат като репресия 
срещу тях. Гърмогласно стават борци про
тив истината и закона, против правителст
вото и народа, който е избрал своята власт, 
а за окупация от страна на силните на деня.

Под удара на уж независимите медии са 
всички безразлично, държавата, нейните 
органи или отделни личности, които пред 
народа говорят истината и които работят в 
полза на сръбския народ и сръбската дър 
жава. Заради това те са против всички, ко 
ито живеят според законите и пр 
онитс. А съгласно системата "дръжте кра
деца” тс слагат на стената на срама сръб
ските съдии, които съдят според законите, 
честно и почтено, защото тези т.нар. незав
исими медии признават само Хагския несъд 
и неговите кадии.

Министерството за информации в Репу
блика Сърбия и занапред ще изпълнява сво
ите задачи и съгласно Конституцията и зак
оните в тази страна, ще информира обще
ствеността за истинските причини за нати
ска на тези, зависими от Америка и нейните 
послушници медии, върху общественото 
мнение в Сърбия, се посочва в съобщени
ето.

но и осно-

се по
ен психологи

ческо-пропагандни сервисн - радио Свобод
на Европа, Гласът на Америка, Би-Бн-Сн и 
Дойче веле, която

агресорът е впрегнал в своята 
каруца и голям брои самоировъзгласили се 
за независими медии, които се опитват на
пълно да унищожат свободата на явното из
казване, оправдавайки всичко 
мото насилие на държавата над техните, 
кто казват, независими медии.

След слушането или четенето на тексто
вете в тези медии обаче става ясно кой в 
Сърбия върши насилие, кой провъзгласява 
лъжата за истина и кой пзмамва обществе
ното мнение.

Кои и какви всъщност са тези т.нар. не
зависими медии? Това са онези медии, за 
които знаем всички, че под булото на разви
тието на демокрацията в Сърбия получават 
пари от менторите си в чужбина. Те вече и 
не крият, че за промоцията на американ
ските интереси в Сърбия са богато платени 
и възнаградени. За тях това е нормално.

Те дори се хвалят, че работят за онези, 
които подготвиха и извършиха агре 
срещу Сърбия и Югославия. Че работят за 
онези, които избиваха нашия народ и. които 
с въвеждането на различни видове санкции 
му пречеха да живее и работи нормално. И 
за онези, които и днес. с мръсните си методи 
на психологическо-пропагандната война, с 
помощта на вътрешните подлизурковцн и 
предатели настояват да отслабнат нашата 
държава и да помогнат нейното разедине
ние, и. евентуално, окупацията и.

Дейността на медиите, независими от св
оята страна и от своя народ, съзнателно се 
целенасочва от един център на силата. Те 
обаче, не работят нито според законите на 
стратгге чиито интереси толкова усърдно 
отстояват. Понеже, да работеха така. те мн
ого повече отколкото сега биха обмисляли 
за истината на написаното и казаното. Така,

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТЪР ВУЧИЧ В НИШ

МЕДИЙНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ 
СР ЮГОСЛАВИЯ НЕ Е ФРАЗА

това с мни-
ка-

днте за топа, как се купуват 
хора и медии, с цел да се 
унищожи една страна и 
нейния народ”, каза ми
нистър Вучич и категорич-

”Държ -----------
да допусне това”.

Министър Вучич каза, 
че голям брой новинари у 
нас работят против своята 
страна и че ”не малко 
медии и в Ниш са вп
регнати в агресорската ка
руца” и то преди всичко

На пресконференция, 
състояла се във вторник ве
черта в Ниш. министърът 
на информациите в Прави
телството на Република 
Сърбия Александар Вучич 
заяви, че "медийната агре
сия срещу Сърбия и СР Юг
ославия не е фраза, а дейст
вителност. която сжсднсс-

но заяви: а вата няма

вно се вижда и идентифи
цира".слята

По думите на министър 
Вучич продължавайки ме- 
дийната агресия, югослав-

илигатзак

чрез тяхното финансиране от страна на 
уж неправителствени организации, как- 
вото н.пр. е "Откритото общество”.

Републиканският министър за инфор
мациите апелира към държавните медии 
в Сърбия да информират гражданите кои 
са тези медии и какво ще се случи със 
сръбския народ, доколкото евентуално 
бъде поробен от американците.

"Нашата цел с ясна - да сразим агре
сора и да изгоним окупаторите от нашата 
територия”, заключи министър Вучич.

В.Бойков

ските врагове настояват на всяка цена да 
си пробият път за въздействане върху об
щественото мнение и по такъв начин да 
окажат подкрепа на слугите си.

”Те си служат с най-коварните и най- 
перфидни номера на разузнавателните 
служби и от съседните на Югославия ст
рани се задушват програмите на най-зна
чителните държавни електронни медии. 
Тяхната дързост и безогледност достиг
наха такива чудовищни размери, че съм 
напълно сигурен, чс в най-скоро време 
политическата теория щс изучава мсто-

(Танюг)

РАЗКРИТИЕ НА ЛОНДОНСКИЯТ "СЪНДЕЙ ТЕЛЕГРАФ"

ЗАД АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ БЕШЕ АМЕРИКАНО- 

АЛБАНСКИЯ ЗАГОВОР, В КОЙТО ПРЯКО 

УЧАСТВАХА ОЛБРАЙТ, РУБИН, УОКЪР И ТАЧИ
Джеймс Рубин н лидерът на т.нар. АОК Хашим Тачи признаха заговора в 

* Заговорът и манипулациите се ръководили от Олбрант,‘Американският държавен секретар Мадлеи Олбрайт, говорителят на Стсйт департ
на телевизия Би-Би-Си, които подготвят предаване по случаи годишнината от агрссияти

"най-влиятелният западен антисръбски ястреб” * Иичвлото ни реализацията на заговора били събитията в село Ралин, през
и жстрвали техния живот, понеже знаели, че само така ще

амента
разговор с новинарите

дскемвр^Н1^8 годигш^^Г^.скитсстсрористи, както си признал Тачи, нарочно подмятали обикновени граждани
могат да спечелят международното обществено мнение ‘Неуспехът в преговорите в Рамбуис представлява всъщност успех на Олбрайт

Рачак, през декември 1998 го- САЩ и на плановете на Вашингтон да 
използва сила в Космет, поради което би
ло намерено компромисното решение да 
се проведат разговорите в Рамбуйе.

Но Мадлен Олбрайт и Стейт депар
таментът, както посочва "Съндей теле-

жиияпа”, за да сс извърши натиск върху 
съюзниците.

За тази цел както сс подчертава, била 
използвана нпблюдатслскатп мисия на 
Организацията за европейската сигурно
ст и сътрудничество.

По преценка на лондонският вестник, 
Югославия и Сърбия били изпълнили пс- 
ички свои задължения съгласно октом
врийския договор, но наблюдателите на 
ОССЕ не предприели нищо към т.нар. 
АОК, която използвала времето за до
пълнително въоръжаване, прегрупиров- 
кп и нови нападения срещу полицията и 
войската.

Антисръбската кампания започнала, 
подчертава вестникът, въпреки това, че 
в официалния документ па Съвета на 
НАТО от 13 ноември 1998 година е на
писано, чс т.нар. АОК е "главният ини
циатор на насилието, което заплашва до
говора за примирие”.

Европейските страни се противопо
ставили на агресивната кампания на

та в село 
дина.

Агресията срещу Югославия 
сата на НАТО в Косово и Метохия са 

на съвместния заговор на аме-

и наме-

В разговор за Би-Би-Си, който нре- 
"Съндей телеграф” Тачи практиче- 

нризнал, чс албанците нарочно уб- 
четирима полицаи в село Рачак, по-

резултат
риканския Стейт департамент и на ал
банските лидери на т.нар. АОК, твърди 

вестник "Съндей телегр-

нася 
ски си 
или
неже знаели, че след това щс се стигне до граф”, направили всичко възможно тези 

разговори да останат безрезултатни.
Неуспехът на разговорите в Рамбуйе, 

както подчертава вестникът, всъщност 
бил успех на Мадлен Олбрайт.

Това пряко признал и представителят 
Стейт департамента Джсй-

лондонският
аф'\ стълкновение.

Албанските терористи, както приз- 
Тачи, нарочно подмятали обикнонс- 

граждани и жертвували живота им, 
понеже знаели, чс само така ще могат да 

между н а родото об| цсствс но

Манипулациите и заговорът, както 
са се водили от аме-сугерира вестникът, 

риканския държавен секретар Мадлен 
Олбрайт. която "Съндей телеграф де-

нал
ни

"най-влиятелният западенфинира като 
антисръбски ястреб .

Американският държавен секретар, 
на Стейт де

по печата на 
мс Рубин, като казал, че САЩ направили 
всичко, което било по силите им, разго-

спсчслят
мнение.

Тази стратегия, припомня лондонск
ият вестник, била разработена заедно с 
албанските помагачи във Вашингтон.

След гибелта на 45 албанци в село 
Рачак, американският държавен секре
тар Мадлен Олбрайт започнала 
пия с натиск върху европейските си съю
зници. Тя си признала и това в разговора 
за Би-Би-Си като казала, чс това събитие

сс ”съ-

воритс в Рамбуйе да не успеят.
"Ние, казал Рубин, явно говорихме, 

чс желаем споразумение, но нашата цел 
беше сърбите да отхвърлят споразуме
нието, а албанците да го приемат.

Така, припомня "Съндей телеграф”, 
една малка група албанци и Стейт депар- 

въвлекли НАТО във войната в

представителят по печата
, Джеймс Рубин и лидерът 

АОК Хашим Тачи признали
напа рта мента

заго-т.нар.
вора в разговор с журналисти от телевиз- 

Би-Би-Си, които подготвят преда- 
случай годишнината от агресия- 

което лондонският

ията камна-
ване по
та, а въз основа на

направил такъв свой анализ.
на този за-

тпмента 
Космет.

вестник и
Началото на реализацията 

говор, както се припомня, били събития- с трябвало да се разработва и да
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ОТ ТЪРЖЕСТВОТО ЗА НОВОБРАНЦИ В БОСИЛЕ
ГРАД

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
Д11м1пРовгРад днес ще се проведе заседание хив в Пирот, Общинската организация на Че

ка Общинската скупщина, на което'отборниците рвения кръст, Спортния съюз в Димитров- 
ще разискват главно по отчетите и програмите за град, Общинското управление.

"а Редица ведомства и организации. Те ще Скупщината трябва да назначи директор
”Кок, Т ОТЧ?,Та за Ра ота на явнот° предприятие на детската градина, Управителен и надзи- 

муналац през миналата година и програмата рателен отбор на същата. Тези органи трябва 
ра ота през тази, а същото трябва да направят да бъдат назначени и в Центъра за култура, 
когато става дума за Заведението за предучи- Разбира се, че ще бъдат обсъдени въпросите 

ищна възраст (детската градина), Центъра за и предложенията на отборниците. 
култура, междуобщинския център за социални 
грижи, Народната библиотека, Историческия ар-

ЗАМИНАВАТЕ В 

НАЙ-ДОБРАТА 

ВОЙСКА НА СВЕТА
Мартовската генерация новобранци от Босилеградска община 

на 5 март тържествено ще замине в Югославската войска. В казар
мите в Ниш, Подгорица, Рума, Валево, Плав, Пирот, Бела църква, 
Сомбор те ще отбиват военната си повинност. И тоя път, както и 
винаги досега, по този повод на 28 февруари в казармата в Босиле
град се състоя скромно тържество, на което освен бъдещите вой
ници, присъстваха представители на Отделението за вътрешни ра
боти, гранично-пропусквателния пункт ”Рибарци”, представители 
на Общинската скупщина и на трудови колективи, както и предста
вители на Военния отдел, родители и роднини на новобранците.

Тържеството започна с подбрана културно-забавна програма, 
която изпълниха членовете на музикалната, фолклорната и реци- 
таторска секция при Центъра за култура, а след това бъдещите 
войници приветства и им пожела лек и добър войниклък Зоран 
Филипович, представител на Военния отдел за Пчински окръг във 
Враня.

А.т.

ЗАСЕДАНИЕ НА НО ПРИ 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД
Изпълнителният отбор към Също така стопроцентово са из- 

Общинската скупщина в Дими-
етите там, относно да не се

ползвани и предвидените сред- приемат повече щатни. С тези 
тровград проведе на 29 февруа- ства за ползващите социална за- забележки ИО прие отчета и 
ри т.г. заседание, на което об- щита. Но и при съчетание на мн- програмата на Центъра за кул- 
съди реализацията на бюджета ого неблагоприятни условия, ра
за миналата година. Както изтъ- зходите са били с 50 хиляди по- 

председателя на ИО Зоран малки от събраните приходи.
Геров, за пръв път заплануван-

В поздравителната си реч той между другото каза:
- Отивате в казармите навред в страната ни, да попълните ре

довете на нашите единици и да заместите вашите по-възрастни 
другари, които понесоха най-голямо бреме на войната в защита на 
страната ни от агресията на НАТО алианса. Това е патриотично, но 
и конституционно и законно задължение на всеки младеж.

Свободно, отговорно и без каквото и да е хиперболизиране мога 
да ви кажа, че военната си повинност ще отбиете в най-добрата 
войска в света, което признават и нашите врагове. Това го на
правиха и в последната агресия срещу нашата страна. Всички наши 
генерации-войници, а отделно мартовската генерация от 1998 и 
1999 година, са били същински последователи на сръбките герои от 
Цер, Колубара, Мачков камък, Козара и всички други бойове и 
сражения, които прославиха сръбския войник. С героизма на тези 
бойци - вашите другари са защитавали страната ни на граничната 
бразда, на граничните застави: Джеравица, Морина, Кошара, Го- 
рожупа и други застави, учудвайки им се и самият неприятел, който 
въпреки силната самолетна подкрепа не успя да завземе нито една 
педя от нашата страна.

Вие сега ще заместите тези геори и затова вашите задължения 
са далеч по-предизвикателни. Бъдете достойни последователи на 
техните дела. До съвършенство овладейте бойните оръжия и бо
евата система, която агресорът добре почувствува. Вие това мо
жете и убеден съм, че ще успеете в това.

По време на военната си повинност използвайте всички въз
можности за взаимно запознаване, развивайте добрите взаимни 
отношения, укрепвайте другарството и това същинското войниш
ко другарство. Само по този начин и чрез добро овладяване на 
оръжията и военната система се изгражда големия морал, което е 
основа за голяма боеготовност - приветствува бъдещи войници от 
Босилеградска община Зоран Филипович.

тура.
Що се отнася до останалите

кна отчети на отделни учреждения и 
Членовете на ИО обсъдиха и ведомства, на които фактически 

ите в началото на годината, при- отчета за работа на явното пе- изцяло бе посветено заседание- 
ходи не са осъществени. В на- рдприятие”Комуналац”, както и то на ИО, те са приети едино- 
чалото на миналата година те са програмата за работа, които са душно и без забележки .Също 
били запланувани на 26 милио- приети без забележки. Що се от- така бе прието и предложението 
на динара. Поради известните нася до отчета за работата на на Скупщината да се предложи 
събития и военното положение, Центъра за култура председате- за директор на Заведението за 
приходите са осъществени само ля на ИО Зоран Геров, койо е и предучилищна възраст да бъде 
на износ от 17.198. 703 динара, председател на Управителния преназначен Йордан Андреев и 
Поради това за пръв път са пол- отбор на Центъра изтъкна, че да бъде продължен мандата на 
звани средства от финансовото нито в отчета нито в допълне- Управителния и Надзирателен 

нията не са посочени така както съвет там. Предложен е нов Уп-министерство, а също така и оп
ределени кредити. Всичко това, трябва неговите забележки из- равителен съвет на Центъра за 
обаче, не се е отразило върху 
работата на ползващите средст- Центъра, отнасящи се до недо- като председател, Славча Дими- 
вата от бюджета, а колана е ”ст- пустимия гаф на театъра да от- тров, Красимир Глигоров, Ди- 
егнат” само в областта на инвес- каже гостуването в Александро- митър Гюров, Ангелина Марин- 

Всички ведомства и вац Жупски, до неизпълняване кова и Димитър Илиев като чле- 
организации са работели най- на програмните цели на Радио нове. В Надзирателния отбор са 
нормално, дори и за местните ''Цариброд” (”то е станало като Слободанка Цветкова, Зоран 
общности предвидените средст- радио уредба”), както и да се сп- Колев и Драголюб Пейчев, 
ва са изразходвани нормално, ре с професионализацията на за

несени на заседанието на УС на култура, в който са Зоран Геров

тициите.

А.Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ м. я.

АКТИВИСТИ НА МКЧК В 

ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАДИКАЛИ ОПОВЕСТЯВ
АТ ПОСЕЩЕНИЯ НА МИНИСТРИ

ЛАНИ 3, ТАЗИ ГОДИНА 2, А 
МОЖЕ БИ И ПОВЕЧЕ

Представители на Междуна- щината получават социално Както и досега те ще се дават на 
родния комитет на Червения кр- най-за късал ите граждани. Те социално най-застрашените, ко- 

(МКЧК) Олаф Хитчър и пакетите получават благодаре- ито не са с трудов договор. От 
Сузана Гьорович, пребиваваха ние на ЕКО (хуманитарното бю- димитровградския Червен кръ- 
тези дни в Димитровград, къде- ро на европейските хуманитар- 
то се срещнаха с ръководството

ъст

През миналата година републикански министри от редиците на 
Сръбската радикална партия бяха министри, които най-често по
сещаваха Димитровградска община. През миналата година тук се 
озоваха трима републикански министри и то: Александар Вучич, 
министър на информациите, м-р Мирослав Неделкович, министър 
на грижите за семейството и децата и Гордана Поп Лазич, мин
истър на местното самоуправление. През 1998 годийа Димитров
град също бе посетен от три министри от СРС. Единственият мин
истър от редиците на другите партии, които през миналата година 
посети Димитровградска община бе Братислава Буба Морина, 
съюзен министър за бежанци и разселени лица, която е член на 
Югославската левица.

От водачите на димитровградската СРС ни бе предоставена 
информация, че през настоящата година Димитровград би тря
бвало да посетят републиканските министри-радикали Лука Мит- 
рович, министър на промишлеността и най-вероятно Йоргованка 
Табакович, министър на приватизацията. Възможно е тук да дой
дат и други министри от радикалната партия.

Посещенията на министрите, напомнят лидерите на СРС в Ди
митровград, най-вероятно ще бъдат осъществени след тазгодиш
ните редовни местни избори.

Засега нямаме информации дали някои министри от редиците 
на СПС и ЮЛ ще посетят Димитровград през тази година.

ст пледираха за подпомагане и 
ни организации със седалище в на работниците, които в мест

на местната червенокръстка ор- Брюксел) и немския Червен кр- ните обществени фирми получа- 
ганизация. Хитчър и Гьорович ъст (НЧК), който ' покрива” те- ват малки заплати. Гостите из- 
бяха информирани как върви риторията на източна Сърбия, тъкнаха, че ОО на ЧК най-на- 
разпределянето на хуманитар- Всеки месец в Димитровград пред трябва да се обърне към 
ните ланч пакети, които в об- пристигат по 200 ланч пакети. Югославския Червен кръст с иск

за увеличаване на броя на ланч
пакетите, след което адекватно 
ще реагира и хуманитарната ор
ганизация, която те представля
ват.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

РАЗГОВОРИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН

След като бяха запознати, че 
димитровградския Червен кръ
ст има много проблеми с разпре
делянето на пакетите по селата 
на общината, Олаф Хитчър из
тъкна, че МКЧК, относно НЧК 
ще обмислят идеята на органи
зацията да предоставят на опре
делено време съответно возило.

В Общинската скупщина в Босилеград за днес са насрочени 
разговори с представители на Предприятието за производство 
и преработка на тютюн от Владичин Хан, по въпроса за произ
водство на тази култура в общината, оповестиха представители 
на ОС.

Разговорите иницираха представители на ОС понеже един 
брой домакинства от общината са изразили желанието си да се 
занимават с производство на тютюн. В.Б. Б. Димитров

Б. Димитров

ШтШи3 МАРТ 2000 г.



^авто?рСанспорт'ЕГРАД ПО въпроса за нажежената обстановка в ” БАЛКАН” СЕ ПРЕДСТАВИ 
В ИСТАМБУЛ

СИНДИЦИТЕ И РЪКОВОД
СТВОТО НА ФИРМАТА ЧАС ПО- 

СКОРО ДА НОРМАЛИЗИРАТ 

ОТНОШЕНИЯТА

Заедно с Югославския авиотранспорт и туристическата аген
ция "Путник" от Белград, на международния панаир по туризъм, 
който в Истамбул се проведе от 17-20 февруари, участва и гос- 
тилничарско-туристическото предприятие "Балкан” от Димитров
град. За едно от успешните предприятия в своя бранш не само в 
общински мащаб но и по-широко, това е първо участие на такава 
световна манифестация, а самият факт, че от гостилничарско-тур- 
истическите организации на Сърбия е избран тъкмо "Балкан”, 
достатъчно говори какво той представлява. Особено когато става 
дума за транзитния туризъм. От друга страна със своето участие на 
тази световна туристическа манифестация "Балкан” се намерил 
барабар с редица големи туристически организации от Латинска 
Америка, Африка и всички големи агенции от Европа.

Според директора Йордан Димитров, "Балкан” се е представил

синдикалната организация втотра,,споРт спсшно трябва да сс премахне, а отношенията между 
проттоен случай разногласияттЬкОВОДСТВОТО ”” пРедпРиятисто час по-скоро да се нормализират. В 
Като общинска власт и като наР>’ш<шите отношения се заканват дори да закрият предприятието.
стигне, и това няма да си позволим“1"’ Та3" °бЩШ,а “'е ЖНЗНС"° за,,нтеРесиРанн «° ™ва да '■<= « 

Това всъщност е основният акцент от разиск- 
ванията на заседанието на Изпълнителния отбор на 
ЦС в Босилеград, ръководено от председателя му 
Васил Иованчов, на което присъстваха ръководст- 

предпрнятнето. председателят на синдикал
ната организация и представител на общинското 
дикално представителство и на което се разисква об
становката в

касаеше за огромно мнозинство, което я беше под
писало, тя застана на страна на работниците, прие 
подписката като своя и същевременно поиска оста
вката на Скупщината. Колко пъти, попита той, ра
ботниците трябва да се изясняват за недоверието си 
към Скупщината: един път това направиха с подпис
ката си. сетне на синдикалното заседание на рабо
тещите и на края на референдума! Ние не настоява
хме за референдум, решение за това е взела Скуп
щината. След като повече пъти потвърдихме, че ня
маме доверие в ръководството на фирмата, то сега 
измисли, че на референдума имало нарушения. Той 
поясни и защо работниците са се "опълчили” срещу 
ръководството. "В предприятието цари недисципл- 
нна, едни от екипажите на рейсовете взимат пари. но 
не издават билети на пътниците, не е известно за 
какво всичко се харчи дохода, ръководството изоб
що не ни информира поне за по-значителните въп
роси". каза Илиев.

- Присъствах на заседание на синдикалната ор
ганизация в "Автотранспорт", на което работещите 
изтъкнаха, че не са доволни от Скупщината и се оп
лакаха. че ръководството на предприятието 
информира за работата му, каза Иван Асенов, из
пълняващ длъжността председател на общинското 
синдикално представителство. Тогава работници ка
заха. че едни водачи постоянно работят, докато на 
други това не се позволявало, че кондуктори не из
дават билети, а взимат пари от пътници, някои от 
които от белградската линия не се връщали без 1.500 
динара, че предприятието купувало неща, от които 
работещите нямали полза... Смятам, каза Асенов, че 
синдикалното и ръководството на предприятието 
трябва да си сътрудничат, а не да се дописват, че 
ръководната структура трябва винаги да настоява на 
заседанията й да присъства и председателят на синди
ката и, че работниците трябва да бъдат по-добре 
информирани отколкото досега.

Симеон Костадинов, председател на спорната Ск
упщина. и Стойне Николов, зам.председател на Уп
равителния отбор, казаха, че работниците и синди
катът не са посочили защо искат да се свали Скуп
щината. Костадинов подчерта, че смут в работата на 
фирмата внасят група хора поради лични интереси, 
като уточни, че "групата е от пет души."

ЩЕ АРБИТРИРА ИНСПЕКЦИЯ
Председателят на ОС Сотир Сотиров осведоми 

присъстващите.
"Автотранспорт" за да поддържа рейсовите линии в 
общината и връзката с вътрешността. Предупреж
давахме, каза той. някои нередности в предприятието 
да се премахнат. Не с добре ако работниците не са 
информирани за състоянието в предприятието. Въз
можно е сега да са сс намесили и партийни страсти, 
което може да е допълнителна опасност, каза той. 
Убеден съм, продължи той, че трябва спешно да сс 
премахнат вътрешните слабости на предприятието и. 
че сс налага ръководствата на предприятието и на 
синдиката да подобрят отношенията, като предложи 
по въпроса за (не)рсгулярността на референдума да 
сс поиска мнението на инспекцията по трудови от
ношения.

В края на заседанието председателят на ИО В. 
Йованчов подчерта, че деловата структура и синди
калното ръководство трябва да установят сътруд
ничество, че работниците трябва да бъдат информи
рани и за успехите, и за трудностите на фирмата, 
включвайки и това, че няма пари за заплатите да сс 
проложи цената на труда в пътния транспорт в ре
публиката. Казвате, че тя сега е 800 динара, а че 
ръководството е предложило в предприятието да бъ
де 560 динара. На работещите трябва да сс обясни, че 

пари. Кражбите, продължи той, злоупотрбата с 
поддържането на возилата и подобно, трябва да се 
изкоренят. Доколкото не нормализирате отношени
ята, и ние в момента подкрепяме политиката на ръко
водството на предприятието, подчерта председате
лят, леко можете да изчезнете от стопанската сцена. 
"Понеже засега не е известно каква е съдбата на 
състоялия се референдум, помощ за тълкуване ще 
поискаме от инспекцията по трудови отношения във 
Враня”, приключи Йованчов.

вото на
син-

автотранспортното предприятие. 
Несъгласията в предприятието кулминнраха пр

ез ноември миналата година, когато 82 от общо 123 
работника, колкото тук работят, подписали

на Скупщината на предприятието. Сетне 
Синдикалната организация взе решение подписката 
да приеме като своя. като раздвижи инициатива за 
сваляне на тоя най-висш управителен орган. Скуп
щината взе решение в предприятието да се проведе 
референдум по въпроса за 
(не)доверие. Но 9 миналия месец гласуваха 112 души, 
от които 63 за сваляне на Скупщината.46бяха против.

иск за
сваляне

собственото си

добре, показвайки всичко с което разполага. Турция като страна, 
която има много свои хора, като "гастарбайтери” на Запад, е заин
тересована за транзит през Югославия. На добре посетената преск
онференция, представителите на "Балкан” са показали и обяснили, 
че Сърбия е безопасна за транзитните пътници, а "Балкан” е 
способен да поеме същите на входната врата на СРЮ. Що се отнася 
до визовия режим, на турските журналисти и всички заинтересо
вани е показано, че всички организирани групови пътувания още на 
нашата граница получават туристически пропуски, с които ми
нават през страната. Тъй като Сърбия е заинтересована за транзит
ния туризъм, а турската страна освен за това и за зимния и бол- 
нолечебен туризъм, в "Балкан” вече предприемат определени ме
рки в посока на маркетинга.

Без оглед какво ще бъде тълкуването по въпроса 
за изхода на референдума, следният въпрос не 
бива да остане без отговор: Ако присъствието на 
синдикалните наблюдатели е било противзак- 
онно, а това е било известно на ръководството на 
фирмата, преди всичко па юридическата служба, 
защо тогава те пе са отстранени и зашо изобщо е 
започнало гласуването?

не ги

а трима се въздържаха. Понеже не се предприемали 
мерки за избиране на нов орган, синдиците преду
предили ръководството на предприятието, че 
неже е свалена Скупщината, естествено е. че са сва
лени и Управителният отбор и директорът”. С мне
нието на синдиците не е съгласно ръководството на 
предприятието. То счита, че референдумът не е про
веден съгласно Статута на фирмата и. че като такъв

по- А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ПОСКЪПНАХА 
КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ

няма сила на решение.
Защо? Гордиев възел по въпроса за (не)регуляр- 

ността на референдума представляват трима души.
които синдикалното ръководство определило да 
наблюдава регулярността на референдума. Скупщи
ната сформирала избирателна комисия, но синдикал
ното ръководство поискало на референдума да из
прати и свои наблюдатели. Ръководството на фир
мата го осведомило, че такова нещо не е предвидено 
в Статута им и. че не е позволено. Председателят на 
синдикалната организация се опасявал от евентуални 
спекули и опълномощил трима души. които наблю
давали референдума. Избирателната комисия 
констатирала нередности и нарушения по време на 

След няколко дни секретарят на фир-

Босилсградчани и райчиловчани от началото на тоя месец ще 
плащат по-високн цени за комуналните услуги, решнха членовете 
на Изпълнителния отбор на ОС. Цените на водата и канализацията 
поскъпнаха с 50%,и 1м5 изразходвана вода в домакинствата струва 
1,5 динара, а същото количество за канализация 0,75, докато юри
дическите лица питейната вода ще плащат 5,1, а канализационната 
1,5 динара. Домакинствата за съхраняване на боклука ще плащат 
но 20 динара на месец, а предприятията, организациите и ведом
ствата ио 0,60 динара за всеки метър квадратен площ.

Членовете на ИО не приеха изцяло предложението за 
шаване на цените на Управителния отбор на комуналното пред
приятие "Услуга", който беше поискал водата и канализацията да 
поскъпнат с 80% , а съхраняването на боклука от домакинствата с 
233, а от юридическите лица с 200 %.

Директорът на "Услуга" Иван Тончев изрази боязън, че с най- 
новите цени едва ли ще могат да поддържат водопроводната и 
канализационна мрежа и да съхраняват боклука, понеже "всички 
резервни части са поскъпнали двойно".

че ОС и финансово помощува на

нс е
иови-

гла сува пето.
дипломиран юрист по професия, установил, че 

референдумът не е валиден поради незаконното при
съствие на синдикалните наблюдатели.

мата.

РАЗМИНАВАТ СЕ Р'ЬКОВОДСТВАТА НА 
ФИРМАТА И НА СИНДИКАТА

"Автотранспорт“, клкто каза директорът му Ива- 
лчо Станчев, стопанисва при затруднени условия, но 
успешно. Заплатите се изплащат редовно. Един брой 
работници не работят поради липса на работа, но 
социалният въпрос не се пренебрегва, Синдикатът в 

иска в изплащането на заплатите да

В.Б.

предприятието 
приложим колективния договор за пътния транспорт 

републиката, но това не е възможно понеже нямаме 
толкова пари. Може би ще може ако тези, за които 
няма работа, си заминат вкъщи, каза той. Едни от 
водачите, продължи той, искат да заминат на път, но 
не е възможно, понеже не всеки с "Д” категория 
може да кара автобус до Белград. Според 
му синдикатът, както в предприятието, така и общин- 

в досегашния си състав, преценява своите права 
и компетенции. "Смут правят група хора, които .— 
тояват да дестабилизират предприятието поради

страсти", коза директорът, като подчерта, 
че "резултатите от референдума нямат сила на ре
шение. понеже синдикат го е нарушил когато опре
делил свои наблюдатели".

Синдикалната организация, каза председателят й 
Райчо Илиев, ие е организирала работниците за под
писката им за сваляне на Скупщината. Но понеже се

БЕНЗИН - НЕДОСТАТЪЧНОв

Според информациите, които всеки ден могат да се чуят ио 
радиото и телевизията, бензин има достатъчно за нуждите 
всички граждани. Но когато става дума за Димитровград, това 
едва ли е вярно. Определени количества гориво наистина е 
докарано на бензиностанцията край мотела, но малко бяха 
щастливците, които успяха да си купят. Горивото свърши още

нито капка. А

на

мнението
няма

ск ия нпс-
същия ден и ето вече седмица не пристига 
наближават пролетните полски работи и на хората им е необ
ходимо гориво за да стигнат до родните села, до нивите, тъй 
като рейсове няма всеки ден. Заетите на бензиностанцията но 
могат да дадат никакви сведения дали гориво ще има и кога.

по
литически

А.Т.
В.Б.

оШтШ 3 МАРТ 2000 г,



актуален димитровградски въпрос ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИО НА ДИМИТРОВГРАД
СКОТО ГОРАНСКО ДВИЖЕНИЕ

ДА СЕ ПЛАЩА ЛИ 

КАБЕЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ?
ЗАЛЕСЕНИ 16 

ХЕКТАРА ГОЛИНИ
(Или: кое е по-старо - кокошката или яйцето?)

Дали да плащат или не, въпрос е на който 
приключилите се на кабелната телевизионна 
система си задават, след като посредством по
щата са получили сметки за първите два месеца 
от тази година. Отговора по принцип е ”ДА”, 
тъй като всичко, което по определен начин се 
ползва, трябва да се плаща. Но...

КАБЕЛНО-ДИСТРИБУТИВНАТА СИС
ТЕМА НАПРАВИХА ГРАЖДАНИТЕ 
свои средства по инициатива на група ентуси
асти.

През тази година Димитров- ност в работата си благодарение 
градската организация на гора- предимно на разбирането, което 
ните е амбицирана да залеси об- проявява общинското ръковод- 
що 20 хектара голини на терито- ство, което отделя бюджетни ср- 
рията на общината, бе казано на едства за набавка на фиданки.

През последните 3-4 години 
Изпълнителния отбор на движе- интензитетът на залесяването 
нието, председателствано от аг- ряско спадна. Така например 
роспециалиста Йордан Маринк- през 1996 година на територията 
ов. Според предварителните пл- на общината са залесени около 
анове през пролетта би трябва- 68 ха площи, през 1997 г. - 10, 
ло да се залесят 2 хектара площи през 1998 г. - около 12, а лани - 
в обществения сектор и 8 ха пло- около 16 ха. Най-добри резул- 
щи в частния сектор. През тази тати в областта на залесяването 
есен също е запланувано да се са постигнати през 1985 година, 
залесят 10 ха площи и то 2 ха в когато на територията на общи- 
обществения и 8 ха в частия сек- ната са залесени около 403 ха пл- 
тор.

И ПАК СЪЩИЯ ВЪПРОС ОТ НАЧАЛО
ТО: да се плаща ли и как ползването на си
стемата при такива условия? Определяйки се 
за плащане чрез сметки като за телефон, ве
роятно се е разчитало на страха на хората, че 
сметката е ’ държавна” и като такава няма на
чин да не се плати. Да, трябва да се плати, но 
пак още едно НО...

Още когато за пръв път бе решено да се 
събират пари за да може системата да се под
държа в правилно състояние (друг е въпрос 
дали няма и други източници на средства за 
това), повече от 70% от ползващите системата 
платиха, разчитайки на обещанието, че неред
ностите и авариите ще бъдат премахнати. Но 
не стана така и после все по-малко се събираха 
средства. При някои от отговорните се разви 
правилото:”Платете за да ви поправим”. Тъй 
като един път платиха, а не бе поправено, хо
рата обръщат правилото и казват:"Поправете, 
па ще платим”. Значи ли това, че сега трябва да 
спорим кое е по-старо - яйцето или кокош
ката?

неотдавнашното заседание на

със

БЕЗСПОРНО ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ 
за един малък град като Димитровград е кабел
но-дистрибутивна система и собствена ТВ про
грама, към която днес официално са приклю
чени около 1000 домакинства, а по някои све
дения с тези, прикачили се ”на диво” около 1300. 
Разбира се, че след като общината 
системата и тя финансира определени линии, но 
гръбнака” направиха гражданите сами.

А що се отнася до програмите 
могат да се следят, те са десет. Да напомним, че 
с помощта на двете големи сателитни чинии (ку
пени в самотб начало) се следят само шест ка
нала, от които качествена картина имат едва 
половината. ОБН телевизия от БиХ и "розо
вата” (ПИНК) телевизия се гледат с помощта на 
малки (домашни) специално за тях поставени 
чинии. Първа и втора програма на РТС сега ед
вам могат да се следят. Единствената забавна и 
развлекателна програма на РАИУНО (италиан
ски първи канал) на събота и неделя най-често 
се сменя с италианския втори канал. Според нео
фициални но все пак точни сведения, това се 
прави поради това, че някои близки до телевиз
ията играят ТОТО КАЛЧО (италиански спор
тен тотализатор) и нямат търпение да чакат но
вините за да разберат окончателните резултати 
от италианската футболна лига, а направо ги 
следят от РАИДУ Е. Поради това се случва да не 
могат до край да се следят, например концерти 
на прочути италиански певци (Адриано Челен- 
тано). Да не говорим, че програмата на ” ПРО 
7” се прекъсва за да се включи царибродска те
левизия, а в началото за тази локална програма 
имаше отделен модул.

Авариите на системата зачестиха много, а 
отношенията с хората-специалисти от Ниш из
градили системата, май не са най-добри. Затова 
повредите се елиминират след седмица, две, ме
сец... Ползващите системата оправдано негоду
ват.

ощи, докато са затревени около 
През миналата година, бе ко- 39 ха. От 1982 до 1987 година в 

нстатирано на заседанието, про- Димитровградска община са би-взе под свое
грамата за залесяването на го- ли организирани и съюзни мла- 
лините в Димитровградска об- дежки трудови акции по зале- 
щина е реализирана с 32 на сто. сяване.
С други думи от 50 ха площи са 
залесени само 16 ха и то в част- рията на общината понастоящ- 
ния сектор. В обществения сек- ем има около 17 хиляди хектара 
тор е било запланувано да се за- площи с широколистни и 3500 ха 
лесят 25 ха площи, но залесява- площи с иглолистни гори. Това 
нето изобщо не е провеждано горско богатство напоследък 
впоследствие на липса на фида- намалява в резултат на интензи

фицираното сечене на горите,
От съответните републикан- както и намаленото залесяване 

ски органи (и фондове) димитр- на голините. На жителите на об- 
овградската горанска организа- щината годишно са необходими 
ция вече две години не е полу- около 6000 кубически метра дъ- 
чила финансови средства.

Що се отнася до акциите и териал. 
дейностите на Движението на 
гораните през 1999 година нека 
да отбележим следните: урежда
не на парковите площи в рам
ките на основното училище в се
ло Желюша (уредени са около 
30 ара площи), засаждане на 300 
смрики в парковите площи на 
ГТП "Балкан” на граничния 
преход (залесени са също около 
30 ара), изготвяне на програма 
за озеленяване на парковите пл
ощи в рамките на основното уч
илище в село Желюша.

Димитровградската горанс
ка организация през последните 
години поддържа последовател-

които днес
Преценява се, че на терито-

А що се отнася до сумата, която трябва да 
се плати, тя на пръв поглед е символична -20 
динара на месец или една германска марка. Но 
1000 домакинства по една марка, стават хиляда 
марки, за една година 12 хиляди марки, а това 
никак не са малко пари. Гражданите, поне една 
част от тях сигурно ще платят, но търсят гаран
ции, че ще бъдат върнати всички програми от 
началото, че приема на всички канали ще е 
качествен, че ще имат възможност поне мъ
ничко да участват в определянето какво да се 
гледа... За това колко вярват в гаранциите, 
нека да споменем, че голям брой от ползва
щите системата са си купили собствени сате
литни чинии, до скоро заинтересовани да се 
приключат, също са се снабдили с чинии. С 
просто око могат да се видят повече от сто 
такива сателитни съоръжения по покривите и 
балконите в Димитровград. И ако в най-скоро 
време нещо качествено не се промени и кабел
ната система доведе на желаното ниво, едва ли 
ще има кой да плаща, а тя ще се разпадне (как- 
то впрочем изглеждат помещенията в които се 
намира апаратурата), освен ако не се намери 
начин сметката ”да се прикачи” към някоя 
друга сметка, където просто няма да се знае 
какво и колко се плаща.

нки.

рва само като отоплителен ма-

Б. Димитров

В ГОИН ДОЛ, ДИМИТ
РОВГРАДСКО

КОЛЕВ Е 
НОВ КМЕТ

Пенсионираният желез
ничарски работник Михай- 
ло Колев неотдавна бе из
бран за нов председател на 
местната общност Гоин дол. 
Начело с новия си кмет го- 
индолчани са амбицирани да 
проведат няколко комунал
ни акции: уреждане на зала
та в местния Културен дом, 
уреждане на местните гро
бища и местните пътища и 
други. Освен това, новото 
ръководство на МО ще ра
боти за съживяването на ку
лтурния и обществения жи
вот в селото, който през по
следните няколко години за
глъхна напълно.

Както узнаваме, в Гоин 
дол обмислят идеята да въ
ведат местно самооблагане. 
Тази МО е една от редките 
по-големи местни общности 
в общината, които нямат 
местно самооблагане.

За отбелязване е, че в се
лото неотдавна бе сформи
ран местен отбор на димит
ровградския Съюз на пенси
онерите.

Гоиндол всъщност се тр
етира като крайградско се
лище, отдалечено от центъ
ра на общината 6-7 киломе
тра. В него живеят около 
300 жители, сред които и 40- 
тина млади хора.

А.Т.

В СЕЛО ГЛОЖЙЕ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПО-ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 

ТАЗИ ГОДИНА
Местната общност Гложйе - Босилеград- общност Тасе Илиев подчерта, че пропусна- 

ска община, към края на февруари тази година тото през миналата година ще бъде наваксано 
проведе заседание, на което направи анализ за през тази година. За целта вече е утвърдена 
миналогодишната комунално-битовата дейно- съответна програма, в която главен акцент са 
ст и утвърди основните програмни активности селските и махленски пътища, както и пред

приеман? на мерки за саниране и реконструк-

държат чрез регионалното шосе Босилеград - 
Бесна кобила. А фактът е и това, че до Марти- 
новица в нашето село и Клагье в Долна Любата 
вече има добър път за движение, което озна
чава че остава отсечка от няколко километра, 
заяви Илиев.

Освен уреждането' на селския и махленски 
пътища, гложани за тази година са планирали 
и предприемане на съответни мерки за сани
ране и реконструкция на местната черква 
"Свети Илия”. Черквата е осветена през 1948 
година и от тогава насам не е поправяна, а 
покрива вече- напълно е пропаднал. Затова на 
заседанието бе заключено да се поиска помощ 
от черковните институции в общината, а в ме
стната общност да бъде раздвижена инициа
тива за събиране на парични средства. Мест
ната общност ще участва и с работа.

На заседанието бе издигната инициатива и 
за прокарване на телефонна мрежа до селото, 
защото вече двадесетина души изразили же
лание за въвеждане на телефон в домовете си. 
И в тази акция те ще търсят съответна помощ 
от републикански и общински институции.

през тази година.
Повечето от участвуващите в разисквани- ция на черквата.

Преди всичко в приетата програма за раята изтъкнаха, че през изтеклата година, въп
реки че тя беше извънредно трудна, местната бота е запланирано уреждането на централния 
общност е осъществила сравнително добри ре- път от Гложки дол до центъра на селото в 
зултати. Отделно когато става дума за организ- дължина от около 7 км. Според думите на Ил- 
ираното снабдяване на населението с основ- иев, необходимо е разширяване на отделни ме
ните хранителни артикли по време на агре- ста, регулиране на минаващите през пътя по- 
сията на Северноатлантическия алианс срещу точета, а на отделни места се нуждае и от ча- 
нашата страна - брашно, захар и олио. Освен кълна настилка. Освен този път, в тазгодиш- 
това, осъществени са и относително добри ре- ната програма за работа местната общност Гл- 
зултати и в областна на комунално-битовото ожйе е запланирала и прокарване на път към 
устройство. Прочистени и разширени са над 7 съседното село Долна Любата. Става дума за 
км махленски пътища и прокаран нов махлен- път, който местната общност вече няколко 

дължина от около 1000 метра, години планира, но поради различни причини 
Прочистени и разширени са пътищата до ма- до реализирането му не дойде, 
халите Мартиновица и Личаровци. В махала 
Личаровци е пробит и нов път до трафопоста, за нашето село и за Долна Любата. Защото той

ще бъде най-късата връзка между двете съ- 
Председателят на Скупщината на местната седни села. Засега те взаимните връзки под-

ски път в

- Въпросният път е от еднакво значение и

който снабдява няколко махали с ток.
Б. ДимитровМ. Я.

о 3 МАРТ 2000 г.



ЗИМЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКА РЕКРЕАЦИЯ "ДИВЧИБАРЕ 2000" В ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕ
КА ПРОМОЦИРАНА МОНОГРАФИЯТА НА ВЕСНА 
НИКОЛОВАУЧАСТВАХА И ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Под мотото "Здраве, знание, забава 
ство” на Дивчибаре през 
проведе

и другар- печели диплома "Майстор на снежните предели” 
пъовнят З„мен Миналата седмн«а се а с 3/4 събрани точки званието "Снежен АС”, 

оезния в кой™ фестивал по детска рек- С групата димитровградски деца е бил секре-
р ация. в който взеха участие и 14 деца-ученици таря на Соколското дружество Небойша Йотов 
отос™вното у;шлнще в Димитровград на възраст благодарение „а който в тази група е организи-’ 

Д Състезавайки се чрез игра, рана и ски школа. Всичките участници 
свързан„РпоеаиТ„1Ро 3™ СП°РТН“ ДИС«ИПЛИНИ’ Рнали Д°а°™и не само от амбиента и набрания 
прекрасната план °ЪС ЗИМНИЯ амбиент на опит, а най-много от осъществените познанства с
о^ГброТХ8^;,Гп”ТтеаСа СЪбИРаЛИ дР^гаРи и ДРУгаРки от други училища

” МУЗЕЙНАТА 

СБИРКА В 

ДИМИТРОВГРАД”
са се завъ-

и градове.
от които се В хола на Народната библиотека в Димитровград миналата 

седмица се проведе промоция на излязлата неотдавна книга на 
археоложката Весна Николова под название "Музейната сбирка в 
Димитровград”. За книгата на Николова говориха Слободан Кръ- 
стич, редактор на изданието, журналист и публицист от Ниш, м-р 
Прсдраг Псич, археолог и директор на музея "Понишавие” от 
Пирот, и Сретен Игов, журналист и археолог -любител от Ди
митровград.

Обръщайки се към присъстващите Слободан Кръстич между 
другото каза, че е щастлив, че Народната библиотека продължи 
издателската си дейност, публикувайки именно тази книга, която 
на читателите предоставлява ценни сведения за археологическите 
и етнографските предмети, намерени през последните няколко де
сетилетия в Димитровградския край. Кръстич подчерта, че освен 
Гоиндолско кале, останалите археологически находки в общината 
досега не са изучавани студийно и затова отправи апел към съо
тветните общински органи винаги да проявяват разбиране към 
по-нататъшните археологически изследвания, които се вършат на 
територията на общината.

А.Т.

НА ДИМИТРОВГРАД
СКАТА ТЕАТРАЛНА 
СЦЕЦА

БОСИЛЕГРАД

КООРДИНАЦИОНЕН 
ОТБОР СРЕЩУ 

АЛКОХОЛИЗМА И 
НАРКОМАНИЯТА

ГОСТУВАХА
ТИКАН
ГЬОША

Изпълнителният отбор 
ОС в Босилеград, по предложе-

тукашния Здравен дом, наркотици. Разкрити са даже 
сформира Общински координа- и наркотрфиканти. 
ционнен отбор, който да коор
динира активностите на компе- да се хване с борба срещу то- 
тентните органи и организации в ва обществено зло, наброява 
общината срещу алкохолизма и 10 души - от Здравния дом, 
наркоманията. Прим. д-р Крум ОС, Центъра за социални 
Накев. директор на здравното грижи, полицията, синдиката, 
заведение и член на ИО, каза, че двете училища и гражданите, 
предложението е продиктувано 
от факта, че през последно вр

еме един брой млади в общи
ната се подават на пиянство и

на
Героите на популярния 

домашен телевизионен се
риал "Семейно благо", Пре- 
драг Смилкович ("бата" Ти
ка шпиц) и Боголюб Митич 
("бата" Гьоша), гостуваха в 
края на миналата седмица в 
Димитровград, където из
пълниха пиесата под наз
вание "Ле-ле бате!". Текс
тът за пиесата е дело на 
Синиша Павич, който е на
писал и сценарното за те
левизионния сериал. Пие
сата е писана по мотивите на 
сериала.

Въпреки скъпите за ди
митровградските 
билети (30 динара) почита
телите
артисти в общината препъ
лниха голямата зала на ме
стния Център за култура. 
Смилкович и Митич на края 
на пиесата получиха апло
дисменти, но остана впеча
тлението, че публиката от 
тях очакваше повече. Пове
че смях преди всичко, по
неже актьорското умение в 
този, да го наречем, комер
сиален "проект" все пак 
беше на втори план.

ние на

ОКО, от когото се очаква

В.Б.

Небе Просторно 
Птичка,
Височина!
А йо тетрадката
моливът все йо-несвързани и думи неразбрани 
изПисва...
Какво ли рови из Подземието на живота?
Лети високо духът, моралът низко Пада 

Глагол несвършен 
Равновесие загубено 
Зададен въПрос.

НЕБЕ ПРОСТОРНО
ПТИЧКА
ВИСОЧИНА...

условия

на попумярните

*
=1 Момент от промоцията (Снимка: ФОТО БУБА)Ш

Ш <о За Сретен Игов публикуването на монографията "Музейната 
сбирка в Димитровград" представлява значително културно съби
тие за общината. Игов приветства идеята да се отпечати една та
кава книжка и добави, че постигнатото досега в тази област за
дължава и налага занапред по-сериозно да се отнасяме към ми
налото, ако искаме да имаме по-плодотворно бъдеще.

С особено удоволствие присъстващите изслушаха изказването 
на археолога м-р Прсдраг Пеич, който изтъкна, че авторката на 
книгата се е наела с огромна работа, тъй като е обхванала няколко 
области от науката. Книгата на Николова, която е писана с нау
чнопопулярен стил за м-р Пеич е с изключителна важност за запаз
ването на културното наследство на тези краища и запазването на 
идентичността на тази среда. Според ппротския археолог книгата е 
особено значителна за младите поколения, конто в днешната елек
тронна ера несъзнателно се отчуждават и губят връзка с миналото 
на собствения си роден край. М-р Пеич пожела на Николова за
напред още по-ентусиазирано да продължи своите изследвания, а 
резултатите от тях да публикува в някоя своя следваща книга.

Ма промоцията в библиотеката бяха прожектирани и слайдове. 
Това всъщност бяха фотографии, на конто бяха представени пред
мети, находки, черкви и други важни предмети и обекти от ар
хеологическо-етнографската и историческа гледна точка. Фото
графиите са заснети но време на рекогносциранията, конто м-р 
Псич, Весна Николова и сътрудниците им са провеждали на тери
торията на общината.

Накрая на промоцията Весна Николова благодари на всички, 
които са й помогнали да напише книгата. Особена благодарността 
отправи към ОС в Димитровград, благодарение на чннто финан
сови средства книгата е отпечатана, както и на дарителите на муз
ейната сбирка, която работи към Народната библиотека.

За посетителите бе организиран коктейл. Те имаха възможност 
да разгледат експонатите на музейната сбирка.

Монографията на Весна Николова е двуезична - 
същевременно и на сръбски и на български език, което заслужава 
похвала. Рсцсзент на книгата е м-р Прсдраг Пеич, лектори 
Душанка Цонсвич и Милисав Николов, резюмето на английски с 
превела Сузаий Станкова, фотографиите са дело на Любча Хрис
тов, а за дизайна се е погрижил Борис Бмшчан. Книгата е печатана 
в 500 екземпляра. Тя е издадена от Народната библиотека.

и
<5 сп3*ош За дни изминали забравен сПомен.Тз:

Ей Милорад ГЕРОВо
Б. Димитров с

1п шегаопага
ТОДОР СЛАВИНСКИ 

1.3.1990 -1.3.2000
На 1 март тази година сс на- даде в информационно-издате

лската дейност на нашето мал-вършиха 10 години от смъртта 
на Тодор Слави иск и, един от 
най-известните обществени де- ОК на ССРН в Пирот той е ед

ин от главните инициатори и 
създатели на вестник "Братст
во" и издателство "Братство”.

цинство. Като председател на

йци от Димитровградско и от
българското национално мал
цинство изобщо.

Роден е в Славния през 1927 Славински е първия главен и 
В Народноосвободите- отговорен редактор на вест-

директор на Издател-година.
лиото движение се включва ка ниха и

свото, които постове заема в вършиха 40 години от създа
ването им, неговите последова
тели - редактори, директори, 
журналисти и сътрудници на 
нашите издания и техните чи
татели, роднини, приятели и 
почитатели на делото на Тошо 
Славински с пиетет и уважава
не си спомнят за него и му из
казват искрена и топла благо
дарност.

то седемнадесетгодишен млад-
□ слея освобождението зае- продължение на седем години - 
отговорни постове в СКОЮ от 1959 до 1966. По-късно, като 

и младежката организация в функционер в ССРН и репуб- 
Димитровград, а в Социалисти- ликаиски и съюзен депутат той
меския съюз е секретар и пред-

околийските конф- питието на печата, радио и те- 
левизонните предавания за бъ- 

на май-

еж а
га

печатана е
дава значителен принос в раз-

седател на
еренции на лиротска и нишка

Бил е член на релубли- лгарското малцинство 
на ССРН на чин език:

околия.
канските органи 
Сърбия и избиран за републи
кански и съюзен депутат. Осо- му 
беио голям принос Славински и

Десет години от кончината 
, когато вестник "Братство 
издателство "Братство” на- Вонко Димитров В. Димитров

о3 МАРТ 2000 г,



ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" ИМА СЛАДКИ ГРИЖИ

МНОГО ПОКАНИ ЗА ГОСТУВАНЕ С
НА ТЕАТРАЛНИТЕ СРЕЩИ НА САМОДЕЙНИТЕ ТЕ
АТРИ В НИШ

55 КОЩАНА УСПЕШНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Ансамбълът на димитровгр
адския театър ’ Христо Ботев” 
вчера в Зайчар два пъти изпъл- 
ни своето миналогодишно 
трал но представление "Коща- 
на . Днес това представление ще 
могат да видят ценителите на те
атралното изкуство в Салаш, а 
утре - в Неготин. Със

теа-

Домът на културата ” Център 018” в Ниш домакин на Срещите. 
Участват шест самодейни младежки театрални ансамбла, от шест 
града. Срещите започнаха с представянето 
Димитровград с пиесата ” Физици” от Фридрих Диренмат

Самодейният младежки теа- град, член на журито: "Извън- 
тър, който работи при Народ- редно представление както иг- 
ната библиотека в Димитровг- рата на артистите, така и на по- 
рад, в Ниш се представи с пие- становчика Борис Лазаров. На- 
сата ” Физици”, чийто постано- градата артист на вечерта, която 
вчик е вече известният и извън се присъжда за насърчение е по- 
Димитровград Борис Лазаров, паднала в прави ръце. Моето 
Едновременно, той изпълнява- желание е това момиче да про- 
ше и една от главните роли. С дължи да развива вродения та- 
ловко и умело майсторство по- лант. Предвиждам й прекрасна 
ставя пиесата до съвършенство, кариера в света на театралното 
тъй като се има предвид, че ар
тистите са ученици от основното 
училище и гимназията. Въпреки ев и Милан Андреевич са шесто- 
че са млади, те вече имат голям класници и най-младите артис- 
опит в театралното изкуство. С ти. Ролите обаче си изпълниха 
надареността си и истинското твърде професионално. Щаст- 
държание на артисти на сцената, ливи са, че се намират рамо до

на артистите отсъщата
пиеса членовете на димитров
градския театър ще гостуват на 
10 март във Вършац, на 11 март 

Белград (в залата на Юго
славския драмски театър) и на 
17 март във Враня.

Според думите на управите
ля на театъра "Христо Ботев” 
Слободан Алексич интересът на 
театралните дейци навред из ст
раната за ”Кощана” е изключи-

в

Сцена от представлението "Кощана" (снимка И. Алексич)

лгарски актьор от сръбски про
изход, Христо Бойчев, драмату
рг, по чиято пиеса димитровгра
дския театър през 1998 година 
подготви представлението "По
лковникът Птица”, както и др
уги хора от сръбски и югослав
ски произход, които живеят и 
работят в България. Гостуване
то на театъра "Христо Ботев” в 
София получи завидна публич
ност в българските медии. В по
пулярното телевизионно сед
мично предаване за културата 
под название "Кръгове”, което 
върви по канал 1 на БНТ, за иг
рата на димитровградчание бяха 
изказани много похвални думи.

На 3 април тази година, при
помня ни Слободан Алексич, се 
навърша ват 100 години от пъ
рвото изпълнение на "Кощана”. 
За първи път това представле
ние е изпълнено в белградския 
Народен театър. Театърът "Хр

исто Ботев” в момента е един
ственият театър в Сърбия, ко
йто изпълнява "Кощана”. В то
зи факт вероятно лежи отговора 
на въпроса защо димитровград
ския театър е толкова търсен в 
страната и защо залите, в които 
изпълнява "Кощана” по прин
цип се пълнят до крайни преде-

телно висок. Освен в посочените 
градове, представлението най- 
вероятно ще бъде изпълнено 
още в няколко града в Сърбия. 
Във всеки случай покани за гос
туване има много, изтъква Але
ксич.

изкуство.”
Боян Милев, Милош Георги-

В Димитровград тази пиеса е 
изпълнена 10 пъти, в Пирот - 2, 
в Босилеград - също два пъти и 
в София — веднъж. В българска
та столица театърът е изпълнил 
представлението в залата на дъ
ржавния сатиричен театър "Ал
еко Константинов”. Сред посе
тителите са били и Данко Про- 
кич, завеждащ югославското 
посолство в София, Нешко Ма- 
дич, консул на Югославия в Бъл
гария, Димитър Остоич, съпред- 
седател на дружеството за бъ
лгарско-сръбско приятелство и 
други видни хора от това друже
ство, Джоко Росич, известен бъ-

ли. те въодушевиха пълната зала на рамо с по-възрастните от тях са- 
нишкия Дом на културата. Нито модейни артисти.Да отбележим, че освен "Ко

щана”, театърът "Христо Бот
ев” напоследък изпълнява и пр
едставлението "Професионал
истът” от Душан Ковачевич, ко
ето е подготвено преди години, 
но от години не се сваля от реп
ертоара на театъра. През сре
дата на миналия месец това пре
дставление бе изпълнено в Пи
рот, докато в Белград (в театъра 
"Дадов”) ще бъде изпълнено на 
22 март т.г.

Драган Колев, директор наедин момент не попусна внима
нието на публиката, съставена Народната библиотека в чийто 
от млади и възрастни. В продъл- състав работи и този театър е 
жение на 80 минути, колкото пр- твърде доволен от онова, което 
одължи представлението, публ- могат членовете на този театър, 
иката ги награждаваше с бурни Както казва ”от съществуване-
и непрекъснати аплодисменти, то, време от четири години, това 
Това говори, че наистина са из- е четвърто представление. Зна- 
пълнили задачата си до край, ка- чи че работим успешно. Дово- 
то истински професионалисти.

Професионалното жури, ко
лен съм .

Срещите на самодейните те- 
ето твърде внимателно следеше арн тази година започнаха в 
представлението провъзгласи Ниш. Така се договорили орга- 
най-добрият между най-добри- низационните отбори на самоде- 
те. Албена Стаменова стана но- йните театри в Сърбия. Зоран 
сител на Диплома, като артист Боич от Ниш организатор на та- 
на вечерта. "Гордея се и съм зи културна манифестация спо- 
твърде доволна, че получих та- дели: "Срещите започнаха в на- 
кава награда, а още повече, че в шия град, но без наше участие, 
журито работеше и професион- Това не значи че ние нямаме та- 
ален артист от Белград. Но Ди- кива артисти или пък пиеса. Пр- 
пломата значи и отговорност, облемът при нас са средствата. 
Ще се старая още повече да раз- защото ние наистина работим 
вивам и усъвършенствам този без чиято и да е помощ. Благо- 
мой талант. В работата особено дарение на нашата организира- 
много благодаря на Борис Лаз- ност намерихме спонсори за пр- 
аров, който ни учи и помага.” - овеждане на това прекрасно др- 
каза, видно възхитена младата угаруване в нашия град. Така ще 
артистка Албена Стаменова, уч- правим и занапред. Договорихме

Б. Димитров

В КИЦ "ЦАРИБРОД" В ДИМИТРОВГРАД

СКУЛПТУРИ НА ВЕЖДИ РАШИДОВ
През миналия месец в помещенията на КИЦ 

"Цариброд” бе открита изложба на Вежди Ра- 
шидов, в момента най-известния български скул
птор както в България, така и в чужбина. Заедно 
с него своите произведения на димитровградчан- 
ите показаха и синът на познатия скулптор Вадим 
Рашидов
Каменов и Георги Трифонов, който гостува преди 
извесно време с групата 4x10.

Що се отнася до г-н Рашидов, можем да кажем, 
че наистина е скулптор, на чиито произведения 
човек може само да се любува. Скулптурите са му 
наистина по обем не много големи но по монумен- 
талност великолепни. Изляти са почти всички в

акварелист, и графиците Захари

еничка във втори клас на димит- се и да си гостуваме едни на
други. Нашата цел е да подпо- 

Самодейният театър, като могнем развитието на самодей- 
цяло от организатора получи бл- ния дух у младите, но и да объ-

ровградската гимназия.

агодарствено писмо в знак на ув- рнем вниманието на тези, които 
ажение и благодарност за уча- трябва да мислят и за това. Пре- 
стие в Срещите.

Борис Лазаров, като поста- да се съберем тук, за да покажем 
новчик ще се представи още ве- каквото знаем и умеем, по-точно 
днъж пред нишката публика, с какво всичко могат най-малките 
пиесата на пиротския младежки и нашата прекрасна младост.” 
театър.

Горан Милев, артист от Бел-

бронз.
Този скулптор е роден на 14 декември 1951 

година в българския град Димитровград. През 
1978 год. завършва художествена академия 
циалност - скулптура при професор Д. Даскалов.
Просто е невероятно но до 1981 година излага 
своите скулптури в СССР, Чехословакия, Полша,
Унгария, Португалия, Испания, Италия, Фран
ция, Белгия, Германия, Кувейт, Англия, Канада,
Швейцария. Няма по-голям град в България 
където не е излагал и почти страна в Европа 
където не е експонирал своите произведения. Ми
налата година е имал изложба и в нашата страна страх и бол. По стил са толкова разнообразни, че 
в Белград, а ние в Димитровград, имахме въз- е трудно да ги категоризираш. Можем да кажем,

че при нас е гостувал наистина, световноизвест-

калено съм доволен, че успяхме

спе-

Миланка Зарева

КОНЦЕРТ В КИЦ 
” ЦАРИБРОД”

можност да видим някои от произведенията му..
Скулптурите му тематично са най-различни, ния скулптор Вежди Рашидов, който на края ни

обеща че ще ни гостува с повечето произведения
Известната млада фолк певица от България Еми Стамболова 

гостува на 25 февруари в КИЦ "Цариброд” в Димитровград. 
Макър, че по същото време в Центъра за култура свое изявление 
имаха артистите от сериала "Семейно имане”, Тика Шпиц и Бата 
Гьоша, помещенията на КИЦ бяха тесни да съберат всички заин
тересовани. Все пак вътре се събраха около 150 души, почитатели 
на новокомпозираната българска песен и на Еми Стамболова. Кон
цертът продължи около един час.

но все пак в тях се чувства човека, било това-ком- 
позиция или акт или бюст, в нетговия универсум в в димитровградската галерия, където има по- 

намира "Ьото зарича” - човека като голямо пространство за неговите скулптури. На
нас нищо друго не ни остава, освен да му 
пожелаем още много успехи и скулптури, разбира

центъра се
индивид, около който се върти цялото чо
вечество, цивилизацията, а той е в нея, понякога 
щастлив но повечето в агония и патня, която до- се, и дано наскоро ни посети пак. 
стига до алнгиерийскияпакъл. Понякога са толк
ова силни в своите чувства дори дотам да вливат А.Т.Димитър Димитрош

ШШшШз3 МАРТ 2000 г.



СРЕЩА С НАШЕНЕЦ, ОТЛИЧЕН ЗА ХУМАННОСТ

ЗА ЛЕКАРЯ - БОРБАТА ЗА ЧУЖДИ 

ЖИВОТИ Е НАЙ-ВАЖНА
Едва склони да говори 
- Публицитет

за печата.
не ми е нужен - казва скромния 50- 

годишен хирург в Бърза помощ в Ниш Димитър Со
се оказваха недостатъчни...

- В такива случаи забравяте на себе си?
- Да. Колегитети- и аз както и целокупния медицински 

персонал - в такива моменти забравяме на нашите жи
воти - само и ~ 
професия. Обаче много

Все пак склони. Имах и защо да настоявам да ни

а по време на миналогодишната агресия на НАТО 
алианса срещу нашата страна.

НС М°ГП ДП “ опРеДеля кога ми е било най-тежко. Тежко беше

само да спасим чуждите. Такава е нашата 
-1 ни е жал, когато имаме без

надежден случай... В същия ден когато стана бомбарди
ровката на Нишката болница - беше бомбардиран и 
квартала край главния пазар в града. Докараха 
много

Димитър Сотиров е роден през 1951 година в село Иза- 
товци, Димитровградска община. Осмогодишно 
училище завършил в Каменица, а гимназия в 
Димитровград. Медицина следвал в Ниш и след 
дипломирането си няколко години работил в Бела 
паланка. Специализирал обща хирургия и след като 
останал на работа в Бърза помощ.
Съпругата му е икономист, която се трудоустроила 
след 17 години чакане. Имат две дъщери.
- Кола в момента нямам, казва Сотиров, но не 
забравям родния си край. Взимам колата от побратима, 
и отивам да видя родителите си, които живеят в Иза- 
товци.
Преди няколко дни и Сотиров гледал филма за Висок 
на Владимир Манич, за който той каза, че много му 
хареспа и че всеки нашенец трябва да го види.
Може би след това и мнозина, които сме позабравили 
на родния си край - ще отидем да го видим.

цински работници - след това биват изправени пред 
трудната задача да се борят за животите им. Сред тях в 
тази първа боева линия, е и нашия скромен земляк - 
Димитър Сотиров.

и оттам
повредени. Грозна картина представяваха ране- 
т заведението ”Три фенера”, които и лично по

знавах... Опитах се да им помогна, обаче толкова тежки 
повреди имаха, че нямаше начин...

- Имахте ли и време за почивка?
- Едва. Работехме непрекъснато и но 24 часа... В 

Ниш пристигаха най-много търсещи помощ, защото 
по-малките центрове като Враня, Прокупис и Лссковац 
нямаха условия, които имахме ние...

- Водихте ли бележки за тези военни дни?
- Водех си дневник, пък и много от акциите, които 

сме изпълнявали са заснети. След като свърши войната 
аз често изнасям лекции, като ползвам заснетите мате
риали. Такива съм изнасял не само в Ниш но и в Белград 
и други градове.

И днес имаме много работа. И сами виждате, че 
постоянно ни прекъсват... Особено много повредени ни 
довеждат от нощните побои, ставащи по кафенетата и 
други заведения...

Времената са размирни и тежки - в присъствието на 
- мнозина с лека ръка посягат върху чужди

и когато ежедневно ни докар- 
ваха тежко и леко ранени от Косово и Метохия. Вер
толетите кацваха в двора на Военната болница и докато 
ние им Давахме помощ - около оградата на болницата се 
трупаха хора, интересуващи се за роднини, близки и 
познати дали ранените ще оцелеят...

За един хирург няма нещо 
наложи да каже, че раните са тежки, но борбата за 
живота продължава... до последната секунда...

- Все пак -

ните от

по-трудно от това ако се

сигурно сте имали моменти, когато...
- Да, да. Това стана по 

Патологическото
време на бомбардирането на 

отделение в Нишката болница 
чалото на май миналата година. По служба 
тъкмо на мястото където натовските

в на- 
се оказах

самолети изси
паха тепих от касетни бомби. От силната експлозия бях 
отхвърлен няколко метра встрани. Тъкмо приемахме 
линейка с ранени от фронта, а на мястото 
настана

изведнаж
ужас. От разпръсналите бомби имаше с де

сетки нови тежко и леко ранени, дори и 13 души убити... 
Това беше картина като от филмите...

Не губехме нито секунда - а действувахме. Имаше 
толкова много охкащи за помощ, че дори и нашите сили

алкохола 
животи.

А хирурзите преди всичко, както и на другите меди-
Матея Андонов

8 МАРТ КАТО ПОВОД: 55 ГОДИНИ РАВНОПРАВИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ЖЕНИ В ОБЩЕСТВОТО (1945 - 2000)

ЕПОХАЛНА ПРИДОБИВКА, ПОТВЪРДЕНА С ГРАНДИОЗЕН ТРУДОВ ПРИНОС
Изминаха 55 години от най- 

съдбоносните и тежки времена, 
когато Босилеградският край се 
освободи от монархо-капитали- 
стическия режим, когато настъ
пиха исторически изменения в 
живота на населението, в нацио
налното, социалното и култур
но-образователното положение 
на хората. Тогава започна и пе
риодът на истинско равноправ
ие на жените в новото общество. 
Изчезна поговорката: 'Жените 
са с дълга коса, но с кратък ум.” 
В течение на изминалите пет де
сетилетия и половина жените на 
дело доказаха, че са природно 
надарени със силен ум, сръчни 
ръце и голямо трудолюбие. Те 
създадоха нови блага не само за

бяха трудовите площадки на же
ните: край старото училище бе 
построена кинозала; сетне бяха 
изградени управителната сград 
и магазините на ''Напредък”; зд
анието на Общинската скупщи
на в града; новата болница с хи
рургичен отдел; нови училища; 
14 големи кооперативни домове; 
три овощни и четири горски раз
садника... Пристъпи се към съз
даване на големи комплекси ов
ощни насаждения, а околията 
имаше и 20-годншсн план по за
лесяване, който също бе реализ
иран. Борбата с катастрофална
та ерозия се разшири в целия во- 
досбор на река Драговищица, 
коригирано бе коритото на ре
ката от Гийчик през Азия до ус
тието на Изворщица в Драгови
щица. Изградени са 5 разплодни 
и една ветеринарна станция. Же
ните рамо до рамо с мъжете про
карваха нови пътища. Навсякъ
де задружно работеха мъже и 
жени в напреднала и на средна 
възраст, девойки и момчета. 
Жените от Босилеградско уча
стваха и в акциите за чистене на 
снега но нътя през Бесна коби
ла, както и през Влаеина...

Към този техен трудов при
нос непременно трябва да при
бавим и безмерния им селскос
топански и домашен труд. Жи
вият труд беше основен двига
тел на изграждането на Босилс- 
градскня край през първите го
дини след Втората световна вой
на, а жените винаги бяха в пъ
рвите строителски редици.

а

Зана Георгиева, първата 
общинска отборничка и първа 
активистка на АФЖ в Босиле-

Пролотно залесителна акции на женито от соло Гложйе в мест
ността Гложки дол

себе си. по и за бъдещите пок
оления.

Международният ден на же
ната - 8 март, който наближава 
ми беше повод да посетя баба 
Зана Георгиева, по баща Хрис
това. Родена е през 1909 година в 
добродолската махала Кръста
ти дъб, а отпреди 65 години жи
вее в Босилеград. Тя е най-ста
рата иепсиоисрка в общината. 
Веднага след освобождението е 
била първата жена, която е вк
лючена в състава на първия На
род ноосвободителси отбор в 
Босилеград и една от първите 
жени, които оформили общин
ската организация на жените - 
АФЖ. Днес баба Заиа с голяма 
радост и гордост разказва за то
гавашната активност но жените 
и техните успехи, постигнати 
при изключително тежки усло
вия. Помни, че след превземане

то на властта от страна на кому
нистите били формирани обще
ствено-политически организац
ии. конто веднага започнали да 
изпълняват своите задачи. Ор
ганизирани от АФЖ. жените съ
брали вълна, направили седейки 
и изплели пуловери, шалове, ръ
кавици, чорапи и ги подарили на 
войниците от народната отбра
на. Организирали вечеринки в 
чест иа Деня на жената, подпо
могнати от гимназисти н бойци 
на Босилеградскии партизански 
отряд. Тогава се създаде тради
цията на всеки 8 март жените да 
отиват на гости при граничари-

Според официалните избирателни списъци Босилс- 
градска община днес има 9460 избиратели, от които 
4820 са мъже, а 4640 - жени. Жените са застъпени във 
всички общински органи и организации.

След 1944/45 година босилсградскитс жени 
свои представителки и във висшите органи и тела. На 
Втория конгрес на АФЖ на Сърбия делегатка от 
Босилеградска околия беше Пенка Стефанова. Мара 
Стоянова, по баща Йоиева, от с. Райчиловпи, главна 
ораторка на големия митинг в Босилеград на 1 май 
1947 година, беше участничка във важни политически 
събрания и съвещания. Слобода Иванова - 
Бояджийска о г Босилеград имаше честта да я приемат 
видни кора от републиканско и съюзно равнище, а вече 
споменатата Зана има щастието да приеме известния 
функционер Милош Мииич, когато той беше на висок 
пост в държавата. Една от най-виднитс активистки на 
организацията на жените беше професорка Христина 
Василова Младенова, която днес живее при дъщерята 
и зетя си в Лесковац.

I

имаха
I

те.
В следвоенното развитие на 

Босилеградска община жените 
вложихп огромен физически тр
уд, участвайки заедно с мъжете 
в изгрпждпието на голям брой 
нови обекти. Ето къде тогввп Стоян ЕВТИМОВ
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- СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (6) [4и1П ШП юг гт Предидущото съдържание: Асен и Вердо илюстрираш що е система, взимайки като Пример менюто 
на обикновения банки обед и на Половин разрязана ябълка. Научаваме, че системата е^ цялост 
качествено По-висша от Простия сбор на своите части. На нашите герои Предстои да Прошълкуваш 
второто съществено отличие на системата - нейната ошкритосш. Защо и към каква ошкритосш ще 
узнаете чешейки вестник БРАТСТВО.

ЦАРИБРОДСКИТЕ 
МАЙСТОРИ ПЛАТНАРИ

В благословения
тнарите имаха много работа, много 
аршина платно изтъкаваха за нуж
дите на населението. Още ги ня
маше "американа” и "хасето”, фаб
рично изтъкани. Новите фабрични 
тъкани се появиха едвам сед 1934 
година. До тогава 
магазини и работилници на нашите 
стари съграждани-платнарн непре
къснато имаше поставени станове.
Но те най-много тъчеха платно, от 
което ръчно се ушиваха долни дре
хи. Всяка мома стигнала за мъжене, 
трябваше да направи дарове, 
тридесет чифта долни дрехи, гащи 
и ризи без яка за разните кумове, 
сватове, свекър и свекърва и мно- 
гобройните девери и зълви. Селата 
и градът бяха многолюдни и самите платнари даваха даже под наем 
памук и наткава, плащаха само работната ръка на жените от града даже 
и селата. Бяха няколко най-стари платнари. Първия е бил Мано Нейков 
с работилница до мостовете, баща на Сашо и Васил Маневи. След него 
е Димитър Бонев, с къща и работилница покрай днешното 
училище. Когато минавахме по улицата като деца миришеше на някакви 
остри, миризми от боядисания памук и от витриола, който се добавяше 
да е постоянен цвета на боядисаното. Димитър Бонев е записан като 
представител на платнарския еснаф в Алманаха на българските градове 
от 1898 година. Също така прочут платнар беше Николча Динкин, с 
работилница покрай Гациното. И за него работеха под наем работните 
ръце на нашите градски и селски жени. Защото трудно се изтъкава 
ръчно тънкото кенарлия платно. То беше насновано и с тънки сърмени

и копринени нишки, а наткавата се 
правеше от тънък памук. Но и

БИТИЕТО ■ МАШИНА НАПРАВЕНА ОТ МАШИНИси занаят пла-

След спектакуларното прозряване, че ОТС (Об
щата теория на системите) е ключът, който отваря 
дверите на съвременната биология и екология, Асен 
и Вердо напускат Погановския монастир и пеша се 
отправят към Звонска баня. Асен, освен че иска да се 
прибере в хотел "Мир” и продължи почивката си, 
стреми и друга цел. Той се надява, че онагледяване на 
прилагателното ОТКРИТА (система) ще излезе най- 
убедително ако отведе Вердо при термалния олим
пийски басейн в Банята.

- Твърдя - започна Асен щом се намериха в Банята 
- че звонският басей е учебен пример на открита 
система. Какво ми дава право така да мисля, Вердо?

- Много просто, д-р Асене, басейна е ОТКРИТ 
защото няма покрив!

- (Виж му акъла па му крой шапката!) Набл
юдавай, Вердо, как басейнът функционира, а не дали 
има или няма покрив. По какъв начин се поддържа 
уровена на водата в него?

- Уровена се колебае, д-р Асене, в зависимост от 
ония пет тлъстички дами в бански костюми - дали са 
се гмурнали във водата или са излезнали навън... 
Позволете да им се придружа...

- (Бай Ганьо - иска да им се придружи облечен в 
дълги фланелни гащи!) Ние се занимаваме с наука, а 
не с флирт или гастрономия, момче. И тука не става 
дума за закона на Архимед, а за поддържане на ни
вото при непрекъсваемо притичане и изтичане на 
водата. Басейнът функционира според принципа ва- 
жещ за откритите системи - посредством тръби во
дата приижда и изтича, но общият бланс на прихода 
и разхода е уравновесен.. Такова равновесие Бертан- 
лафи навремето си нарече динамично или стацион
арно равновесие.

И при биотичните системи, понеже и те са от
крити, става безспирно приемане и отдаване на МЕИ 
(материя, енергия, информации). Така действат и зад
вижени машини, гълтат МЕИ и вършат работа. Це
лият свят е построен от открити "машини”, а и самото 
Битие е една грандиозна "машина”. Но, за разлика от 
биотичните открити системи машините поддържат 
своите СТРУКТУРИ не чрез стационарно ранвове- 
сие. Техните структури имат статично равновесие - 
конструктивните им елементи не се самовъзобно- 
вяват.

Ж Лдд ~ СОПЯ

ь
в платнарските

ж
*

над
^в"к;уа

Стационарното равновесие на откритите системи 
се описва с образците 

1аб=1ба и 1аб=К.Уа
А-съд за вода, басейн; Б - външна среда; Ъ обем 

на басейна; К - константа на изтичането

(От книгата на Р. Глазер Рис. 38 на стр. 102)

Йордан Марков намотава цевки. 
Годината е 1928

основно

алните особености... Машините са "живи”, единст
вено, когато човек ги приткъми да вършат работа...

- Тъй като и човекът е открита система и не може 
без ядене, защо изкарах тогава толкова глъчки при 
споменаване на кебап, гювеч, фасул, бачки обед?

- (Аджамията или се преструва или действително 
е недорасъл). Пак ли ти повредих суетата? Добре, 
щом толкова си умовит кажи кой от следните два 
случая изпълнява мерилата на открита биотична сис
тема:

1. Дали оня нещастник пред рецепцията в инвал- 
идска количка останал без крак, без едно око и със 
изкуствена зъбна протеза...

2.....Или тази риба амур, отровена в Тиса, чиято
снимка е поместена в днешния печат; обръщам ти 
внимание, че рибата е изхвърлена на открито?

Вердо се позамисли и отвърна:
- Ще Ви отговоря, д-р Асене, под условие пред

варително Вие на мен да кажете следното: с какво 
се движи инвалидът, с ръцете ли (нали с тях кара 
количката) или с копелетата на същата? (Това е 
мое отмъщение от категорията ”тук на лук”, дра- 
гий ми Асенчо).Биотичните системи не са живи ако не се хранят, 

дишат, пият вода, използват енергия, събират све
дения и ако не излъчват изразходвани вещества, из
лишна топлина и възвратни сигнали. Естествено, с 
темп зависящ от положението, възрастта, индивиду-

Прото(ко)колист: С. К.
В следващият брой: Екологията от становището 

на МЕИ обмен.
Марко Рангелов тъче платнотоЛевента Марко Рангелов като 

войник - Балканските войни другото малко по-дебело платно се 
изтъкаваше доста бавно. Само

най-ербаплията жени можеха да изтъчат на ден по два аршина тънко 
платно. А за една дълга женска или мъжка риза най-малко е трябвало 
поне по шест аршина ( аршин - около 80 см). Широчината на платното, 
не зная защо, също не беше голяма, нямаше повече от 60-70 см. А във 
всяка къща се тъчеше непрекъснато. Платно, кърпи за маса и лице, 
пребири, вълнени черги, драпери. парцаливи черги, сукно и шаек за 
ямурлуци (опинджаци). Непрекъснато се сновеше и натъкаваше раз
нообразна тъкан. Стан, чекрък, еленче, нищелки, кросно, предно и 
задно повратало, скрипци, совалки от различен вид с тел и перце ко- 

подношки, набърдило, джимбар и цевки, тесни, средни и дебели 
за вълна и парцали. Но най-ценни и най-малко си заемаха жените 
бърдата. От тях най-много зависеше качеството на изтъканото. Спо
мням си, че ме изпратиха в Чуй-петъл да донеса ’задно повратало . Ама 

запиша не можах, защото баба ми го произнасяше дзадно с 
дублекса ”дз”, каквато буква днес имат македонците. Имаше и още 
такива думи - дзвънче, дзвездан, дзвезда, ама чак после я разбрах тази 
буква, а тогава си записах само със "з”. От 1934 година почнаха да се 
появят фабрични платна и лека полека поглъщаха домашните платна. 
Но в града още си бяха двама прочути платнари дядо Марко Рангелов и 

му Йордан Марков. Имаха два дюкяна - един покрай фот. и 
часовникарския магазин на Жорж Гайдаров, а другия срещу Гациното. 
В последния имаше и задно помещение, в което работеха платнарите. 
Оттам са и тези снимки. Ама те и двамата си бяха същински платнари, 
учили в Бакърната фабрика в София тъкане и боядисване. Те са от 
близкото до границата село Градинье и дядо Марко е бил и български 
войник юнак. То си и личеше, че беше мъжага. Днес има внушителен 
портрет на здравеняк с опълченска шапка с кокарда и лъвчета и пет- 
шест ордена за храброст. Щото той по врме на войната с турците довел 
в ротата си хванат жив турчин. А след световната война те се прибрали 
в града и станали майстори-платнари. Къщата им и днес съществува, 

помощните сгради, където боядисваха в два големи казана памуци 
кошарите за добитъка им са в развалини. В този обширен 

работа. Съпругите им, на дядо Марко - Баба

Но НЛ

Водоравно: 1. Една зодия на 
хороскопа. 8. Дървено седло. 12. 
Домакински съд. 13. Домашни жи
вотни. 15. Женско име. 16. Модел 
италиански цигулки. 18. Широка 
улица, с дървета по тротоарите (ср
ъбско произношение). 20. Задна 
част на шията. 21. Който точно 
работи, пристига и пр. 22. Шес
тият тон от музикалната гама. 23. 
Вид маслиново дърво. 25. Малкото 
име на писателката Секулич. 28. 
Египетски бог на слънцето. 29. Вид 
иглолистно дърво. 31. Модел на 
"Москвич”. 33. Малкото име на 
наЙ—дсбрата димитровградската 
шахматистка — Алексова 35. Сто
лицата на Йордания. 36. Мисъл, 
общо понятие за даден предмет. 
37. Атлетическа дисциплина. 40. 
Първият летец (мит.). 41. Родона
чалникът на кубизма — Пабло. 42. 
Река в Австрия и Германия. 44. 
Метален лист. 45. Парична едини
ца в Норвегия.

Отвесно: 1. Неподвижна част 
на електромер (мн.ч.). 2. Домашно 
животно в пустините. 3. Елипсо
видни очертания. 4. Война (сръб). 
5. Инициалите на българския пре
миер Костов. 6. Хора, които орат 
земя. 7. Подслони (син.). 8. Мъжка 
рожба. 9. Малкото име на сръбска-

пш
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та поп певица — Николич. 10. Ма
рка руски самолети (Антонов). 11. 
Марка унгарски камиони. 14. Кър- 
воносни съдове. 17. Държава в 
Южна Европа. 19. Вещество, което 
не провожда, ток, топлота и др. 22. 
Политура (син.). 24. Една планета. 
26. Столицата на Сирия. 27. Марка 
френски автомобили. 30. Кон (по
ет). 32. Мярка за електрическо съ
противление. 34. Последна дума на 
молитви. 35. Вид папагал. 36. Илия 
(гальовно). 38. Пристанище в Из

раел. 39. Наш седмичник. 40. Мар
ка руски самолети (Илюшин). 41. 
Авто знак за Пирот. 43. Неда Ар-само 

и платна и нерич.
Решение на 1фьсгословицата 21 
Водоравно: 1. "Ромео и Жу

лиета". 12. Обор. 13. Туристи. 15. 
Рап. 17. Рур. 18. Имам. 20. Ася. 22. 
Ранг. 24. Икона. 25. Ница. 26. Ка
валери. 28. Ли. 29. "Милан" 30. Ти. 
32. Си. 33. Барий, 35. "Ман". 36. 
Тасос. 37. Алпи. 39. "Мерил". 41. 
Тореадор. 43. Пирони. 44. Антики.

двор кипеше непосилна 
Костпдннка. а на бай-Йордан - Богдана от Желюша, също бяха много и 
неуморно трудолюбиви. Днес внучките пазят много от разни ръкоделия 
и видове платна и тъкани, ръчно направени.

Какво още да кажем. От такива, естествено направени платна, ник- 
иритира кожата. Чист памук и нищо повече. Няма 

найлони, тропикали, леакрил, винил и подобни на тях,
ога няма да ти се наелек-силони,
тризирани изкуствени тъкани.

Разбира се, няма да се връщаме в старовремските станове, но нека 
да запазим за спомен платната и ръчно тъканите пребири от нашите

Лилия Нейковамайки и баби.

© 3 МАРТ 2000 г.



спо РТ СПОРТ На 8 март 2000 година се навършват 9 
ГОДИНИ от смъртта на нашия брат

ГЛИГОР ТОТЕВ 
от Димитровград

Годините са безсилни пред нашата обич, с 
която пазим свидни спомени за твоето бла
городство.

КИК БОКС
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА СЛЕД СФОРМИРАНЕТО

ЩЕ СТАНЕМ ОТБОР ЧА ПРИМЕР"
Опечалени сестра Цветанка, и брат 

Арханегел със семействата сикоето това да бъде поставено, за 
да можем качествено да се под
готвяме в пълния смисъл на ду
мата. СКРЪБНА ВЕСТ

На 24 февруари 2000 година в Мюнхен 
почина нашият скъп и незбравим- Как считате да обезпеча

вате средства за работа?
- Чрез спонсорство, преди вс

ичко. Благодарение на "Бал
кан", ГИД, "Комуналац” и "Не- 
натекс” досега успяваме да реал
изираме нашите планове и да 
работим с около 30 членове на 
отбора. Много деца са заинтер
есовани за този интересен спорт.

^НВЙГ*
Поклон пред сретя$Т9 му памет!

Опечалени семейства Радованович, Денич, 
Стоянови, Дувняк и Пейчич

ТЪЖЕН ПОМЕН
- От кога официално ще за

почнете да се състезавате?
- В СРЮ съществуват двае- 

стина отбора и ние през тази го-

МИРОСЛАВА - МИРА ГОГОВА 
отс. Лукавица 

(1933 год. -4.3.1997 год.)
Изминаха ТРИ ТЪЖНИ години от твоята 

смърт.
Ти си винаги в нашите мисли и в нашите 

сърца!

Ненад Лилов треньор и секретар на кик боксьорите дина ще се състезаваме в диви
зия (или по турнири), но за това

Най—младият член на димнт- отбора Мнролюб Тасич казва: е необходимо да се регистрира- 
ровградската спортна фамилия — Завършихме всичките ад- ме и като състезателски отбор, 
е Кик бокс отбора Димитров- министративни работи, открих- В момента с членовете на отбо- 
град \ който е сформиран на 1

Твоите най-близки: съпруг Сретен, син 
Рашко и дъщери Елена и Верица със 

семействата симе джиро сметка, печат и рабо- ра твърде успешно и професи- 
октомври миналата година от тим по всички правила. Що се онално работи Ненад Миков, ко- 
група ентусиасти. Отбора ведна- отнася до нашите планове, най- йто е и секретар на отбора и от 
га привлече голямо внимание напред трябва да набавим още неговата работа напълно сме до- 
сред младите в града. Вече от от необходимите помагала, като волни. Очакваме и първите ре- 
началото на февруари те започ- ръкавици, анцунзи. Главен про- зултати. 
наха с редовна почти ежедневна блем обаче ни е съответна пло- 
треннровка. Председателят на щадка (ринг) и помещение, в

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 11 март 2000 г. се навършват шест ме

сеца от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга, майка и баба

ЦЕНКА МИЛАДИНОВА 
от Димитровград

Д.с.

По този повод на 11 март т.г. на димит
ровградските гробища от 11 часът ще дадем 
панихида. Каним близки и познати да ни при
дружат.

ИНТЕРЕСНА ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА
” Балкански”—"Йединство” (Б. паланка) 2: 2 (0:0) дъщеря Снежана, внучка Сандра, 

ство Филипови и останали роднини
Опечалени: съпруг Бо^ 

сем
рис
лей'Остава димитровградскитеДимитровград, 22 февруари зия. Играта на домакините този 

2(ИХ). Сйоршен център "Парк”, път бе по-добра отколкото в ма- футболисти да играят още един 
Зрители 100, съдия Петър Йо- ча с "Прогрес", а гостите имаха контролен мач с футболистите 
ванович. Голмайстори : Е. Ива- превес в играта в по-голяма част на"Желюша”,аследващатасед- 
нов нХ5 и Д. Митов минута от мача но в самия финиш Е. мица е първата среща от Югоку- 
за ”Балкански”, Панич « 60 и Иванови Д. Митов с прекрасни пата.
Касумович « 71 за ”Йединство”, голове изравниха резултата, ко- 

” Балкански”: С. Тодоров, ето е и най-реално.
Игнятович. М. Стоянов. Станк- ■ ■- —

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 март 2000 г. се навършват шест тъжни 

месеца от смъртта на
ДИМИТРИНКА МИЛАНОВА ДИКА 

от Димитровград
Времето никога няма да заличи спомена по 

нейното люблящо сърце, добрина и човек
олюбив.

По този повод на 4 март ще посетим гроба 
й и ще го залеем със сълзи.

Опечалени: семейства Миланови и Спасенови

д.с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 март 2000 година се навършава една 

година от смъртта на нашия мил и непре- 
жалим баща, свекър и дядо

ВЕЛИН КОСТОВ 
от село Долни Криводол 

По този повод на 11 март тази година в 11 
часа ще дадем панихида на горобищата в 
Долни Криводол. Каним близки и познати да 
ни придружат.

Олечелеии: семейства Костови и Такови

ов, Марков, Рангелов, Д. Тодо
ров, Стратиев, Димитров, Е. Ив
анов и Гюров. Играха още: Д. 
Митов, Николов, Б. Иванов и 
Тодорович.

"Балкански” игра още един 
контролен мач, този път с от
бора на "Йединство" от Бела 
паланка, член на Сръбска диви-

тъжвнпом*^;, ;
На 8 март гОООх .с* на§>ршава вдна 

година от смъртта на нащия мил и незаб
равим баща, свекър, тъст, дядо и прадядо 

ЛЮБОМИР МИЛАНОВ 
от с. Лукавица, Димитровградско, 
а на 13 март т.г. се навършават шест ме

сеца от смъртта на съпругата му, нашата 
мила майка, свекърва, баба и прабаба

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 март 2000 се навърша

ват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от см
ъртта на нашата мила и нелре- 
жалима майка, баба и тъща

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 март тази година со навършват осем тъжни години от 

смъртта на ЗАХАРИНА МИЛАНОВА 
също от с. Лукавица

Много ни задължиха със своята доброта и 
затова вечно им благодарим. Поклон пред 
паметта им.

СТОИЦА ПЕТРОВ 
от село Било (Царибродско)

С твоето отиване настана голяма празн
ина в нашите сърца, а болката а душито ни 
що носим до края на живота. Благодарнос
тта, която ти дължим е неизмерима.

На този ден в 12 часа ще посетим вечния 
му дом на димитровградските гробища и що 
положим цветя.

Вечно скръбящи: семейства Йованович и 
Петрови

и
Вочно опечалени: синове Миодраг, Нака и 

Борис, дъщеря Елена, снахи Милица, 
I Снежана, Марина и зет Милорад, внуци и 

правнуци и останали роднини

БОРКА СТОИМЕНОВА 
от с. Дукат - Босилеград- 

ско
Тоя ден ще посетим вечния 

й дом на селските гробища, а 
ланаихидата ще се състои от 
12 часа в семейната ни къща. 
Каним приятели, роднини и 
близки да ни придружат.

Покланяме се пред силната 
майчина любов.

Опечалени: еии Стоядин, 
дъщери Стоя, Райка и 

Иванка, внуци и зетояе

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 13 април 2000 г. се навършват 6 тъжни 
месеца от ненадейната и ранна смърт на 
нашия скъп и непрежалим съпруг, баща, син, 
брат и вуйчо

ГЕОРГИ СТАМЕНОВ Джемини 
роден в с. Славиня, 

Димитровградско, живял в Ягодина
Поклон пред паметта му.

Опечалени семейства Стаменови и Тодорови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 март тази година са навършват девет 

тъжни години от смъртта на нашия мил съ
пруг, баща, свекър и дядо

ДЖОРДЖЕ АЛЕКСОВ 
от Димитровград

Вечно благодарно семейство Алексови

штт 3 МАРТ 2000 г.



саТиРа * забава

ВЪЛЦИ
- Манчо, вълциии! - буну Перча Стойчин вратата, та йоще 

малко що не излетеше шаркьете.
- Кви бре вълци?!
- Теквия тцо колю овце, говеда, коньи...
- Айде бре Перчо, кво бунцаш, одавна нема ни овце, ни 

говеда, а за коньи и да не оратим!
Перча застану, уздъну дълбоко, па рече:
- Истина нема!
- Да речеш: колю кокошкье, че речем бил си на вармуту. 

Ама вълци не налате на кокошкье, кокошкье тамане ли- 
сицете! Откуде накуде съга па вълци?

- Пълзнули Манчо на све стране...
- А ти мислиш на ония вълци тцо влаче, а дира нема? 

Истина йе теквия вълци се иалшожише, ама и за пьи нема 
повече пльачка...

- Кико нема?
- Па тека: що се беше посъбрало тува-там - они одавна 

одвлекоше, разнесоше Перчо, та не се виде. Са остало оръ- 
бляци и отрошляци, нейе вечимка ни за бувлякат!

- Дотам ли йе дошло?
- Дотам и йотце по-натам! Не видиш ли дека на капийете 

само тцо несу оклембасени катанци?
- За ньи ли драговичанье су напраили приказнуту?
- Кву па са приказну?
- Па не си гьу чул? - Доокували су двойица драговичанье. 

Йедъният стоял на йедън вър, другият на друг. Първият че 
пита "Баеее, йеду ли вуци морузу?" А ония му отговорил: 
"Йедууу, йеду и си у торбу понесууу!"

- Е Перчо, тия с торбете беоше най-първи, они обраше 
каймакат. И оно несу биле торбе, а чанте! Опелье1Т1е касете, 
напълне чантете и се дигну нади облаците, та никой да не 
гьи види...

После дойдоше ония с торбете: опи попробаше това гцо 
йе поубаво и почеше "бизпис"... И накраят Перчо, това тцо 
остаде - нейе вечимка за нищо...

- Айде Манчо, ти ми оратиш за друго, а я ти кажем 
намножили се истинскьи вълци, ония що приличаю на пцета 
и прайе гюразийе по селата...

- Ти Перчо, истина кока си вишъл вълка, та си си гълтнул 
йезикат! Кве бре поразийе по селата, кига вечимка нема села, 
а поразийете напрайише другьи тцо изпразните селата. Съга 
там нема ни стока ни народ. Кво може да намере вълците 
там?

•УУнашенски исто оиики АФОРИЗМИ 
ВЗЕТИ НА 

ЗАЕМ

! Г

ИЗКУСТВЕНИ САТЕЛИТИ 

В ПОГАНОВО! - За добър котарак всеки ме
сец е февруари.

- Любовта е слепа, но истин-Преди фузионирането на кооперациите в Димитровградска об
щина в с. Поганово работеше самостоятелна земеделска коопер
ация, на която Пиротска банка отпускаше кредити. Затова по- 
гановската кооперация беше длъжна да дава отчети на банката за 
дейността си, включително и за ползването на изкуствени торове. 
Отчетите по тоя въпрос изготвял служещият Владо Иванов.

По това време руснаците изстреляха първия изкуствен сателит. 
Възхитен от фантастичното постижение на науката и техниката, 
Иванов написал “Отчет за изкуствените сателити в Поганово” и го 
изпратил до Пиротска банка!

За грешката пръв разбрал управителят на погановската зе
меделска кооперация Васил Тодоров, когато присъствал на няка
кво съвещание в Пирот. Един от чиновниците на Пиротска банка 
използвал своите ”пет минути” и направил ”весело междучасие”, 
четейки натъртено отчета за погановските “изкуствени сателити”.

Разбира се, на присъстващите на съвещанието, както и на ръко
водителите на банката е било известно, че земеделската коопер
ация в Поганово не е пращала изкуствени спътници в космоса и че 
става дума за изкуствените торове. Все пак служещият Владо по
лучил мъмрене поради сериозна небрежност в работата си!

ските неща се намират под пръ
сти.

А.Т.

Моля, (юЗ дошвпие
ЛИЗАЛО ЗА 

ДВАМА
Малчуган чака с майка си ре

йс на площада в Димитровград и 
държи увито лизало в ръка. Пи
та го един също чакащ автобуса, 
защо не ближе лизалото. Мал
чугана търси майка му да свали 
хартията от лизалото.

— Та нали ти казах, че с бат- 
ко ти заедно ще го лижете в къ
щи, казва майка му.

- Па баш това сакам све време да ти кажем: вълците слезли 
у градат!

- Айде-де!
Па несу баш у градат, ама у тия села около градат па 

нападаю по ижете куде има по некойе бравче, я козица, я 
кравица!

- А пцетата?
- Коя пцета?
- Па тая що лаю на свакога и на сващо. Толкова пцета 

Перчо се накотише, та не зиаю вечимка за кво да лаю. Ама 
най-вече лаю на народ...

- Ии?
- Па народ ко народ: куче лайе - ветър носи!
- Море требало би синджире, па да гьи иопривържу...
- Ма тая попривързаната су мирна, ама млого има теквая 

що скьитаю по бел свет и лаю ли лаю...
- А вълците?
- Вълците ич не се плаше от ньи. Само 

да се сдруже, та по-лъсно да грабпу некойе бравче!
Баш затова, Манчо, доплаута до тебе: кво мислиш, 

стане тая работа?
- Е, знайе се: само йедна айка и против вълци, и против 

белосветска кучи ща че може да опраи работуту!
- Дай боже! - рече Перча и издрънка портуту с йедно 

"Сбогом"!

А.Т.В. И.

ТАОВН
ШШШ Ш'1квк Завалянерисува.: БДииигров

-Цв се про8л-

чекаю да залаю и

кико че

с Ч
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