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БрякгВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Година ХШ * Брой 1835 * 9 февруари 2001 г. * Цена 3 динара

СРЕЩА В ПАЛАТЪТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ЮЖНА СЪРБИЯ

РЪКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛБАНЦИТЕ, 
РАЗПЛАТА С ТЕРОРИСТИТЕ

джинджич и
ВУЯНОВИЧ ПРИ 

КОЩУНИЦА
*Планът подразбира включване на умерените албанци в институциите на Република Сърбия, про
чистване на региона от въоръжените цнвнли и икономическо развитие па региона - зявн Зоран 
Джинджич

Правителството на Сърбия ще предложи на 
умерените албанци сътрудничество в изгражда
нето на Сърбия п нейното включване в съвре
менна Европа. Стова републиканското правител
ство прие плана на координатора на тялото за 
решаване на кризата в Южна Сърбия Небоиша 
Чович. Основна тема на заседанието на кабинета 
на Джинджич беше осуетяване на тероризма и 
установяване на сигурността за всички граждани 
в Южна Сърбия.Това след заседанието във втор
ник съобщи премиерът Зоран Джинджич.

По такъв начин настояваме да изолираме ек
стремистите и с подкрепа от страна на вътреш
ната и международна общност тръгваме към ен
ергично осуетяване на тероризма. Този план по
дразбира включваме иа умерените албанци в ин
ституциите на Република Сърбия, прочистване 
региона от въоръжените цивили п икономическо 
развитие на региона, за което разчитаме и на под
крепата на европейските организации. Те вече 
проявиха готовност да финансират изграждането 
на инфраструктурата, откриването на нови ра
ботни места и икономическо възстановяване на 
региона. По този начин ще спрем и миграцията на 
населението поради икономически причини.

Опитите за провокиране в Буяновац Правител
ството тълкува като опит па екстремистите съби
тията да се целепасочат към конфронтация. По
неже е очевидно, че пламът на новото правител
ство има международна подкрепа, а те вече изчер

паха този ресурс, поради което са предоставени 
сами на себе си.

Най-сетне, добави премиерът, те стават това, 
което си бяха - въоръжени банди, конто са пред
мет на полицейски третман, а не са вече поли
тически проблем. Те настояват отново да поли
тизират и да въвлекат нашите сили в конфликт, 
за да станем отново предмет на кризисните групи 
и международни конференции, понеже с това те
рористите се завръщат отново на политическата 
сцена. Разбира се, нашите сили имат заповед да не 
реагират на тези провокации. За щастие жертви 
няма. Правителството и занапред ще полага уси
лия да запази тоя подход, понеже е ясно, че той 
дава резултати.

Запланували сме разговори с представителите 
на албанската общност в Южна Сърбия, което 
означава п представители на верско-етническите 
общности и представители на местните власти, а 
нашата делегация ще прецени кои ще бъдат нейни 
събеседници. В състава па нашата делегация ще 
бъдат и представители на Сръбската православна 
църква и на местните сърби.

Нашата позиция несъмнено е по-силна, понеже 
целта ни е легитимна, а това е установяване па мир 
п сигурност за всички граждани, които там жи
веят, като се позоваваме изключително на по
литическите средства, каза премиерът Зоран Дж- 
инджич.

Във вторник в Палатът на Федерацията в Белград президентът 
на СР Югославия Воислав Кощуница се срещна с премиерите на 
Черна гора п Сърбим Филип Вуяновнч и Зоран Джинджич. 
съобщено беше от кабинета на югославския президент.

Условия за тази среща се създадоха след като беше сформирано 
правителството на Сърбия, посочва се в съобщението.

Събеседниците се съгласили, че за отношенията между Сърбим 
п Черна гора трябва да се съди от гледна точка на реалните интер
еси па двете републики и техните граждани и че всяко едно решение 
трябва да изхожда от тези ин тереси н да ги уважава.

Те също така са разговаряли и за премахването на бариевите в 
актуалшгге отношения между Сърбия и Черна гора, каквито са 
трудностите вън финансовия и оборота на стоки те, дейността на 
митническите служби и взаимното сътрудническо на органите на 
вътрешните рабо ти, се казва в съобщението.

ВЪПРЕКИ ПОГРЕШНАТА НАЦИОНАЛНА И ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДХОДНИЯ
РЕЖИМ Допитване за 

името на 
вестникаЮГОСЛАВИЯ Е МУЛТИЕТНИЧЕСКА И 

МУЛТИКУЛТУРНА ДЪРЖАВА На редакционната среща 
миналия петък беше разго
варяно и за евентуалното 
променяне на името на вест
ник ” Братство”, защото от 
време иа време се чуват мне
нията, че то било изразявало 
една отминала идеология и 
не съответства на сегашното 
време. Понеже става дума за 
едни много важен въпрос, ре- 
шихме да направим допитва
не до читателите, конто по
вече от четири десетилетия 
другаруват с нашия вестник.

Щс бъдем благодарни па 
всички, конто желаят да се 
произнесат по въпроса за им
ето на вестника ако ни пишат 
и обосноват предложенията 

С цай-интересните от тях 
ще зацозраем читателската 
аудитория.

*Югосл-шш1 е категорична в намерението си да спазва всички релевантни европейски стандарти относно защитата па малцинствата и 
верските им и културни права ■ каза президентът Воислав Кощуница, откривайки конференцията Развитието на мултпкултурпото и 
мултинационално общество

- Поради това аз вярвам в развойните перспективи на Югославия 
като подчертано мултиетническа п мултинационална страна, 
югославският държавен глава.

Пра теникът на генералния секретар на 
Петер Фурер смята, че като мултиетническа държава 
може да бъде основата за стабилността в региона и в цялаГЮгоиз-

и външни обс тоятелства 
в тази

Въпреки прежалено тежките вътрешни 
Югославия е най-мултметипческн и мултикул турна държава

петък югославският президен т Воис-

каза

част на Европа, каза миналия
Кощуница на откриването на конференцията "Развитието 

мултикул гуралио общество’.

Съвета на Европа Ханс 
Югославия

налав
мултистническото и

Президентът Кощуница подчерта, че Югославия си 
кана въпреки ” до зла бога погрешната и национално и държавно 
иеотговорна политика на авторитарния режим на предходниците, 

изолация, санкциите и бомбардировките отст-

остана та-
точиа Европа.

- Защитата иа малцинствата и развитието на мултиетническите 
човешките права, каза Фурер и добави,отношения са парадигма за 

че Югославия именно е парадигма за това. Тя е мултиетническа и 
мултикул турна държава. Такава е Сърбия, такава е Черна гора, а 
доскоро такова беше н Косово и то трябва отново да стане такова, 
подчерта Фурер. По неговите думи участието на Югославия в раз- 

мултиетничността ще има голямо значение за целия

няколкогодишната
на 11АТО пакта.рана

- За съжаление в една част от нашата страна днес имамеШочти
. Ставамопоетпи чност, легализация иа етническото прочистване 

Косово, къдсто международната общност не успя
Милошсвич ие искаше да разбере закъснелия

или недума за
умея ... а режимът па 
национален романтизъм, в комбинация с планово-мафиотските уз-

витието на
регион, понеже тези стойности са залегнали в основата на докумен
тите иа ОССЕ и на Пакта за стабилност.

Съюзният министър за националните и етнически общности 
Расим Ляич подчерта, че всички проблеми в Югославия трябва да

си.

усп.
I 1резиден п.т оцени, че резузрутът от товн е пагубен и за сър

бите и за албанците, понеже ”г*р$у чуждото нещастие не може да 
се строи общсстио, пито пък дрве^и може дн се играе ролята иа 
Жертва".

(По-обширно на 3 стр.)

(На 3 стр.)



ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ГОРАН 
СВИЛАНОВИЧ ЗА РАЗГОВОРИТЕ СИ В 

ЯПОНИЯ

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ СЕ ЗАВЪРНА ОТ ВАШИНГТОН

31 МАРТ - СРОК ЗА ДОГОВОР С ХАГА
Властите в Белград получиха от Вашингтон срок 

до 31 март да се осигури "достатъчно сътрудниче
ство” с международния трибунал в Хага, което е пре
дпоставка за нормализация на икономическите и фи
нансови връзки между двете страни.

Това след завръщането си от Вашингтон заяви 
премиерът Зоран Джинджич и потвърди, че дву
месечният срок за утвърждаване на формулата за 
сътрудничество се съдържа в отделна резолюция на 
Конгреса на САЩ.

Макар че "компромисната дефиниция” ще ува- 
позициите на сръбското и федералното пра

вителство, Джинджич каза, че става дума за "важно 
и тежко условие".

Доколкото не се стигне до това. американските 
делегации в международните организации, каквито 
са Международният валутен фонд и Световната бан
ка след 31 март ще гласуват против интересите на 
пашата страна. Това пе би било добре мито за нас, 

за САЩ, понеже ще навлезем във фаза на кон
фронтация. каза премиерът.

. Лошо би било доколкото след демократическите

промени и великите очаквания след два-три месеца 
се върнем отново на темите, които доминираха през 
досегашните 12 години - а това са войни, кризи, раз
покъсване, теглене на нови граници, уточни Джи
нджич.

ЯПОНСКИТЕ
ИНВЕСТИТОРИ

ИСКАТ
ДЪЛГОСРОЧНА
СТАБИЛНОСТ

Като повтори становището във връзка сделикат
ната тема на обвинените за военни злодеяния да се 
даде шанс на вътрешната правова система той доба
ви: "Ние желаем всички, които са направили зло
деяния да отговарят пред нашите институции”.

Необходимо е да измине известно време да стаби
лизираме демократическите институции, преди вси
чко съдебните. Трябва да дадем шанс на тези демок
ратически институции да покажат дали са в състоя
ние на високо професионално равнище и независимо 
да изпълнят задачите по изследване па престъпните 
н углавни дела и наказване на извършителите на 
такива дела, каза сръбският премиер.

Този шанс, според него. не изключва и сътруд
ничеството с компетентните институции в света, вк
лючително и с Хагския трибунал.

жава

След разговорите си в Токио съюзният министър на външните 
работи Горан Свиланович заяви, че Япония ще подкрепи СР Югос
лавия да извърши съществени промени и да се включи в Европей
ския съюз.

В телефонно изявление за агенция БЕТА след срещата му с 
японския външен министър 
доволен от разговорите, които е водил в Токио, защото Япония 
като членка на Групата осем най-развити индустриални страни 
играе важна роля в света.

Свиланович изтъкна, че с Коио е разговарял на регионални 
теми, които имат значение за Югославия и нейните съседи. Об
съдени бяха и възможностите за стопанско, научно, техническо и 
културно сътрудничество между двете страни, 
на японски капитали в югославското стопанство’, допълни мин
истърът.

пито

Яхеи Коио Свиланович каза , че е

СР ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ СЕ ОТВОРИ КЪМ СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

Билатерални споразумения за свободна 

търговия със съседите
как го п за влагане

'■:Борап Карнджоле, заместник съюзен министър за икономически отношения с чужбина, оповести 
по-нататъшно дерегламентиране па външнотърговската дейност на страната

"Генералният съвет па Световната търговска ор
ганизация (СГО) в четвъртък трябва да вземе ре
шение за приемането на СР Югославия в тази органи
зация в качеството на наблюдател (ще се възползва 
от всички други права, освен правото да гласува).
Колко време ще мине докато нашата страна придо
бие пълноправно членство в СГО сега ме може да се 
каже със сигурност, защото има страни, които чакат 
това и до 14 години, като Китай например, а пък 
Албания беше приета в срок от 18 месеца. Съще
ствува реална възможност да завършим всички пре
говори до началото на 2003 година", каза във вторник 
Бора и Карнджоле. заместник съюзен министър за 
икономически отношения с чужбина, в разговор със 
стопански дейци в Югославската стопанска камара.

- Независимо от това дали ние се противопоста
вяме или не. глобализацията е безспирен процес, кой
то ще обхване и Югославия, доколкото тя иска да 
стане част от света, а изолирана не може да оцелее, 
изтъкна по-нататък Карнджоле и допълни: - Затова

непременно трябва да се отворим към световния па
зар, ио при това, разбира се, не трябва да разголим 
нашия пазар и да застрашим нашето стопанство. Све
товната търговска организация все пак не е инквиз
иция. която меле националните стопанства.

По неговите думи включването на пашата дър
жава и стопанство в международната общност изи
сква от нас преди всичко да утвърдим кои сме ние и 
какво искаме. "Ние представляваме сила от 10 мил
иона хора в югоизточната част на европейския ко
нтинент. Ние ме сме развиваща се страна, пие сме 
европейска държава, която навлезе в процеса па тра- 
нзицпята и се стреми към европейските интеграции”, 
уточни заместник министърът.

Според Бораи Караджоле, Европа и преди всичко 
съседните страни са приоритет в икономическото 
сътрудничество на Югославия с чужбина. Генерално
то ни намерение в това отношение е да сключим спо
разумения за свободна търговия с всички съседни ст
рани, подчерта той.

МИЛОШЕВИЧ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН В 
СРЮ

Югославският външен министър Горан Свиланович предупре
ди в Токио, че евентуалното екстрадиране па Слободан Мнло- 
П1СВИЧ на Международния трибунал в Хага би могло да ”произ
веде” бившия югоирезидент в национален герой н мъченик.

” Международната общност очаква от пас да се погледнем в 
огледалото и да се справим с миналото си”, каза Свиланович и 
допълни, че осъждането па Милошевич и останалите ноепиопре- 
стъпшщн трябва да бъде не само наказание, ио п предупреждение 
да пе се повтори такова нещо в етнически смесените региони.

”Нпе обаче нс искаме па нашата страна да се случи онова, 
което се случи на други страни - осъдените за военни престъпления 
да се смятат за мъченици и национални герои”, уточни шефът на 
югодипломацпята.

Той подчерта, че японските инвеститори определят дългосроч
ната стабилност и региона като основна предпоставка за влагане 
на капитали в СРЮ.

По време на двудневното си посещение в Япония шефът на 
югославската дипломация води разговор п с представител и па Япо
нската банка за международно сътрудничество, която е носи тел на 
проектите за помощи, както п с представители на пконнмпческата 
групировка Адриатпк - Япония, съставена от компании, които 
досега са инвестирали в бившите югорепублики.

Свиланович се срещна и с представители на неправителствената 
организация, която се оглавява от някогашния специален пратеник 
на ООН за предишна Югославия Ясуши Акашп.

БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК ИВАЙЛО ТРИФОНОВ В СРЯДА ПОСЕТИ
ДИМИТРОВГРАД

Упрек към журналистите на ” Дарик радио”
Гостуването па "Дарак радио" по вълните на Ра

дио "Цариброд”, кол кого и професионално дадено, 
предизвика след това определени реагпраиия, 
всичко сред социалистите и симпатизантите им. Реа- 
гираннита се отнасят за онова, което от режима на 
Слободан Милошевич се характеризираше като "те
риториална претенция на България към Югославия” 
- понятието "Западни покрайнини". Журналистите 
от "Дарик радио” няколко пъти използваха този тер
мин в контекст ”... българите от Западните покрай
нини...".

Това бе повод на 7 февруари в Димитровград да 
дойде посланикът на Република България в Белград 
г-п Ивайло Трифонов, който заяви следното:

”С местното ръководство, както и с ръководи
телите на КИЦ "Цариброд"днес разговаряхме и спо
делихме своята тревога от н*коп неудачи по време на 
гостуването на "Дарик радио”.

Моето впечатление е, че те не са се съобразили, 
че са на гости в една чужда държава и съседна на 
България държава, приятелска на България държа
ва вече. което беше декларирано на най-високо ниво: 
чуха го гражданите на Цариброд и по време на кра
ткото отбиване на президента Стоянов, чуха го от 
министъра на външните работи на Югославия по 
време на неговото гостуване в София, където госпо
дин Свиланович заяви, че ние започваме да пишем 
новата история в пашите отношения. Мисля, че жур
налистите от "Дарик радио" не са се съобразили с 
миналото на този край. с миналото на българите 
Сърбия, не са се съобразили с пропагандата на бив
шия режим, не само режима на Милошевич. а де
сетилетия наред и преди Втората световна война, и 
сега по отношение на българите в Сърбия. И с това 
непрекъснато набиване в главите на хората на едно 
за България географско 
дни покрайнини”, което тук. в Сърбия, е обременено 
е друго звученпе.

Бившият режим, когато обвиняваше България, 
че има териториални претенции, винаги казваше: 
"Ето. вие употребявате понятието "Западни покрай

нини”. Ние винаги сме обяснявали, че в българската 
научна литература с това понятие се обозначават 
тези общини и тези територии, които преди Първата 
световна война са принадлежали към България и че 
България няма никакви териториални претенции, че 
ние виждаме бъдещето на нашИте две държави в 
премахването на границите и в приятелството между 
народите от двете страни на границата. Това е офи
циалното становище на българската политика и ми
сля, че тук журналистите от "Дарик радио" просто, 
както се казва, "вместо да изпишат вежди, са из
вадили очите”. Те дават повод на пропагамдистите на 
бившия режим да обвиняват сегашното общинско 
ръководство, да обвиняват партиите от ДОС в на
ционализъм, български национализъм и така ната
тък. Това е абсолютно невярпо, защото гражданите 
на Цариброд са избрали едно демократично ръковод
ство и това демократично ръководство заедно с но
вото демократично ръководство на Сърбия и Юго
славия работи с българската държава за доброто на 
хората на двете страни. В това отношение аз от
правям сериозен упрек към журналистите на "Дарик 
радио" и искам да кажа на гражданите на Цариброд, 
че нашето бъдеще е в премахване на границите, а не 
в събуждането на стари, уж романтични представи и 
т. н. и т. н. Това може само да бъде във вреда на 
добрите отношения между нашите страни и народи, 
може да бъде и във вреда на българите в Сърбия. 
Нищо добро не може да стане от това, ако се повтаря 
петдесет пъти понятието "Западни покрайнини”, ко
ето. пак повтарям, за част от хората в тази държава 
е обременено исторически.

Мисля, че не трябва все пак да драматизираме 
нещата, мисля, че общинското ръководство и парти
ите от демократичната общност на Цариброд рабо
тят в пълен унисон с политиката на новото сръбско 
правителство и новото югославско правителство и 
заедно с българската държава и българските управ
ляващи ще градим новата история на нашите страни, 
както се изрази г-н Свиланович в София.”

И р1еди

гЮЕШгШ ОТ ОЪЛГАР'АЯ
ИВАН БОРИСЛАВОВ 

ИЗБРАН ЗА ДИРЕКТОР 

НА БНР
С мнозинство гласове Националният съвет за радио

Иван Бориславов (54) за генерален 
директор на Българското национално радио (БНР).

Носилата на валидния закон, директорите на държавните медии 
в България се назначава'!'от специално 
ние - Национален съвет за

и телевизия
избра журналиста и писател

Народното събра- 
радио и телевизия, а изборът се прави 

въз основа на предложенията, които се доставят от неправител
ствени организации, сдружения и асоциации.

Досегашният журналист н програма "Хорнзиит” на БНР Инан 
Бориславов беше предложен за генерален директор на БНР от 
Съюза на българските писатели и Сдружението на българските 
литературни преводачи.
„ българското национално радио има три програми - "Хоризонт”. 
Христо Ботев” и "Радио България”.

От държавния бюджет иа България се финансират само БНР. 
Българската национална телевизия (БНТ) и Българската 
графна агенция (БТА), докато всички други медии, включително 
и вестниците, са частни и на самоиздръжка.

тяло на

понятие, кпквото е "Запа-

теле-

А. Т. (СРНА)
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ЮГОСЛАВИЯ Е 

МУЛТИКУЛТУРНА И 

МУ ЛТИНАЦИОНАЛНА 

ДЪРЖАВА

ПРОБЛЕМИТЕ НА 

МАЛЦИНСТВАТА СА ЕДНИ И
СЪЩИ

На сътоялата се на 2 и 3 февруари в Белград 
конференция за проблемите на малцинствените 
общности и етнически .групи присъства 
на Димитровградска община Симеон Басов.

За какво тон е говорил на конференцията и

икономическото положение на населението, като 
основен елемент, който ще накара хората да ос
танат тук, където са родени, а от това сетне ще 
излезне и останалото —езикът, културата, вярата.

Моето впечатление от конференцията е, че пр
облемите на всички малцинства са почти едни и 
същи, а ние по проблемите най—много си при
личаме със словашкото малцинство, особено ко- 
гато става дума за образованието. Другите мал
цинствени общности този проблем са разрешили 
много по-добре. Ще спомена само русините, ко
ито са най-малката етническа група, обаче имат 
и средно образование на свой език. След това 
румънците също имат образование на свой език, 
унгарците също... Някои от малцинствата дори 
имат проблеми със своето име. Затова едно от 
заключенията е етническите групи да имат право 
на самоименованне, което и официално да бъде 
прието.

С консензусса приети заключенията, че всички 
проблеми,за които говорихме, трябва да бъдат 
регулирани чрез промени на Конституцията и ре
гламентирани чрез закон. Констатация е също, че 
такива контакти между малцинствата трябва да се 
провеждат и занапред при пълно зачитане на тях
ната самобитност и пълна интеграция в сръбско- 
югославското общество, преди всичко в иконо
мически смисъл като съставна част на държавата, 
в която живеят.

(От 1 стр.)

се решават в рамките на съществуващите граници, понеже "по- 
нататъшното раздробяване на тези 
по стабилизации па региона”.

и кметът

простори би спряло процесите
какви са неговите впечатления от нея, бяха въ
просите, които отправихме към него.

Д-р Симеон Басов: Аз взех участие в работата 
на конференцията още първия ден. Естествено, 
говорих за проблемите на нашето малцинство. 
Това са образованието, за което получих макси
мална подкрепа от представителя на словашкото 
малцинство. Говорих за вероизповеданието, ко
ето, както знаете, го няма на майчин език. От
делно говорих за икономическото положение на 
малцинството, понеже всички знаем, че по доходи 
сме на последно място в републиката. Наблегнах 
особено на този проблем така, че да се намери 
начин на малцинството да се помогне в икономи
ката. Говорих и за това, че от 1948 г. насам опре
делен брой наши хора от малцинството са се пре
кръстили, т.е. взели са сръбски фамилни имена, 
че значително число са се определили като юго- 
славяни, поради което броят на малцинството ка
то общност е намалял. Въз основа на компютърна 
анимация (каквато се прилага навсякъде в света) 
прогнозите са, че през 2005 г. общината ще на
броява около 7800 жители, а през 2010 г. малко 
повече от 5000 жители. Изтъкнах, че когато става 
дума за нашето малцинство, на държавно рав
нище трябва да се поведе по-голяма сметка за

По неговите думи Югославия е готова този на пръв поглед 
хендпкеп да превърне в предимство. "Нашата цел е започналият 
процес за интеграция на Югославия в международните институции 
да приключим с влизането в.Съвета па Европа”- подчерта 
негър Ляич.

В речта си на откриването на конференцията за 
; мултиетничността и мултикултурността в Югославия 

президент д-р Воислав Кощуница употреби названието 
бошняци за мюсюлманската етническа общност. Той 

' припомни за предизборното си обещание, че ще направи 
! всичко, което е по силите му "нашата страна да бъде 

истинска родина на всички свои граждани - сърби, 
черногорци, унгарци, бошняци, словаци, албанци, роми, 
горанци, румънци, българи, русини, буневци, хървати и 
други.

, В предизбоното си обещание Кощуница беше 
използвал названието мюсюлмани.

мин-

А.Т.

ВЕСТНИК "БРАТСТВО" ПРЕЗ 2000

РАЗМИНАВАНЕ С ИСТОРИЧЕСКИЯ
МОМЕНТ

Миналата година беше несъмнено една от 
най-лошите в историята на вестник "Братство”. 
И редакцията, и цялото издателство не бяха на 
нивото на събитията, защото не беше разбран 
правилно историческият момент, констатира 
миналия петък редакцията, обсъждайки отчета 
за работата през 2000 година.

До началото на ноември в редакцията се 
изредиха двама изпълняващи длъжността гла
вен редактор, единият от които дори не беше 
щатен работник на "Братство”. Основната им 
задача беше зорко да бдят на страниците на 
вестника да не се допусне нещо, което поне да 
загатва за опция, по-различна от тази на уп
равляващите дотогава структури.

Б такива условия и от останалите членове на 
редакцията не можеше да се очаква някаква 
градивиост и инициатива. Дописниците от об
щините главно коректно предаваха становища
та на локалните власти с тук-таме иоиякоя ин
формация за дейността на опозицията, избягва
йки "парещите” политически теми и проблеми.

Всичко това оказа негативно влияние върху

рейтинга на вестника не само сред читателите, 
но и сред външните сътрудници, които или пре
ставаха да пишат, или се определяха за "неу
трални” теми.

След октомврийските промени се чувства 
повишаване на имиджа на "Брат-

!
Вицепремиерът на Сърбия и председател на държавното коор-' 

дннационпо тяло за Прешево,- Буяновац и Медведжа Небойппа 
Чович изрази надежда, че решението на проблемите в Южна 
Сърбия може да бъде п образец за проблемите в Космет.

Съюзният министър за националните и етнически 
общности Расим Ляич каза в палатът на Федерацията, че 
на албанците в Южна Сърбия ще бъде предложено да 
имат свои представители в три министерства в 
Правителството на Сърбия.

В разговор с журналистите по време на паузата 
министър Ляич каза, че на албанците в Буяновац ще бъде 

; предложено да имат свои представители и в локалната 
\ власт в тази община.

ределено
ство” сред читателската аудитория, а мнозина 
от "старите” сътрудници започнаха отново да

ОП

изпращат материали за вестника.
Сега пред редакцията се открояват реални 

изгледи окончателно да отхвърли всички ско
ваващи партийни и други рамки и да започне в 
истинския смисъл на думата да спазва прин
ципите на програмната ориентация, обнарод
вани в уводната статия на юбилейния 1500 брой 

"Братство” от 14 юни 1991 година, когато 
беше прокламирано, че "вестник "Братство” е 
медия, чиято редакторска политика няма да зав
иси от която и да било партия”, а ще бъде истин
ска трибуна на сънародниците ни в Югославия 
и сервис на гражданите.

на

Необходимо е да се формират национално смесени полицейски 
патрули и да се включат албанците в съдебните органи и другите 
държавни служби. Топ отхвърли възможността за дсмилнтаризи- 

буферната зона. След обезоръжаването па есктрсмистите 
полицейски части и броят на

райе на
ще бъдат изтеглени специалните 
военно-полицейските сили ще се върне па нивото отпреди избухва-

В.С.Б.

него на криза та, каза той.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА

ИЗ КАДАСТРАЛНАТА СЛУЖБА В БОСИЛЕГРАД

ИЗВЪРШЕНА ПОДГОТОВКА ЗА 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

:.

Днес в Димитровград ще се проведе четвъртата сесия на 
Общинската скупщина, на която между другото ще бъде обсъ
дено предложеното решение за изменения и допълнения в 
решението за организацията на комуналното предприятие, ка- 

нредложеното решение за назначаване на Управителен 
и иадзирателен съвет в това явно предприятие. Нови упра
вителни и надзирателни съвети трябва да бъдат назначени 
Народната библиотека и детската градина. Ще се разисква и за 
назначаването на директори на тези заведения, както и на

и 13
отборници от коалицията СПС—ЮЛ с цел превъзмогване на 
проблемите в явното предприятие "Комуналац .

големите КО имат повече статистически кръ- 
пък повече преброителни ( 
жилищните обекти), на терито-

недвижимости в Боси-Службата за кадастър и 
леград извърни! необходимите подготовки за про- 

п ред стоящото преброяване на насе
лението, домакинствата и жилищата в общината,

Коце Божилов, от неотдавна изпълня-
Той

в тяхгове, а тези
са означени 
рията на общината съществуват 62 статисти
чески и 91 преброителни кръгове.

Поради двувластието в общината досега не 
общинска комисия по преброя-

веждапе ма кто II

оповести
ващ длъжностт а директор на това ведомство.

което в ст-

II В

е съставена 
впие. След като тоя проблем бъде решем п се 
назначи комисия очаква се да се назначат ин-

уснешно преброяване, 
проведе от 1 до 15 април,

поясни, че за
са из гот-раната ще се

и един такъв кръг най-често представлява преброяване ю.
, че но-

Фонда за солидарно жилищно строителство.
Да припомним, че заседание на скупщината потърсиха

А.Т.щината
една кадас трална община. Имайки предвид В.Б.

9 февруари 2001 г.
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съобщение на социалдемок-
РАТИЧНАТА УНИЯСЪОБЩЕНИЕ НА 00 НА ДСС В ДИ1У1ИТР0ВГРАД

ПРОТЕСТ ПО ПОВОД ЕМИСИЯТА НА
„I .V ;

Изразяваме своята загриженост за бъдещето на* дничедтв^ между СР Югославия и Р Дълга 
Д^9КЙПХцчес^ите поддеод $ н?дая град, тъй като Царифо^ндис^цда ще стада златцрта халка, 
ня^сои хора тези промени май схванаха като шанс да а не ябълката на.раздора, 
обиждат държавата, в кррто живеят, и народа, с ко- Апелираме ,КШ всички; реле рратф!
йтр с години живеят в добри отношения. След всички чески суфкти в града, да работят з,я спазването 
войни, които през изтеглите 10 години се водеха на на добрит^шждуиационални отношения ида не 
просторите на бивша Югославия, вероятно на всички оъзда^ат пррЬлеми там, където ги ня?уа. 
ни е ясно, че езикът на рбидите разпилява междуна- М^стни^е.'власти нека да сооб^рдат към ре-
ционалната омраза и води изключително към стъ- шаванетр.на. икономическите проблеми и изпъл- 
лкновения, нещастия и беднотня. нящшеуо на предизборните си обещания, за да

ОО на ДСС подкрепва всички съвместни прое- бъде цр-добре и на българите, и на сърбите, 
кти, които биха допринесли за развитието на добро
съседските отношения. Дори се надяваме, че в най- 
близкото бъдеще ще има много мостове на сътру-

НЕПРИЕМЛИВО
РЕШЕНИЕ на 

конституцион
ния съд НА СЪРБИЯ

рия и

прлити-

*Съдът отнел р>змржнодгта зр изписване названията на насе
лени места на езиццге на националните малцинства

Сбциалдемркр«зйрическата уння(С^У).Ьцени като неприемливо 
решението на КрнргНТ^ЦИонния съд ‘на Сърбия от 25. януари, с 
което не се дава възможност названията,на населени места да се 
изписват на езиците на националните маЛц

В издаденото миналия петт^к съобщение СДУ изтъква, че на
ционалните малцинства имат основното демократично право да 
използват названията, които искат, за населените места, в които

инства.ОО на ДС9 В Димитровград 
председател Донка Банович

ПРОБЛЕМЪТ е ДВУВЛАСТИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ 
ИЗОСТРЯ ВСЕ повече

живеят.
. "Страхът,.че изписването на названията на населени места на 

езиците на националните малцинства подсилва сепаратистичннте 
тенденции не е основателен и напомня за времето на национал-со- 

Милошевич - Шешел”, се подчертава вКОЙ ЩЕ ДАВА ЗАПЛАТИ НА 

ЧИНОВНИЦИТЕ?
циалистическия режим 
съобщението.

СДУ отстоява противоположното становище и смята, че по 
този начин мнозинствената нация в Сърбия ще потвърди толерант
ността си, а националните малцинства ще повишат доверието си 
към държавата, в която живеят.Двувластието, което в Босилеградска община все още трае, покрай останалото негативно се отразява 

и на работниците, конто получават заплати и други принадлежности от общинския бюджет.
Неотдавна службата на Завода за изчисляване 

и плащане във Враня завери подписите на предсе
дателя на ОС д-р Любен Александров, на предсе
дателя ма ИО на ОС Раде Александров и на сек
ретаря на ОС Иван Стоименов. Понеже предста
вители на неверифицирания временен общински 
съвет нямат депонирани подписи, това означава, 
че ключът от касата на общинския бюджет е в 
ръцете на представителите не ОС, че решенията 
и наредбите за разполагане с парите могат да 
дават само те. По-нататък това означава, ме без 
техен подпис не могат да стават никакви парични 
трансакции, включително без тях работниците в 
организациите и ведомствата, които се финан
сират от общинския бюджет, не могат да получат мина 
заплати и други принадлежности.

Сега в хазната на общинския бюджет има из
вестни средства, работници чакат заплати, но при 
обстановката, когато една власт не признава дру
гата се налага въпросът кой да подпише наред
бата за изплащане? Председателят на ОС д-р Але
ксандров осведомил ведомствата и организациите 
(органите на управлението на ОС, Библиотеката,
ОО на Червения кръст, Детската градина, Це
нтъра за култура, ФК "Младост", Основното учи
лище и Гимназията) , че е готов да им отпуска 
средства за за плати и за топла закуска, но че това 
не може да реализира, понеже "нелегитимният и 
самопровъзгласил се председател Симеон Арсов 
е наредил на общинската служба да не подготвя 
решения”. Д-р Симеон Арсов пък казва, че ОС и 

• нейните представители са се провъзгласили за 
власт.

В момента не е известно до кога работниците

Танюг

ЗА ДВУВЛАСТИЕТО (ЩЕ) СЕ 
РЕШАВА В БЕЛГРАД ДИМИТРОВГРАД

Проблемът за двувластието в Босилеградска 
община не може да се реши в общината, а само в 
компетентните републикански институции, преди 
всичко в правителството. До тоя извод се стигна въз 
основа на състоялите се разговори между предста
вители йа ОС и на ДОС. И едните, и другите от
стояха становищата си, че "другата власт е неле
гална”.

СПС, ЮЛ И СРС 

” ЗАМРАЗИХА” 

ЖУРНАЛИСТИТЕ
из-

Същевременно Министерството на правосъди
ето поиска от ОС и от неверифицирания временен 
общински съвет да му предоставят документи, ко
ето те и направиха. В сряда делегация на ДОС от пет 
души, които са и членове на посочения съвет, ?а- 

за Белград, но до вчера не се завърна, така че 
до момента не е известно кой ги е приел.

Започна да се решава и проблемът с изплаща
нето на средства за топла закуска и на заплати на 
работещите в организациите и ведомствата, които 
се финансират от общинския бюджет. Председа
телят на ОС д-р Любен Александров подписва ре
шения и работещите получават принадлежностите 
в зависимост от това как се пълни бюджета. От 
списъка за топла закуска на работещите на общин
ското управление е изхвърлен д-р Симеон Арсов, за 
когото д-р Александров казва, че не е работник на

От 4-5 месеца насам, по-конкретно от известните политически 
събития през миналия октомври до днес, общинските отбори на СПС, 
ЮЛ и СРС в Димитровград не считат за полезна работа сътрудни
чеството с представителите на медиите.

Именно от тогава посочените общински отбори не организират 
пресконференции и не публикуват съобщения, така че журналистите 
не могат да информират обществеността за техните дейности.

Защо се стигна до ситуацията посочените партии в Димитровград, 
които до 24 септември м.г. тук бяха_и най-влиятелни, да отбягват 
журналистите, е въпрос, който може да се анализира от различни 
аспекти. Факт е обаче, че много членове на СПС, ЮЛ и СРС в общината 
през последните няколко месеца гласно или негласно обърнаха гръб 

своите довчерашни партии, макар че в партиите не искат да признаят 
това или пък го признават твърде "срамежливо”.
на

Б. Д.

управлението.
Д-р Арсов, който оглавява неверифицирания вр

еменен общински съвет е в канцеларията на предсе
дателя на

ш па иа пи ишишли
ОС, а представителите на ОС все още 

управляват с "дистанционно” от помещенията на 
ОО на СПС. СРАМЕН ПОДВИГ
ще чакат за заплати и за топла закуска. Това обаче 
е причина повече републиканското правителство 
ръзможно по-радо да реши проблема с двувласти
ето в общината.

През сравнително дългия си жирот аз помни много трудни 
И важни събития през миналия век, нр едно срттях ще си остане 
в спомените ми заринаги. Спомням си, 1$ато че ли беше вчера, 
когато Хитлер опожари Германския Ра&хстаг (сградата на пар
ламента). Райхстага дълго горя и беше изпепелено огромно 
световно богатство - дело на много пркрления творци от Гер
мания и от целия свят.

За опожарения Райхстаг Хитлер нф обвини никой 
тогавашния трибун на прогресивното човечество - Георги 
Димитров.

Пред германската и световна общественост Хитлер 
тогава, че ще унищожи всичката онази паплач, която се дръзна да 
опожари светинята на Германия, като обвини онзи, който защи
щаваше човечеството от прииждащия фашизъм.

На процеса в Берлин Димитров беше обвинен за най-голямо 
•престъпление против германския народ. Обвинен беше от злодея 
на злодеите - 
осакатяването на

В.Б.

РЕФЕРЕНДУМ В БОСИЛЕГРАДСКИ 
"АВТОТРАНСПОРТ"

ДРАГАН ТОДОРОВИЧ:

Депутат съм на 
всички граждани

Друг, а
ИЗБРАНА НОВА 

СКУПЩИНА"Като народен представител 
длъжен съм да се застъпвам за 
всички граждани в републиката. 
Особено съм длъжен да се застъ
пвам за жителите на Пиротски ок
ръг", заяви пред "Братство” Дра
ган Тодорович, депутат в скупщи
ната на Сърбия от Пирот и секре
тар на ОО на СПС в този град.

"Не само членовете и симпати
зантите на СПС и другите ляво ори

ентирани партии, но и членовете и 
симпатизантите на останалите парт
ии, както и извънпартнйните\\ора, 
които мислят, че аз като републи
кански депутат мога да им помогна 
във всяко едно отношение, могат да 
се обърнат към мен в помещенията 
на пиротската организация на 
СПС”, каза Тодорович.

се хвалеше

На.състоялите сс в сряда извънредни избори работещите в 
"Автотранспорт" в Босилеград избраха нова Скупщина на 
предприятието си. От 118-те работника в петте трудови ед
иници на референдума се отзоваха 92, които от предложените 
22 кандидати за членове в най-вишия управителен орган из
браха 12 души. Сега работещите в трудовата единица 
нически транспорт в Скупщината имат 4 души, от товарния 
транспорт-2, гостилничарство и търговия -2, .авторемонт - 1 и 
от общи служби -3.

-Изборите за нов състав на Скупщината последваха ре
шението на работещите в предприятието от преди една го
дина когато чрез референдум гласуваха недоверие на до
сегашния й състав. Тогава обаче управители ите органи в пре
дприятието не приеха резултатите, вероятно да не загубят 
позициите си, казва Райчо Илиев, председател на синдикал
ната организация.

В предприятието подчертават, че Скупщината наскоро ще 
избере и нов състав на управителния съвет.

виновника за смъртта на над 50 000 000 души, за 
над половин милиард жители на нашата планета 

и за огромните материални щети, предизвикани в Полша, Русия, 
Украйна, Сърбия... И разбира се, за унищожението на няколко 
генерации от собствения си народ.

Пред фашисткия трибунал в Берлин се изправи Георги Дими
тров и ог обвиняем излезе обвинител и след освобождението си 
триумфално беще посрещнат от цялото прогресивно човечество.

Хитлер се готвеше да опожари и нашата светиня - сградата ма 
Скупщината на Югославия,

път

но се отказа пред опасението от из
бухването на огромно антигерманско настроение у сръбския 
народ. • } г

За съжаление, някои наши граждани сега се дръзнаха и опо
жариха не само Скупщината, но и сградата на Телевизия Сърбия. 
И вместо да се срамуват и страхуват, те се гордеят дори със 
стореното, представяйки го за "велико дело”.

Никола Борисов Христов 
на 77 години

Б. Д.
В.Б.

9 февруари 2001 г.



В КРАЯ НА СЕДМИЦАТА В БЕЛГРАД

ПРИСТИГАТ ЧУЖДЕСТРАННИ 

ИНВЕСТИТОРИ

КРИВОРАЗБРАНАТА
ДЕМОКРАЦИЯ

След случилото се на 5 октомври миналата година у 
настъпи демокрация. Какво е демокрация? Абе, това е 
мокрация , бе, как не разбираш?

И тръгнахме по пътя на демокрацията. Когато фирмите 
не работеха, псувахме, а пак бяхме доволни, че на всеки или на 
половин месец ни подхвърляха" по 100 или 200 динара 
стояхме в къщи. Когато г 
всички ни хвана някаква

нас
*В срещата ще участват 50-тина представители на крупния капитал * Интересът на чужденците е 
огромен, а успехът зависи от всички ни, заяви Милан Паевич, национален координатор на Пакта за 
стабилност

де

ни

Срещата на югославските 
бизнесмени с европейските 
инвеститори в края на тази 
седмица в Белград е първата 
конкретна крачка към уста
новяването на сериозни връ
зки между Югославия и Пак
та'за стабилност в Югоизточ
на Европа, оповести във вто
рник националният координ
атор на Пакта за стабилност 
Милан Паевич.

Той каза, че става дума за Пакта в Югославия, а целта рудничество на чуждестран- 
първа среща, която се орган- на срещата, в която ще уча- ните фирми с нашите пред- 
изира от Съвета на Пакта за стват над 50 представители приятия и релевантните дър-

ЮСК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СЪС СВЕТА 
ПО-ГОЛЯМ ИЗНОС И КООПЕРАЦИЯ

и си
пък ни повикаха да работим, изведнъж 

болест, та задръстихме ординациите 
на докторите. А когато те ни дадоха болнични, 
границата, купувайки стекове

Управителният съвет на Югославската стопанска 
камара оцени, че в предстоящия период трябва да се 
използват всички възможности за увеличение на износа 
и разширяване на сътрудничеството с чуждестранните 
партньори чрез производствено коопериране и настоя 
час по-скоро да се обнародват условията за 
стопанисване у нас. Без това не е възможно добро 
планиране, така че в гласуването на новите закони 
абсолютно предимство трябва да се даде на 
регламентиращите икономическите процеси.

задръстихме 
цигари, от които едва ли 

печелим марка, марка и половина.-Демокрация, братче!
А между две преминавания н^гранидц-га започнахме да 

протестираме против новата власт, търсейки ”на леба мек
ото, на работата лекото”. Искаме нашите проблеми тя да реши 
само за една нощ. Та нали в демокрацията всичко става!Че 
какво ако са ни отменили за три месеца дълговете 
обезпечили суровини за два месеца, или... И това

или-са ни
е демокрация,

а тя ни дава правото да искаме пари, който все още не сме 
заработили. Откъде ще ги вземем? От 
по закон? Как може, та

там, където има. Не е 
нали е демокрация, а в демокрацията 

лесно! Освен да подложиш гърб и да работиш.
Е, това вече не е демокрация, бе братче!

всичко е
стабилност и Бюрото на на- на крупния капитал, е уста- жавни структури.

Паевич добави, че посе-новяване на контакти и сът-ционалния координатор наА.Т.
щението на инвеститорите и 
няколкодневният престой на 
специалния координатор на 
Па'|^га за стабилност в Югои
зточна Европа Бодо Хомбах 
потвърждават, че Югославия 

• се възприема като сериозен 
партньор и че би било много 
добре такива срещи с нашите 
бизнесмени да се организи
рат и занапред.

Паевич оповести, че в та-

БОСИЛЕГРАД

ПАРНИЯТ КОТЕЛ ОТЛАГА 
ОТВАРЯНЕТО НА 

ИНТЕРНАТА

И ГУМАРЦИТЕ 

СТАЧКУВАТ ?
Общо събрание проведоха на 6 февруари заетите в ГИД. На 

събранието, на което присъства и общинското ръководство, 
трябваше да се обясни положението, в което ГИД се намира и да 
се каже до къде са стигнали подготовките за започване на произ
водството. След като с големи усилия на общината за три месеца 
бяха отсрочени дълговете, задача на специалистите в ГИД беше да 
се направят програми и с тях да започне производството, за да 
могат да се обезпечат найЗшни средства за по-нататък.

Събранието обаче се превърна в разговор между глухи, тъй 
като заетите търсеха само пари и нищо друго и никакви реални 
обяснения не ги интересуваха.В такава нажежена атмосфера 
разговорите с общинското ръководство претърпяха провал и гу- 
марците излезнаха на протест пред общината. В сряда, макар че не 
е оповестена стачка, голям брой заети от ГИД се присъединиха 
към протестиращите комуналци.

Ремонтирането на помещенията за общежитие за средношкол
ци в Босилеград, което ще действа в рамките на Ученическия дом 
от Сурдулица, отдавна приключи, но все още не е известно кога то
ще приеме първите си квартиранти.

Комисията за технически прием на обекта е констатирала, че зи сРе1Да Ще участват преда-
твители на ‘'Сименс”, ”Фили-ремонтирането е станало успешно, но трябва да се премахнат и
пс”, ”Круп”, ”АББ” и на дру
ги световноизвестни фирми и 
прецени, че интересът на чу-

някои нередности, преди всичко на котела за парно,, отопление. 
Контролирането показало, че той в момента е с недостатъчна 
мощност да затоплява помещенията.

Узнаваме, че наред с решаването на тоя въпрос ще се пред
приемат мерки за технически подобрения в стола на основното 
училище,Които ще ползват квартирантите на общежитието.

ждестранните инвестотори е 
огромен, а "успехът зависи 
ег^всички ни, от нашата ~ 
ганизираност и ефикасност”.

ор-
В.Б.А.Т.

НАШИ СЕЛА: ДОЛНА ЛИСИНА (БОСИЛЕГРАДСКО)

МЕЖДУ МИЛЕВСКА И ГЛОЖКА ПЛАНИНА
*Към края на 19 век долнолисинчани обработвали 2253 декара ниви и 1260,7 декара ливади, а през 1907 година 
отглеждали 1400 овце и 434 кози

Центърът на село Долна Лисина е на 10 км от Боси
леград, край пътя за Божица, Власина и Сурдулица, 
относно на 1,5 км под .бента на Лисинското езеро, по 
течението на Божичка (Лисинска) река, която под ез- 

”съживяват” няколко поточета. По двата

мост се грижат двама съдържатели на частни иродавни- 
ци. Ако нещо недостига, близо е Горна Лисина, където 
работят повече магазини, или в петък жителите се снаб
дяват на пазара в Босилеград. Автобусните връзки на 
Долна Лисина с центъра на общината и вътрешността 
на страната са редовни и добри, понеже през селото 
минава главната пътна артерия,%която свързва Босиле- 
градска община с останалата част на републиката. Де
цата учат в родното си село до четвърто отделение, а 
осмогодишно образование завършват в Горна Лисина, 
където са пощата и местната канцелария.

Както вече писахме в текста за Горна Лисина, в ми
налото жителите на Долна и Горна Лисина живеели 
заедно в местността Обе реки. Тогава селото носело 
името Еленковци. Но животът на хората на това място

ерото сега 
склона на 
са разположени 
и имота.

Левият склон е плешив и неприветлив, а преди 20-ина 
години беше залесен с борчета. На тази страна на селото 
житата узряваха по-рано не само затова, че този склон 
е по-слънчев, но и затуй, че значителен брой ниви бяха 
изоравани и засявани през есента. Десният склон на 
клисурата е горист и красив, "осойничав” и

клисурата между Милевска и Гложка планина 
махалите на селото - близо до изворите

Черквата в Д. Лисина

...Потука било целото село, а сега е пръснато на махали 
левия склон (на клисурата) върви конски път за Босиле
град, неудобен и изложен на порои (ноЧцно време слабо 
ходили по него). От две години насам .се гради 
Босилеград 
ния бряг”.

Махала Селище имала 10 къщи. "Оттази махала бил 
поп Захари, чието име е свързано с борбите по черк
овния въпрос и оставяне Краище на България до 1918 
год.” Наброяват се следните махали и се посочва колко 
къщи имали: Габерски дол 1, ^ловарник 2 (от Селище), 
Густо лешйе 1 (на левия бряг), Сърбин дол 2, Габриче 8, 
Село 1 и една кръчма (съборище)?1Трплик 7 (две циган
ски), Криви пресад 3, Леска 8, Прньерица 9, от които 5 
се наричали Баба Гоини, и Станьцно ньивче - 5 къщи.

През 1897 - 99 година в До.лна Д дейна 65 притежатели 
имали 2253 декара ниви или по 34,7 дка на домакинство, 

1260,7 дка ливади. През 1907 година 61 домакини
1400овце и434кози,а през 1908година-1372овци

и 454 кози. След 3 години овцете били 1395, а козите 221. 
А в цялото Краище през 1897-99 година на един жител 
се падали по 3,37 овце и 0,76 кози.

- Следва -

шосе от
към Лисините, по-близу до реката и от дес-с много

повече зеленина.
Както и в останалите босилеградски села, така 

Долна Лисина понастоящем живеят предимно хора в 
напреднала възраст, защото младите завършиха сре
дни, полувисши и висши училища и се настаниха на 
работа във вътрешността на Сърбия:и чужбина, а някои 
долнолисинчани се преселиха в Босилеград. Като че- 

трудолюбиви хора, преселниците от Долна Лне
добре приети в новите си среди и се възползват 

от авторитет и признателност. Останалите в 
долнолисинчани вече ие орат нивите си и не сеят жито, 
но садят градини и отглеждат добитък според 
постите си. Долнолисинските,къщи са електрифици- 

обзаведени с мебели и електрически уреди, в тях

бил затруднен от северния вятър, който духал низ доли
ната на Божичка река и еленковчани решили да се 

по околните места. По-голяма част от тях се

и в

разселят
заселили в местността Село, където днес е центърътйа 
Горна Лисица, а някои еленковски семейства тръгнали 
по теченито на реката и образували друго село - Долна 
Лисина. Дълго време и двете села носели хубавото име 
на старото село. За имената на 
сещъствуват някрлко Предания. В текста за с. Горна

името Л ме

стни и новонастаналите села
и на са

селото
Л исина споменахме легендата, според която

води произход от думата лис (лист), защото тогава 
край бил предимно горист. Друго предание свързва 

името със слабото плодородие и тежкия поминък на 
селяните, т. е. ”Брг е лишил това място от всс нещо”.

В своята книга "Кюстендилско краище”, съставена 
1912 година, босилеградчанинът Йордан Захариев,

и на 
тоя

възмож
на кто и
ималирани и

е въведена здрава питейна вода от планинските извори. 
' След Втората световна война и в Долна Лисина беше 

изграден кооперативен дом, в който работеше обще
ствен магазин, от който селяните се снабдяваха с необ
ходимите стоки. Сега този магазин не работи, а за снаб
дяването на населението със стоки от първа необходи-

през
български академик, пише, че около черквата на Д. 
Лисина имало 3 - 4 "сламеници, сега напуснати къщи и 
се познават местата на още 15-20 къщи. До скоро време Евтим Рангелов
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БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК"

ОВЧАРИТЕ СТАВАТ 

ГОРСКИ РАБОТНИЦИ

В ДИМИТРОВГРАД ГОСТУВА ТЕАТЪР "ВЪЗРАЖДАНЕ" ОТ СОФИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЪС 

СЪВРЕМЕННО ЗВУЧЕНЕ
Ръководството на общественото предприятие за селско сто- 

панаство и изкупуване "Напредък” в Босилеград е решило фир
мата от небивало тежкото положение и от дългове да избави по 
необикновен начин - чрез експлоатиране на гори, с които разполага 
фирмата.

Директорът на предприятието Милан Господинов казва, че са в 
ход подготовките за формиране на трудова единица за горско дело 
от десетина души, преди всичко от работници, които работили в 
овцефермата и в кланицата. Ще започнеме да експлоатираме го
рите, казва гой, понеже те засега са единственият ни реален шанс 

да спасим фирмата от по-нататъшно пропадане, но и да 
създадем условия за съживяването й.

Предприятието отдавна престана да купува добитък от селяните 
в общината, закри магазините си, преди два месеца продаде послед
ното стадо и сложи катинар на овцефермата си, а няма средства да 
премахне нередностите от санитарно и хигиенично естество в кла
ницата, както това налага републиканската ветеринарна инспек
ция, джиро-сметката постоянно е блокирана, ьГа поверители, преди 
всичко на работниците си дължи около два милиона динара, а 47-те 
работещи вече две години не получават ни гарантирани заплати...

Директорът Господинов казва, че тази година могат да експлоа
тира!* около 24СЮ кубически метра дървесина. Според преценки, 
които изготвили, след като иродадат дървесината ще се създадат 
материални условия по само за отплащане на дълга, но и да за
почнат да съживяват фирмата.

На 30 януари 2001 година Общинският театър ” Възраждане” при Столична библиотека в София се 
представи пред димитровградските любители на театралното изкуство с комедията на Ст. Л. Костов 
”Женско царство”. За гостуването на театъра от съседна България димитровградчани проявиха 
особен интерес, за което твърде красноречиво свидетелства препълнената зала на Културния дом.

теска. Естествено, за пълния ус- ляскания на отворена сцена, 
пех на прдставлението огромна 
заслуга има и останалата част от 
творческия екип, поставил и оф
ормил пиесата на сцената: поста
новчика Георги Г. Георгиев, ху
дожника (сценограф) Весела 
Саръиванова, сценични движен
ия Мария Градечлиева и музи
кална картина Дора Грашева.
Между техните творчески зами
сли и постижения е постигнато 
пълно единство, така че едното 
подсилва другото, относно всич
ките заедно представляват изкл
ючително хубаво и монолитно 
постижение.

Драматичният пък състав, в 
който участват Ани Бакалова,
Силвия Рангелова, Ивет Радуло
ва, Веселин Вълков, Огнян Узу
нов, Роберт Анакиев, Ангел Ге
оргиев - Ачо, Емил Емилов, ГТе- 
тър Райжеков, Елизабет Кара
георгиева, Петя Томашова и 
Миряна Жикич, със специално
то си участие г-жа Емилия Ра
дева, твърде успешно се справи 
с поставената задача. А тя е: да 
се изнесе на показ абсурдността 
при упражняването на власт, без 
оглед дали тя е "мъжка” или 
"женска”. Всички артисти дей
стваха убедително, сякаш току- 
що из живота нзтъргиати пъл- 
нокръвни образи, с голям усет за 
комичното в една неестествена 
обстановка. Те играха неприну
дено, интригуващо, което в кра
йна сметка предизвика бурен см
ях сред публиката, която на ня
колко пъти ги награди с ръкоп-

До коя степен една пиеса, от
носно комедия, макар че е на
писана в една по-друга епоха, с 
други идеали и въжделения, мо
же да прозвучи съвременно и 
модерно, показа Общинският 
театър "Възраждане” от София 
с комедията "Женско царство” 
от Стефан Л. Костов, адаптира
на от Кева Апостолова. Докато 
пиесата на Ст. Л. Костов е из
градена върху конфликта на ед
но'"'(мъжко) с друго (женско) 
властолюбие във все още патри
архални отношения и битова об
становка, то Кева Апостолова и 
още повече постановчикът Ге
орги Г. Георгиев слагат ударе
нието върху самата власт като 
насилие на една категория над 
друга категория хора. След на
месата в изборната победа на 
Свети Никола и Свети Пезър 
властта превзимат жените и въ
дворяват своя "женска” власт 
според свои възгледи и прин
ципи. Всъщност тормозът и на
силието са едни и същи, само че 
тоя нът жените са "мъже”, а мъ
жете са "жени”.

Това е основната тъкан в ко
медията, около която се изграж
да действието и създават коми
чните ситуации. Запазвайки га
зи основна тъкан на комедията 
"Женско царство”, Кева Апос
толова с голям усет подбира се
гашните "мотиви” на властолю
бие и техните облици на изява, 
често ги изобличава пред публи
ката с оголен смях като ползва и 
средствата на карпкиранта гро-

Женският състав на ансамбъ
ла с костюмографията на съвре
менни "терористки" до краен 
предел извисиха "терора” на же
ните над мъжете, относно смя
ната на един с друг терор. Въ
преки че това насилие се изявява 
в семейна и "общинска” обста
новка, той показва вечната жа
жда и на женската и на мъжката 
част от населението да господ
стват едни над други.

И когато вече действието е 
доведено до връхната точка ве
че надвисва опасност от лична и 
"обществена” катастрофа, сам
ата развръзка е в духа на хуба
вата комедийна традиция: светц
ите отнемат властта на жените и

не само

В.Б. отново я връщат на мъжете, 
като им внушват благоразумие, 
което в крайна сметка е и поръч
ението: не насилие, а взаимност 
на двата противоположни пола, 
чиито специфичности се допъл
ват, а не противопоставят. Тази 
идея не е изведена докрай по
ради запазване автентичността 
на епохата на строгия патриал- 
хален порядък, в който мъжът 
все пак доминира над жената.

Комедията "Женско 
во”, изиграна от театър 
раждане” на димитровградската 
сцена, е първото театрално пре
дставление в тази година, което 
съвместно организираха КИЦ 
"Цариброд” (след тригодишно 
съществуване) и Центърът за 
култура в града.

В БОСИЛЕГРАДСКО НАМАЛЯВА ЖИВОТ
НОВЪДНИЯТ ФОНД

МАЛКО ТЕЛЦИ ЗА ПАЗАРА
През тези зимни дни на територията на Босилегридска община 

не съществува пазар за купопродажба на добитък. Причината за 
това не е лошото време, понеже и няма сняг, а постоянно на
маляване па животновъдния фонд. Една от причините за нама
ляване на жпвотовъднпя фонд, но не и основната, е миналого
дишната суша и недостиг на сено. Стигна се дотам, оплакват се 
изкупчицпте, че селяните в оборите нямат телци и юици за про
дажба.

Изкупваните в общината се ядосват и поради това, че от време 
на време идват "неканенн гости” от вътрешността, които на диво 
купувач'добитък от селяните.

ца|зст-
Въз-

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД 'Стефан Николов

СЪВМЕСТНА 

ПРОГРАМА И ПРЕЗ 2001 

ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАД

РАЗШИРИ СЕ ТЕЛЕВИЗИОНИЯТ 

ПРОЗОРЕЦ
Според Димитър Славов, председател на МО Димитровград, и 

през тази година ще продължи сътрудничеството между МО и ОС 
по отношение на изготвянето на комуналната програма в града. С 
Други думи, тази програма, както и досега, ще е съвместна-на МО 
и местната власт.

По думите на Славов, компетентните общински ръководители 
напълно са подкрепили инициативата за въвеждане на ново местно 
самооблагане (седмо по ред) за периода от пет години. Самообла
гането ще важи (ако го подкрепят мнозинство от жителите на 
града) от юли 2001 г. до юли 2006 година.

Що се отнася до досегашното самооблагане, средствата от него 
са използвани така, както е било предвидено: 20 на сто за възс
тановяване на болницата, 40 на сто за подобряване на водоснаб
дяването и 40 на сто за изграждане на улиците в града.

Както вече писа нашият вестник, от 16 януари още повече програми, разбира се и много по
ло кабелно-дистрибутивната система в Диммт- качествени, отколкото тези в аналогова техника, 
ровград ползващите могат да следят 28 телевиз- Набавени са и два най-нови компютъра, един в 
йонни програми, между тях и две български.

От промените, които се случиха в телевизията 
в Димитровград изминаха* два месеца. От поло
винчасов политически магазин, емисията на ТВ 
"Цариброд” се увеличи на около час и половина и

радиото, другият в ТВ-студиого, с помощта на
които сега се прави монтаж на емисиите. Напра
вено е всичко необходимо, за да могат 
данията на Общинската скуоддина да бъдат пряко 
предавани ( и това стана с проведените досега 
сесии), за да могат гражданите да видят своите 
представители, дето се казва "на дело”. Освен

засс-

стаиа много по-разнообразна и по-съдържател
на. Освен политически теми, които, разбира се , са 
неизбежни, пред телевизионните камери 
наха и обикновени хора, с техните всекидневни 
проблеми, хобита, малки радости от всекидневи
ето. Стопанството намери свое място в емисиите, 
макар и с належащите си проблеми, за които пре
дишните управляващи се провъзгласиха за неком
петентни. В преките предавания под название 
"Отворено студио” всеки гражданин 
ност да се включи и каже мнението си. По те-

заста- заседанията на скупщината, преки предавания 
тръгнаха и от голямата зала на Центъра за кул
тура, откъдето пряко бе предаден концерта на 
"Филип Кутев”.

За разширяване на студиото са закупени поме
щенията под галерията, а за оборудване вече са на
мерени и спонсори. Телевизия "Цариброд”, след като 
се пресели в нови помещения (след три—четири ме
сеца), е на път да стане телевизионен център какъвто 
беше заплануван само в Пирот, а в най-скоро време, 
вероятно с помощта на така наречения "линк", сиг
налът на ТВ Цариброд ще бъде "хвърлен” на транс- 
латора на Козарица, от където ще може да се следи 
от Пирот до Драгоман.

А когато става

Б. Д.

ДИМИТРОВГРАД има възмож-

БЕЗ ГРИПНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ левизията за пръв път след години се чу българ
ска реч, не зачитайки анкетите, в които случайно 
участваха български граждани от битака. Разбира 
се, езикът като основен белег на самобитността 
на малцинството все още не е застъпен в онази 
степен, в която трябва, но поне е видимо ста- 
раенето към това. И не само в телевизията, но и 
но радиото.

В момента за излъчване на програмите 
болната система се ползва така наречената анало
гова апаратура, но в най-скоро време се очаква 
набавка на нова цифрова апаратура, с помощта 
която ще се създаде възможност за приемане на

За разлика от миналата зима, когато грипни 
заболявания бяха чести и насмалко щеше да се стигне до 
епидемия, през тази зима*в Димитровград не е 
регистриран нито един случай на заболявания от грип, 
показа репортерската ни проверка в 
Хигиенично-епидемиологическата служба към местния 
Здравен дом.

Случаи деца и възрастни да имат проблеми с 
респираторните органи има, но това все пак не е грип, 
изтъкват димитровградските лекари.

дума за кабелно-дистрибутив
ната система, и тя в най-скоро време ще започне 
засилено да се разширява там, където все още не е 
стигнала. И то не само в града, но и към близките 

искове за това има неместни общности. Официални 
само от гражданите на града, но и от Белеш, Лу- 
кавица, Желюша и Гоин дол. Интересът за разши
ряване е добър знак, че е избрана правилната посока.

по ка-

Б. Д. на
А.Т.

9 февруари 2001 г.



КОМПЛЕКТУВАНИ СА СБОРНИЦИТЕ ЗА 
ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ ПО БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

"ДАРИК РАДИО" ПО ВЪЛНИТЕ НА РАДИО "ЦАРИБРОД"

” ДА БЪДЕМ ДВА ЧАСА 

БЪЛГАРИ”ВВ* р
В организация на КИЦ "Цариброд” и Центъра 

за култура като гости на Радио "Цариброд” на 1 
февруари т.г. в Димитровград пребиваваха група 
журналисти от ”Дарик радио” от София.

Истински- урок но радиопредаване проведоха 
журналистите от първото частно радио в Бъл
гария - ”Дарик радио", уреждайки двучасова про
грама по вълните на Радио "Цариброд”, под 
тото ”Да бъдем два часа българи”.

бе музикалният редактор на Радио "Цариброд” 
Драголюб Пейчев, който отлично си свърши ра
ботата и за когото гостите имаха само похвални
думи.

След предаването гостите, заедно с кмета и 
заместника му посетиха Погановски манастир и 
Звонска баня. Вечерта в малката зала на Центъра 
за култура бе организирана трибуна на тема: ”Ак- 
туалните обществено-политически проблеми на 
съвременния свят, отделно на Балканите”, в коя
то взеха участие журналистите от "Дарик радио”.

мо-

ВИНАГИ ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ
”Не само два часа, а винаги да бъдем българи”, 

възрази веднага кметът на Димитровград д-р Си
меон Васов, който беше гост в предаването, уре
дено от "Дарик радио”. Попитан от водещия про
грамен директор на "Дарик” г-н Владимир Танев, 
какво мисли за

ДОГОВОР И ДАРЕНИЯ
По време на посещението е договорено в най- 

скоро време журналистите от Радио "Цариброд” 
по групи да идват в София на обучение за всички 
специалности по радио журналистика. Тъй като 
става дума за радио, в което на щатна работа са 
към 270 ако не най-добри, то между най-добрите 
журналисти в България, ползата от обучението 
наистина ще бъде голяма. Гостите от своя страна 
донесоха дарения от аудио касети и компак т дис
кове, както и уредба за дискове.

Що се отнася до възможността "Дарик радио” 
да се следи н в Димитровград, програмният ди
ректор ВладимирТанев изтъкна, че това ще стане 
най-късно до края на февруари. Вече се инста
лират предаватели на "Дарик радио” на връх Ко
питото на Витоша, след което на честота от 105 
мегахерца сигналът на радиото ще се чуе дори до 
Нщп.

протестиращите пред общината, 
Васов каза и следното: "Може би тъкмо това мое 
становище (да бъдем винаги българи) не се ха
ресва на някои и е повод за събитията, 
видяхте пред общината.”

Освен с кмета на общината, в предаването пря
ко се включи и посланикът на България в Белград 
г-н Ивайло Трифонов. Спортният журналист на 
"Дарик радио” Томислав Русев осъществи конт
акт с националите на България, които са на под
готовки в Кипър.

В края на предаването за слушателите на про
грамата бяха дадени два телефона, посредством 
които се включиха значителен брой жители на 
Димитровград, а голямо болшинство от тях 
българи, п сърби - изразиха удоволствие от го
стуването на "Дарик радио” по вълните па Радио 
"Цариброд”. Предаването осъществиха, освен 
Владимир Танев, журналистите Мария Цанкова, 
Емилия Иванова, Мария Стоянова, Жени Пав
лова, Томислав Русев и Мартин Карбовски. Еди-

които и вие

КНИГИТЕ ВИ ОЧАКВАТ
В съвместно издание на Завода за учебници от Белград п "Бра

тство от Мм1П тези дни бяха отпечатани още три сборника за 
пзв ьмкласно четене по български език за VIII клас на основните 
училища ”Съкровище духовно”, "Словото чаровно” и "Живо
тът вн очаква”. С това бяха комлектувани сборниците 
стове за извънкласно четене по български език и литература в 
основите училищата.

"Съставителите па тези сборници (Д. Рангелов и В. Богоев) са 
направили подбор на текстове, които ще провокират чувствената 
п мисловна заангажира пост на съвременния ученик, който се на
мира в своя най-богат и бурен емоционален период на развитие, 
когато интимните, дълбоко съкровените основни човешки изжи
вявания за природата п човека,за младежките интереси и проблеми 
са негова преокупацпя", пише Властимир Вацев в рецензията си за 
сборниците.

"В обществото на разкрегюстената личност младият читател - 
адолесцент, отваря сърцето си за най-съкровените интимни чув
ства, каквато е любовта, както п радостите и скърбите, свързани с 
нея. Младият читател» не обича натрапената стойностна система, 
топ се о твращава от нея, тя му тежи като каторжна верига.

И наистина съставителите са се предпазили от тази традиционна 
уловка... Не само че се впечатлих от художествените творби, които 
поч ти без изключение ще харесат на читателя, но съм сигурен, че 
с разнообразието си ще задоволят и индивидуалните предпочи
тания и вкусове на учениците . Така пише рецензентът Вацев, а 
най-достоверната оценка за това ще дадат преподавателите и, раз
бира се, самите осмокласници, за които са предназначени току-що 

сборници ”Съкровище духовно”, Словото чаров
но” и "Животът вн очаква”.

от тек-

и
Да напомним, че това нс е първото идване на 

"Дарик радио” в Димитровград. Те идваха два 
пъти в КИЦ, а два пъти бяха върнати от юго
славските гранични власти. Последното им ид
ване мина без каквито и да било проблеми.

нственият участник от димитровградското радио А.Т.

ОТЗВУК

ЦАРИБРОДСКАТА ЖИВОПИС 

Е ЦАРСКА
Царибродскмте живописци - самодейци се ока

заха неуморими в подаряването на себе си, те се 
опитват да отпътуват някъде далеч и винаги се 
връщат, остават тук.

Знайте, царски синове, че и когато рисувате 
като наивисти и аматьори, вие сте на висотата на 
академическото творчество, само че с по-разкри- 
то сърце. На платната ви има и реализъм - масло 
и акварел - и експресионизъм, и кубизъм, и сред
новековна живопис и наивизъм. А това са техники 
и подходи, с които най-точно се пресъздава ду
шевното състояние на художника и обществото, 
в което той живее.

Вие ни доближихте вашите предели, старите 
селски къщи, прекрасните пейсажи и клисури и 
много от онова, което разгалва душата на зри
телите.

Благодаря ви за празника на вдъхновението, 
който ни устроихте”, заключи академичният ск
улптор Любодраг Йованович, преподавател по 
изобразително изкуство в княжевашката гим
назия, след разглеждането на изложбата и из
несения тук урок по живопис.

До последния ден, цели две седмици, не секна 
интересът на любителите на изобразителното из
куство към първата експозиция на димитровград
ските живописци-самодейци в гр. Кияжевац. В хо
ла на Дома на културата дори академичният скул
птор Любодраг Йованович беше довел възпита
ниците си - княжевашки гимназисти, за да изнесе 
урок но живопис.

- Интересът към тази изложба сред съграж
даните ни може да се сравни само с експозицията 
на Моша Тодоровнч от Белград, състояла се пре
ди няколко години, когато тук дойдоха сега вече 
покойният Милич от Мачва и актрисата Неда Ар- 
нерич, казва Йованович, когото помолихме да си 
каже мнение то за представените тук творби.

"Царибродската живопис е царска. Наистина 
е така. Онова, което княжевашката публика до
живя да види, а видя много, в представянето на 
царибродскмте живописци - наивисти и аматьори 
беше истински празник за очите и душата.

Тази изложба ние приехме като венчелистчс ма 
цвят, като допир на 'топла ръка. Тази живопис е 
част от нас и част от вас, и з ова никой няма да 
може да ни отнеме, да го изгори и разруши. С тези 
рисунки ние сега сме едно и сме вечни.

отпечатаните

в.с.Б.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
ХИЛЯДА ПЪТИ ПО-БЪРЗ 

ОТ”ДЪЛБОКОТО СИНЬО”
Най-важната и най-известна компания в изчислителната

машина, иа-"Ай-Би-Ем” представи най-мощната си 
”аски вайт”, коя то направи повече пресмятания в една

техш/ка
зована
секунда, отколкото човекът (ако ги доживее) за десет милиона 
години! Съставени е от 512 отделни компютри с 8192 микро- 

17 слона. Тази нова машина е 
Дълбокото синьо” - компютъра, 

све-

процесора и тежи колкото 
хиляда пъти по-бърза от 
който през 1997 година спечели мача срещу тогавашния 

шахма т Гари Каспаров.тоисн шампион по
И. Царибродски*** ■

Лис Всгпс беше представенНа информационния панаир в
флуороецонтен многослоен диск е повече от десет нива и 

140 гигабайта. Експертите качват, че той може да 
меморпра 30 1гьти повече данни от своя предтеча - дигиталния 
видеодиск (ДВД).

БАБУШНИЦА

И ПО-НАТАТЪК БЕЗ 
” ЛУЖНИЧКЕ 

НОВИНЕ”

мощност новине" не излиза и понастоящем не е 
известно кога ще започне пак да се 
печата.

Последният брой на вестника е 
излязъл през май миналата година. От 
тогава насам за местните събития 
жителите на Бабушница се информират 
главно посредством Радио Бабушница.

***
Па Интернет, мрежата над всички мрежи, си позволени още
седем нови писни за обоз....... нв адресите - за бизнес, общи
сведения, професионални организации, музеи, въздухопла
ване, лични данни и доброволни сдружения. С това броят на 
добавките, които се пишат в края на адреса е удвоен (14).

Според информация, която 
получихме от бабушнишкия жур 
Часлав Благоевич, вестникът "Лужничке

налист Б. д.

ш>-п 9 февруари 2001 г.Л/.



ОТГОВОР НА РЕПЯИЦИРАНАТА РЕПЛИКА ЕПИСКОП ВРАНСКИ Г-Н ПАХОМИЙ:

ЗЛОУМИШЛЕНОСТ 

- ДА, НО ЧИЯ?
ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ 

ПРАВОСЛАВИЕТО
След колективните обиди на средностатистическия царибродча- 
нин, В. Вацев с лични обиди, несъстоятелни квалификации и дис- 
квалификации иска да забули истината

С реплика на репликата "Неразбиране или злоумишленост” 
("Братство" бр. 1834 от 2 февруари 2001 г.) В. Вацев с присъщата 
си езикова акробатика и жонгльорство иска да заблуди читателя в 
своето намерение да унизи, нагруби и осмее средностатистическия 
царибродчанин (на сръбски: "просечног гра^анина”), като посяга 
към опробани средства на соцкомунизма: квалификации,дисквали- 
фикации, намеци. Вероятно счита, че с това ще прикрие и заблуди 
истината и ще прикрие.провала си пред царибродчани.

А абсурдно, и смешно,' сега звучат думите му, че уж неговото 
"...отношение към царибродчанина е глано утвърждаващо и по
пуляризира неговата жизненост"...
• Да посочим само някои доводи от "типологичните черти на 
царибродчанина”, както ги утвърждава В. Вацев. Нека започнем с 
любимите му епитети, изрекъл по адрес на царибродчанина: "хи
брид”, "марокански скакалци", "американци с африкански ман
талитет”... Или пък как вижда царибродчанина в различни об
становки: "И създаваха буферна зона с плътна блокада. Заградиха 
се с бодлива тел...” (?!), "Вика. Търси. ГъЛчи. Псува обратно. 
Утвърждава положителния опит, изпитания модел - по посока на 
вятъра" (?!), "Верни на собствения си опит, нюх и инстинкт, сред- 

царибродчани бягаха да не се докосне до тях 
културният бацил” (?!), "Комбинативният, хитър и пресметлив 
средностатистически царибродчанин има колосален усет. Като из
ключително фиксирана личност, надушава и солено, и мазано, и 
сЛ“атко и се устремява хищничсски стремглаво към "мършата”.(?!)

За да бъде унизителният ефект още по-голям, В. Вацев му 
мушва под мишницата "... известния лозунг ца средностатистиче
ския царибродчанин: - ”С нахалство към прогрес и светло бъдеще”!

Ето, това са част от "утвърдителните и популяризиращите" 
добродетели на царибродчанина, според В. Вацев. Тогава чия е 
злоумишлеността?

Моя опит да защитя царибродчанина от грубите нападки и злъ
чни обиди в реплика на репликата В. Вацев окачествява като 
тенденциозен, а самият аз за наивен, повръхностен, невежа и пр. 
При това раздава уроци но литература и теория на литературата, 
призовава на помощ Аристотел, философи, социолози и естети, 
възклицава, вайка се, стряска се и т. н. Цялата тая бъркотия от 
понятия, фрази и чуждици, поднася като "висока ученост” издигащ 
го на недосегаем пиедестал, от който наставничи и дава произволни 
оценки. Петролният трафик, "нивичките" и останалото са само 
фон, върху който опозорява царибродчанина.

По отношение "разграждане на етноса" бих му задал въпроса: 
къде беше п защо явно не издигна глас, като преподавател по 
български език в гимназията, когато съкращаваха часовете по 
български език? Тогава черупката на собственото благоденствие 
и уют бяха по-примамливи от риска да се изправиш срещу нас- 

, . рещния вятър.
И накрая пак дума-две за морала. Колкото на пръв поглед да 

изглежда променлива величина, моралът има устойчиви норми и 
поведения. Истина е, че в кризисни и неестествени обстановки вече 
споменатите и неспоменати от този тип хора, правят опити да 
натрапят на мнозинството свои правила, да издигнат свой "морал". 
Когато отминат обещанията, утайката, изплувала на повръхно- 
стта, пак пада на дъното, водите се избистрят и моралните дос
тойнства възвърщат предишния си блясък.

Колкото и моралистично и назидателно да звучи сентенцията 
"помогни си сам, та и другите да ти помогнат" има непреходно 
значение и е издържала проверката па много епохи~и жизнени 
обстоятелства. Тя най-често се отрича от ония с "другия” морал.

Вранскити ейиской г-н Пахомий миналата седмина иребиваеа в Босилеград и участва а 
работата на иъркоонип съвет,който разисквал човече въироси. Как хората да се завърнат 

корените на Православието и църквата и как да се зайазши черквите от ио-нататъшноКЪМ
йройадапе, са някои ош въйроешие

- Почти всички храмове на теритирията 
босилеградското намесничество трябва да за
щитим от по-нататъшно пропадане, понеже по
чти всички са напуснати, каза ни след събра
нието на черковния съвет г-н Пахомий. Черков
ният съвет, продължи той, трябва да изучи об
становката и да защитим най-засегнатите обе
кти.

на

Ваше преосвещенство, шрявба ли и как дух
овно да се възобновят хората ?

- Духовно възобновление ни трябва на вси
чки и след 50-годишно безбожничество това е 
първата ни задача. В черквата в Босилеград 
около 50 деца учат вероучение, но условията за 
работа не са добри. Затова от ОС поискахме да 
ни даде помещение, в което един път седмично 
да се провежда вероучението. Надявам се, че 
със сегашните промени и вероучението да се 
върне в училищата. Наедно се надявам, че духо
вното обновление ще започне и при възраст
ните. Добре е, че хората се връщат към чер
квата, но не е добре, че го правят погрешно. 
Така правят, понеже не знаят нашата право
славна вяра. Към черквата трявба да се връща
ме по най-добрия начин. Обичаите и традицията 
трябва да спазваме, но към това трябва да доба
вим същността на нашето вериозповедание. А 
неговата същност са светата тайна на покая
нието и светата тайна на причестяването. Тя 
сега е запоставена и забравена. Затова призи- 
вам всички вярващи в нашата православна цър
ква да започнат да упражняват вероизповеда
нието както ни учи светото евангелие. Същев
ременно призивам вярващите в тукашното на
месничество по-активно да се включат в черко
вния живот и да оказват помощ на църковните 
отборници. Надявам се, че помощ ще ни окаже 
и общинската власт когато се учреди.

н остати ст и ч е с к I гге

начин хората да се оплачат, да ми напишат, 
понеже и те са хора и могат да сгрешат. Разбрах 
обаче, че свещениците са вършили свети тайни 
и на онези, които не са имали с какво да платят. 
Затова казвам, че тези доноси, които са тръ
гнали не са доброжелателни.

От време на време в Босилеградско идват 
свещеници ош България и вършат богослуже
ния. П(^въйроси,има различни мнения. Какво е 
Вашето становище?

- Господ Исус Христос е 
казал, че там, където са двама- 
трима от мое име и аз съм сред 
тях. Всички ние принадлежим 
на един Господ. Друг въпрос са 
историческите събития, които 
са сполетяли православните 
народи през XIX и XX век. 
Сега трябва да се върнем към 
същинското свето писмо. Ако

Дали вярващите в Босилеградско са прави или не 
когато недоволстват от цените на услугите на 
свещениците е въпрос,-на който е трудно да се даде 
отговор, понеже това, което за единия е много, за другия 
може би е малко. От повечето източници узнаваме, че 
свещениците за венчавка, кръщавка или погребение 
взимат от 30 до 50 германски марки или динари в тази 
противс^ойност. До селата трябва да им се осигури и 
превоз.'

това не направим, тогава не сме православни 
християни. Имаме толкова общи врагове, че не 
можем да си позволим да нямаме съдружие. За
това смятам, че са хубави моментите, когато 
дойдат братята българи и заедно служим. И аз 
отивам в България и служим в София и в други 
места, така че това е едно нормално отношение

Определен брой вярващи се ойликваш ош 
йените на услугите на тукашните свещеници. 
Как коментираше това?

- Струва ми се, че в тоя край това правят 
недоброжелателни хора и хора, на които това 
не е работа и, струва ми се, хора, които не упра
жняват православието. Искам да кажа, че вя-

между нашите църкви. Разбира се, . ние 
сътрудничим само с официалната църква и с

рващите когато викат свещеник за кръщавки, 
венчавки, погребения и прочие трявба да раз
берат, че когато свещеникът влиза в дома им, патРиаРх Максим. Имаме договор, когато идват 
не идва за да събира пари, но им носи благодат да идват с писмо от него за да не дойдат раскол-

ниците в БПЦ. Наскоро във Враня ще дойде 
митрополит Кирил и вероятно ще дойдем и в 
Босилеград. Бих искал всичко това да се прави

Стефан Николов

от Господ. Това, което вярващите дават на све
щеника не е плащане, това е подарък, с който 
те се реваншират за получения благослов на 
Светия Дух. Важно е вярващите хора да раз
берат, че това, което те получават в тоя момент политически партии, понеже те често това злоу- 
с нищо не могат да платят. Това не може да се потребят. Ако черквата се злоупотреби от по- 
плати и това не трябва да се разбере като пла- литиката> тогава може да има неволи, понеже 
щане.

Тоя въпрос разисквахме на заседание на Цъ- допУсна политически действия, така че има и
социалистическа и демократична йерархия. Ще 
ни е тежко ако си позволим да имаме лява и

ПО ПОВОД ТРИ ГОДИНИ НА 
КИЦМ ЦАРИБРОД" посредством църковния съвет, не

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ НА 

ИЛИЯ ЛУКОВ тъкмо един от проблемите на БПЦ е тоя, че тя

рковния съвет, понеже и до мен стигнаха оп
лаквания и застанахме на становище, че това,

На 13 февруари т.г. в голямата зала на Центъра за култура 
ще бъде ознаменувана третата годишнина от откриването на 
Културно-информационния център на българите в Югосла
вия "Цариброд”, вече на всички известен като КИЦ. По този 

I повод голям концерт под название "Молебен за доброто", ще 
1 изнесе известният български певец на народни песни от мла

дото поколение Илия Луков. Концертът ще бъде безплатен, 
а в него освен Луков ще участват квартет "Ева" и танцова 
формация "Фолк дене" и поп изпълнители.

На концерта, с който ще бъде ознаменувана годишнината, 
1 са поканени бройни гости от Сърбия и България.

дясна йерархия, това е разделяне, разцепване накоето тук те получават е , речи си, на равнище 
на Вранската епархия и на равнище, на което Христовото тяло, това ^ най-големият грях. За
живеят нашите вярващи. В Шумадия или Бе- това моля всички вярващи от тези пространства

и братята от България винаги да сътрудничатлград това е далеч повече. Пак казвам, вяр
ващите трябва да приемат свещеника с почит посредством църквата и тогава няма да има ни- 
какъвто заслужава божият слуга, понеже све- какви проблеми. Трявба по-често да се .вижда

ме, да идват при нас да се молим на Бог, дащеникът не идва от свое име, а от Христово и 
той донася благодат и поръчение на Христа и отиваме ние при тях, понеже ние сърбите и бъл- 
когато нещо дават не трябва да го одумват. Ако гаРитс имаме безброй съвместни интереси.

В.Б.някога свещениците наистина много вземат имаА.Т.

СЮ 9 февруари 2001 г.
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140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НД ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА (6)

ТЪРЖЕСТВОТО НаШ||АЙ 

1944 ГОДИНА

БОСИЛЕГРАДЧАНИН -

ЦАРИБРОД
I:

•-1През 1>1ай 1947 година 
български език „ . еТъ'Грещрнзф седмичният фонд ца часовете по

да оъде 4 часа, Ь Ц0 сърбохърватски, руски и френски 3 часа. 
ед откриването на Педагогичес&Йуч-' 

или1це (Учителска школа) Живко Йорданов 
вич известно време е директор и на двете
средни училища в Цариброд. ? р ........ ....... .. ........

Йорданович трябваше да 
ого трудности както в

съв На 24 май 1944 година се отпразнува 
Св.Св.Кирил и Методий”. Училището 

е окичено с венци цветя. Учениците се 
събират в училищния двор със своите 
учители и от тук, построени със зна
мена, венци и снимките на светците- 
просветители славянски Кирил и Ме
тодий, тръгват на черковната литургия 
в храма на духовната култура ”Св. Въз
несение”. Литургията служат старият 
поп и учител Стоян Младенов, роден 
през 1875 г. в Долна Любата и Алек
сандър Трайков, свещеник, роден в с. 
Горна Лисина, но със служба в Любат- 
ския район. Учениците се придружават 
от родителите им и другите селяни, вси
чки тържествено облечени. Начело на 
тържественото шествие е иконата на 
светите братя с венец, участниците ми
нават през центъра на селото към Пру- 
дище и черквата, откъдето се разнася 
медният звук на черковната камбана.

Шествието пристига в черковния дв
ор. Учениците пълнят черквата, а една 
част от тях се изкачват на балкона. В 
храма е абсолютна тишина, само се 
чува пламъкът на горящите кандила и 
свещи, запалени за славата и честта на 
двамата апостоли. Литургията започва 
с думите на стария свещеник дядо Сто
ян: ”Да е благословено царството на 
Отца и Сина и Святаго духа! "Другият 
свещеник и няколко много възрастни 
старци
вор: "Амин!” Литургията продължава 
около час и половина и накрая старият

Долна Любата, записр$1 летописецът и 
продължава: На 20 Декември 1944 г. бе
ше назначен за нередовен учител в про
гимназията Александър Найденов от 
същото село. Занятията в прогимнази
ята започнаха от20-12-1944 г. През това 
време учители са тук и Велин Велинов 
и Никола Велинов от Долна Любата.

На 1 май 1945 г. за пръв път в учи
лището е отпразнуван празникът на тр
удещите се с опредлена програма в при
съствие на всички ученици и народа от 
Средището. Отпразнуван беше и праз
никът на Св.Св. Кирил и Методий. Уче
бната година завърши на 5 юни 1945 г., 
когато бе проведено годишно утро с 
годишен отчет, изнесен от средишния 
директор Владимир Милев.

Учебната година 1945/46 започва с 
редовни занятия от 15 септември. За 
учители в първоначалното училище са 
назначени от Българското Министер
ство на народното просвещение Кирил 
Милев от Долна Любата, Симеон В. 
Стоянов от с. Горна Лисина и Григор 
Витанов от България, а в прогимнази
ята Владимир М. Гешев и Александър 
Константинов, и двамата от Долна Лю
бата. Занятията протичат редовно до 
началото на април, когато е команди
рован в с. Горна Любата Кирил М. Ге
шев. Празникът на трудещите се -1 май 
е отпразнуван с програма, одобрена от 
Околийския народен отбор в Босиле
град, която изпълняват учениците. По 
устно нареждане на Околийския прос-

Сл

Шй} ■

се справи с му- 
материцлното поло

жение на училищата, така и в организацио
нното. Още по-големи трудности имаше по
ради множеството нерешени проблеми във 
връзка с учителите от България. На 10 де
кември 1947 година той даде нареждаме на 
учителите от България да подпишат дого
вор с Министерството на I ьрбня. Всички 
преподаватели се съгласиха с това

/ч

№’чт-;

н щтпредло
жение и подписаха договор за работа. Те 
бяха добре платени, а имаха възможност.да 
изпращат пари на близките си в София, а 
също така в София да се снабдяват с хра
нителни продукти. През април 1947 година 
беше решен още един проблем в работата 
на гимназията - тя мина под управление на 
Околийския народен отбор в Цариброд.

В началото на учебната 1947/48 година 
положението в гимназията се стабилизира. 
Обучението беше редовно с изключение са
мо при някои предмети. Руски език не е бил 
застъпен в горните класове. Български ез
ик до декември не е бил напълно застъпен, 
защото още не е бил назначен преподава
тел. До началото на декември не бяха ре
довно застъпени часовете по френски, лати
нски, природнознание. физика и химия. Хи
мия в III и IV клас не беше застъпена до 28

И 1Щ§§|||

Живко Йорданов, 
директор на гимназията 

(7 март 1947 до учебната 1949/50)

хранят в гимназиалната менза. Обаче учени
ците са слабо облечени. Около КХ) чифта обу
ща са дадени безплатно. Все пак една част о г 
учениците идват на училище в опинци. И кооп
ерацията "ТРУД” дава безплатно обуща на 
учениците.

ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ

е добре организирана. Учителите правят 
усилия да включат по-голямо число учени
ци в различни секции. Средношколската 
младежка организация в това направление 
също помага. Литературният кръжок рабо
ти два пъти седмично. Формирана е и секция 
за рисуване, фотография, самодеен театър. 
Обаче най-успешни са секциите по физика 
и математика, история и география като ре
зултат от работата на учителите по тези 
предмети.

януари 1948, а философия до края на пър
вото полугодие. Трудностите в обучението 
бяха големи. Някои паралелки са имали и по 
50 ученика, а в V клас и 70 ученика!

Специално внимание бе обърнато на

и по-млади селяни дават отго-

КАБИНЕТИТЕ В 
ГИМНАЗИЯТА

Бяха предприети мерки за обогатяване 
на същите. Особено бе подобрено положе
нието на сбирката за стара Гърция и стари 
Рим. Географическата сбирка разполагаше 
с малко експонати. Бяха купени няколко 
фотографии на туристически места: Белг
рад, Загреб. Херцег Нови, Плитрички езера 
и Будва.

ФИЗИКУЛТУРНИЯТ АКТИВ 
НА ГИМНАЗИЯТА

Черквата "Св. 
Възнесение"в 
с. Д. Любата, 

построена през 
1897 г.

показва отлични резултати. Не изостава по
мощ от учителите; но в тези активности уче
ниците се сами организират. Много младе
жи се включват в популярната "Физикулту- 
рна значка”. Активът има 420 ученика. ‘На 
есенния крос участват 98,07 на сто от уче
ниците. Гимназията получава преходно зна
ме от Околийския физкултурен отбор и ин
вентар на стойност 10 000 динара от Ко
митета за физкултура и спорт на съюзното 
правителство.

Кабинетът по физика разполагаше с
най-нужните уреди по механика, светлост, 
звук, електромехлннзъм. Някои уреди бяха 
направени от учениците в ученическата ра
ботилница.

В кабинета по природознание имаше ри
сувани модели на риби и атлас на птици. 
Сбирката разполагаше с модел на око. ко
жа. ухо, череп идва микроскопски апарата 
с по 100 препарата на стъклени плочи.

УЧЕНИЧЕСКАТА МУЗИКА нетен реферецт от 1 май 1946 год. са 
отстранени от длъждост учителите Си
меон Велинов и Григор Витанов.

След Втората световна война Бо- 
сплеградско краище отново е в състава 
на Югославия. Обаче прогимназията 
продължава да|работц нормално 
рад’ата на осщУвцото училище, а обу
чението и по-нататък се провежда на 
български език.

Записването на учениците през уче
бната 1946/47 година започва от 9 се
птември и прцключв$) на 19 същия ме
сец. Учебните занятия редовно започ
ват в прогимназията от 20. 9. същата 
година, а в основното от 1 ноември. За 
учител в основното училище 
чен само Кирил Мцлев, а в прогимна 
зията Владимир Мцлев и Александър 
Константинов. Учебната година завър 
шва на 15 юни. Тържественото завър 
шване на учебната година е на 28 
Видовден, когато е изнесена кратка ху
дожествена програма и са раздадени св
идетелствата на учениците.

-Слеуви -

Александър Младенов

свещеник произнася реч за великото 
дело на двамата братя за славянските 
народи. Накрая духовното лице ириве- 
тства:,”Драги братя и сестри, нека ви е 
честит празник на раноапостолните бр
атя Кирил и Методий! Нека са ви наз
драве и вечно спасение днешните мо
литви, които отправихме към равноа- 
иостолните братя и отново ги молим 
нашите днешни топли молитви да при
несат за нас до Божия Престол и нека 
се помолят на нашия Господ Исус Хри
стос да ги уважи!”

След завършването на духовните 
обичаи в храма ”Св. Възнесение” за
почва обща веселба и народен събор в 
центъра на селото.

През учебната ) 943/44 година, в До
лна Любата е забелязано следното чи
сло ученици: в I отделение 52, във II - 33; 
в Ц1-36 и в IV отделение 9 ученика, в 
Прогимназията от1 - III клас77 ученика.

Но 9 септември 1944 г. народът взе 
властта в свои ръце. Учебната година 
започна на 15 октомври и то само и 
първоначалното училище, в което ра
ботеха двама учители: Владимир Ми
лев и Кирил Милев, двамата братя от с.

с ръководител Георги Шукарев има 25 музи 
кални
упй ученици с изпълнение на маршове и на 
родни мотиви: ”С Тито”, ”Командацт СА 
ВА", "Масква мая” и "Кантата за Сталин”

инструмента. Бяха подготвени две грБИБЛИОТЕКАТА НА 
ГИМНАЗИЯТА

имаше 4965 книги. През първото полугодие 
бяха купени още 761 книги. Новите кдадги ГИМНАЗИЯТА ЩЕ РАБОТИ 
бяха от сръбски и югославски автори. Една ' 
малка част от книгите на български език бе
получена от Дирекцията на културата в Со- беше официално оповестено на 10 декември 
фия. Гимназиалната библиотека обслужва- годииа КОгато за пръв път гимназията
ше и учениците от Учителската школа и посети началникът за средно образование 
Непълната гимназия на сръбски език, ко- ПрИ Министерството на народното просве- 
ито още нямаха свои библиотеки. щение. Той дойде по покана на Йорданович,

Най-четеиа книга беше Под игото', ро- уащото се носеше мълва, че гимназията ще 
май от Иван Вазов. Живко Йорданович ор- бъде заКпИТп както и през 19?0 година или 
ръщаше голямо внимание на културния жи- ^ се въведе само сръбски еуик. Г(редста- 
вот на учениците. От протоколната ^нигазре Ш|тедят на Миннстарството води разговор с 
вижда, че е организирана академия, преве- умниците и родителите, като заяви, че слух- 

Вук Караджич. За учениците-е рр- рвет| .^а закриване яа гимназията идват от 
ганизирано едно представление на Рт($р|ГГО з^^рия и са пуснати рт рпозидията- Той 
от Софийския театър с народни препи \\^аза- ,че сръбски език като задължителен 
нци и хумор. На учениците от горните *9)‘Т предМСт ще се изучава от III клас от след- 
сове са изнесени 4 сказки за съветската Ин
телигенция. светската култура, за Чехрсло- 

Ленин. Учениците сами гюдгагвят

в сг-
* НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

е назна
чена па

ващата 1948/49 учебна година. юни.

вакия и за
"Руско питаше” и представлението фчврт да 
учениците, а отделно за гражданствотр.

Богдан Николов

ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ НАПУС
НАХА ГИМНАЗИЯТАна учениците е добро и под контрол на ле

кар. Болшинство от учениците са от село и 
от там донасят храна. Само 65 ученика се
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Предишното съдържание: Девиантните телесни белези на Онод - жълтеникави зрителни органи и ■< ■ '• V - '/ ^
златисто опетнена рохкава кожа но раменете и плещите - са повод една японска антроположка }' ^ • 7; ч;’’
експедиция да го придобие на служба, укривайки същинските си намерения. Японците устройват тайно V г -/ Аь* - ■" ‘А >ч
"Досие О”, в което депонират всички събрани сведения и проекти за употребата на младежа. V ' ^ У?\

ним причинител Н(1 дермитоиднп- 'в УСч\У **5
та циста. Напразно, фпетулпият "Ш ' *
канал посотянно рецидивирал и ^ ‘ 4,'Й
не преставал да бълво миниятур- ‘-та® \ * &>*Ж'/'. ' 44 .:Ч1Й№
ни сноп чета златист (!) косми- } V/. {: ]' Д&У-У V
ци. Д-р Косанович смятал, меко- 4 \ !ТО, ‘ ; ‘ чу
смиците не произхождат от но- -Т^ч, .. . ЧЧ
рмалсн гермииатииен епндерма- Ь МШШтЪШ2&%ЯК*} «Шд
лен пласт, но от специални ав
тономни тотипотентни клетки, 
наречени от откривателя им пр- 
оф. д-р Бранко Влаткопич хист- 
иоцитобласти. Най-интересното 
при тия клетки е явлението, че
сами по себе си не са чужди на нпч характеризираха като ата- 
организма, в който са заложени, визъм. Затова не е било възмо- странни
обаче могат да дават продукти с жно да се излекува заболяването белези и капацитетна пздръж- 
иеприомливи за домакина свой- чрез радикално отстраняване на 
ства. С други думи да образуват дерматомнататъкан. Вместо ир- 
чуждо тяло в индивида-домакин, емахнатите, на сцената стъпва- 
който се отбранява от узурпи- ли други запасни клетки от хис- 
ране, изолирайки чужденеца в тиоцитобластния набор, 
циста... Схващате ли, в организ
ма на Онод сякаш се вмъкнал 
друг, вражески настроен чужде
нец!

БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (5)

1шЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД Ж*

ПО СЛЕДИТЕ НА 
СВЪРЗВАЩАТА 

НИШКА

със слънчево-жълт блясък, как- 
вито, впрочем, сега притежава и 
Онод... Добре, дотук сме в пълно 
съгласие... Продължете...

- Вторият ключов момент, 
мисля, е атлетическото телосло
жение на Онод и подчертаната 
неуязвимост спрямо екстремни 
стойности на различни климати
чни и еколожки фактори - го
рещина, студ, повиешено радио
активно излъчване, въздух с об
еднен кислород, гладуване, жа-

Трнте момента от биографи
ята на Онод, върху които про
фесор Чпнада фокусира своето 
внимание бяха в тясна взаимна 
причинна зависимост.

- Колега Асахара - понита той 
помощника си - според Вас кон 
са решаващите положения от 
живота на Онод. към които тря
бва да се насочим?

Тъкан с хистиоцитобласти: 1. хистиоцитипласти; 2. мускулни 
клетки; 3. разрез през жлеза; 4. кръвоносен съд

2. Онод трябва да се подложи 
на обстойно проучване и експе-трансформират в златисти косм- 

нцн, конто Косанович и Влатко- риментална проверка, особено
ударение заслужават неговите 

морфофизиологичпи

дуване, ускорено вариране на ат- 
Преди всичко това е проп- мосфсрното налягане, остри хи

мични дразнители... По всичкозшествието, случило се с майка 
му в Паляпската черква. Нали 
подпре тя забременели- като за

личи, съществува корелация ме
жду външните гномски морфо- 
ложки отличия и фпзположкия 
капацитет при Онод. Ние трябва 
да открием Загадката на тази ко
релация, коя то вероятно има мо
лекулярна основа...

ливост;
3. Полките продукти на Онод 

трябва да бъдат употребени за
пазила съвсем смътна представа 
за прелъстителя...

- Чии то очи - прекъсна Чина- 
да събеседника - се отличавали

изкуствено и естествено оплож
дане на нормални човешки яй
цеклетки, за да се отчетат хиб-Хипотезата за потеклото и 

морфогенезиса на златистите риднзациониите ефекти във вт- 
космицп донякъде могла да се орото кръстосано поколение;

4. Подир изследователско-ек-
онод -

МЕДИЦИНСКИ
ФЕНОМЕН

ПРЕЗ 2000 Г. В 
ДИМИТРОВГРАД
СКАТА НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА

приеме, обаче оставало неясно 
тяхното функционално значен- сперименталните манипулации

Онод трябва да бъде употребенЗАГАДЪЧНИТЕ
ХИСТИОЦИТОБЛАСТИ ие и роля в тялото...

- И с тази констатация съм 
напълно съгласен, драги Асаха
ра, с уговорка, че към тези т ряб
ва да добавим и трет момент - 
малформнчиото или сродно нем 
заболяване на Онод въпреки бе
зупречната му физическа конди- 
цпя п жизнена устойчивост. Он- 
одб11л тр!11гътт(оперирамотспе- 
цнфпчен дерматом в кръстачно- 
каудалната мека тъкан. Безу
спешно! Хирургът, професор 

•Богдан Косанович, три пъти се 
опитал да екстирпира инициал-

като Троянски кон за контакт н 
проникваме в евентуалното цар-ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА 

ЧИНАДА И АСАХАРА1090 НОВИ 
КНИГИ И 

СПИСАНИЯ

ство на гномите,запленените гн- 
омп ще бъдат подложени па опи
та при космически полети...”

...С тези формулировки завъ
ршваше записката на Онод, на
правена според поверителната 
изповед па момичето му Миоко.

Протоко(ко)лирал: С. К.

Професор Влатковпч причи
слил хистиоцитобластнте към 
категорията т.нар. запасни, мир
уващи или спящи кле гкп. Поста
вени са в съединителната тъкан 
иавсъде из тялото п приличат на 
рани ембрионални клетки. При 
нужда хистиоцитобластнте се 
активират и са в състояние да се 
превърнат в който и да е друг тип 
диференцирана тъкан. Че п да се

Вземайки предвид посочени
те три момента, както и съдър
жанието на пор трета "Онод и зл
атната рибка”, Чпнада и Асаха
ра дойдоха до следните заклю
чения:

1. Онод е от първостепенно 
значение за мисията; необходи
ми са спешни дискретни мерки ■ 
за неговата охрана и контрол;

Книжният фонд в ди
митровградската Народ
на библиотека през 2000 
година е обогатен с 660 
нови книги и 430 нови сп
исания, така че сега във 
ведомството има към 37 
300 книги и списания. От 
този брои приблизител
но две трети са на сръб
ски. а една трета на бъл
гарски език.

750 души лами от биб
лиотеката са взели общо 
9237 книги на прочит. 
Членове на библиотека
та са станали около 150 
души, главно ученици от

В следващия брой: Консорциумът 
заседава на Власина

КРЪСТОСЛОВИЦА 60 Съставил: Бобан Димитров

Водоравно: 1. Приспособление 
за закриване на нещо в стая. 8. На
стояваме, желаем. 14. Алгебрмческ и 
израз, многочлеп. 16. Селище край 
Белград. 17. Жени, които хубаво пеят 
или това им е професия. 18. Река в 
Източна Русия. 20. 19 и 6 буква па 
азбуката. 21. Съюз, с който се из
реждат възможности. 22. Студена су
па от разводнено кисело мляко, кра
ставици, чесън и др. 25. Руско женско 
име. 28. Сам, без поддръжка от ня
кой. 30. Иван Литера. 32. 3 и 1 буква 
на азбуката. 33. Обединени нации 
(съкр.). 34. Които е май-накрая, пос
леден. 35. Чергарин, скитник (син.). 
38. Уред, който дава знак (сигнал) за 
тревога (сръб.). 40. Животински изп- 
ражпепепмя, изгпила шума и слама, 
които подсилват почвата. 41. Ини
циалите на хумориста Минимакс. 42. 
Военна база на НАТО в Италия. 45. 
Роман на Владимир Набаков. 47. Мя
рка за земна площ. 48. Малкото име 
па бившия френски тенисист Ноа. 
49. Руско женско име. 50. Дума, ко
ято е еднакозвучна с друга, но с ра
злично значение.

•Отвесно: 2. Възвание, повик 
(син.). 3. Крайморски градец в Истра 
(Хърватия). 4. Фамилното име на ле
гендарния американски боксьор 
Мухамед. 5. Остроумен и смешен къс 
разказ. 6. Името на най-добрата ди
митровградска шахматистка Алек- 
сова. ,. 14 и 15 буква на азбуката. 9. 
Смущение, бъркотия (син.). 10. Са
ндък на автомобил или камион. 11. 
Атлетичсскн клуб (съкр.). 12. Леген- 
,\а, сказание (син.). 13. Войскова част, 
която върви след друга, за да я под-

1 2 3 54 6 7 8 9 • Ю 11 12 Б
0
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© © ©основното училище. 

Музейната сбирка, 
работеща в рамките на 
Народната библиотека, е 
обогатена с 36 нови ек
спонати, 15 от които са

25 26 27 28 29© ©
30 31 32 33 34

© © ©
подарени, докато остана
лите (включително и ма
кетите, които е израбтил 

| предимно библиотекар- 
| ят Момчиле Аидрссвич) 
| са откупени. За тях са да- 
| дени 9520 динара. 9 от 
! посочените експонати са 
) намерили място в архео- 
I логическата, 22 - в етно

графската и 5 в истори- 
| ческата сбирка.

Най-значителни екс
понати, конто са наба- 

| вени през 2000 г. са ня
колко средновековни ст
релки и един връх от ко
пие.

35 36

40
©

45
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крепва и обслужии. 15. Флоти, морски големи 
силя на една държава. 17. Футболен облят

цветове. 34. Индустриална
в Германия. 36. Учтиво 43. Автозиак па Ниш. 44. Орган на 

клуб от Благоевград (България). 19. обръщение към гости, клиенти и ир. зрението. 45. Шестата нота. 46. Сре- 
Името на сръбската поп певица Ни- 37. Притежавам (син.). 39. Малкото ден род от той е? 47. Марка руски 
колич. 23. Телефонен повик. 24. Чуж
дестранни цигари. 26. Турско—та-

име уа бившата звезда на НБА Бирл

Решение на кръстословцата 59
Водоравно: 1. Пирот. 6. Норвежсу. 13. Ориноко. 15. Оркани. 16. 'ГиТо. 

17. ИС. 18. "Балкан". 19. Игумен. 20. Пити. 21. АА. 22. Ох. 24. Ново. 26.
тарско племе, нахлуло в Европа 
откъм Урал в VI век. 27. Тогава 
(сръб.). 29. 12 и 6 буква на азбуката. Келти. 29. Очиларки. 31. Ал. 32. Омир. 34. ОИ. 35. Аполон. 37. М(илован) 
31. Водно растение с красиви и- И(лич). 39. ЛМ. 41. Прсторианка. 44. Катя. 45. Кроация.

Б. Д.

<зш> 9 февруари 2001 г.



С П ОРТ
РАЗГОВОР С МЛАДЕН АЛЕКСОВ, НАЙ ДОБЪР СПОРТЕН ДЕЕЦ В 

ОКРЪГА ПРЕЗ 2000 Г.

СПО Р Т НОВ СПОРТЕН КЛУБ В

На 6 февруари т.г. в Димитров
град се проведе учередително съ
брание на още един спортен ко
лектив. Става дума за сформиране 
на отбор по РЕАЛЕН АНКИ ДО. 
Това е стар японски спорт, преди
мно предназначен за самоотбрана 
без състезателски характер. Зани
маващи се с този спорт в Димит
ровград вече има и те предимно са 
студенти.

На учредителното събрание за 
председател е избран Михаил Ива
нов. настоящ председател ма Из
пълнителния отбор па ОС. Избра
ни са Управителен и иадзнрателен 

и приет е Статут на отбора, 
които ще се казва "Цариброд". 
Тренировките му ще се провеждат 
в залата на гимназията, а треньор 
на отбора ще бъде Милош Йова- 
нович от Ниш с помощници Ми
лош Бокпчич и Неманя Стаико- 
внч.

НАГРАДАТА Е ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЧЕ 

СЪМ РАБОТИЛ ДОБРЕ
И., неотдавна процедената ц Пирот спортна вечер по случай финала на акцията ” Набираме пан-до- 
“Р 1>1а “ п,,РОТскн ок1>ьг през 2000 г.” председателят па ШК "Цариброд” Младен Ласксов
бе нров нагласен аа нан-дооър спортен деец в окръга. Тези дни се срещнахме с Ллексов п сто какво

* 'Г—п Ллексон, как но за Нас 
озпачана наградатаУ

- Цели де пет години работя и 
ШК "Цариброд”. Тона

леднито си успехи. Бих добавил, 
че заслуги за развитието на шах
мата в нашия град принадлежат 
и на целия УС на отбора.

* Имало ли е неуспеха в десе- 
гашишТш На равнишУ

- За най-голям, условно каза
но, неуспех бих определил фак
та, че нашият отбор до ден дне
шен няма свои помещения, така 
че фактически няма и нормални 
условия за работа.

* Дума —уне за Сп></ещешо па 
уимишранграускии шахматУ

- Перспективи те на димитро
вградския шахмат зависят от ра
ботата на ентузпастите, от подк
репата на града п от ма
териалните средства. Ентуазна- 
стп имаме, подкрепа на града - 
също. Проблем са финансите, 
които са и иан-.важмото нещо. 
Но се надявам, че и този проблем 
ще се реши или поне до голяма 
стенен облекчи тогава, кога го п 
местното стопанство започне да 
работи така, как го би трябвало.

съветпризна
ние възприех като поплфжде- 
нче, че съм рабо тил добре. С тру
ва ми се, че без този всеотдаен 
'ФУМ Димитровградския шахмат
нямаше да е такъв, какъвто е 
сега. Именно аз бях главният ин
ициатор, главният "виновник”, 
бих казал, за формирането па 
ШК "Цариброд".

* Припомнеше пи .т пий—го
лемите успехи пи Напит клуоУ 

- Най-голям успех отборът 
несъмнено осъществи, класира
йки.се в Сръбска шахматна лига.
Състезавайки се през миналата 
година в тази лига, спечелихме 5 
пободи п завоювахме право н пр
ез гази година да участваме в съ
щия ранг па състезанието. Жен-

ШК "Цариброд" играят в нашия отбор н които 
през 1995 година игра на финала ССП1 с;,« бих казал, гръонака ма 

Югославия. IIмЦол- шк "Цариброд". Големи заслу- 
гп за развитието на дими тровг
радския шахмат носи н покой
ният Тодор Пешев, който мавре- 
мото бе състезател п член ма УС 
на ШК "Цариброд". Тук е п м-р 
Михаил Иванов, който през по
следно време изключително мн
ого ни помогна в организацион
но п финансово отношение. Без 
неговата помощ със сигурност 
трудно бихме осъществили нос-

Глпвпата промоция па този сп
орт. ведно н на отбора, ще се про
веде на 17 февруари т.г., когато се 
очаква п присъствието ма г-п Зо
ран Живковпч. съюзен министър 
на полицията, н редица други го
сти, между 
титлата "академик”, паи-голяма в 
този спорт. Любомир Врачаревич.

Д.С.

конто и носителят наМладен Алексов

тдаппо за разви тието на древна
та игра в нашия град. Ето, бих 
посочил преподавателя в ОУ 
"Мота Пияде” Васил Стоиме
нов. Топ е обучил голям брой 
млади шахматисти, които сега

* Умоляваме всички абонати на Издателство "Брат-
* ство", които все още не са издължили абона-
“ мента си за 2000 година да направят това и час по- “
* скоро да се абонират за 2001 година, за да не ги “

завари неминуемото покачване на цената.
скиятсъстав на

"Братство" пза кумата на 
ко наши състезатели досега са 
участвали в регионални, репуб
ликански, съюзни дори п светов
ни първенства.

Да добавим, че нашият събе
седник не само че е председа тел 
на ШК Цариброд" (от основа
ването му до днес), по н активен 
състезател, републикански съд
ия п член па УС на местния Спо
ртен съюз.

* Смяташе ли, че именно Ние 
сте Iши-заслула/л ииш за разни- 
шиешо па шахмата н Дама- 
шронграу?

- Не, не мисля така! Има мно
го хора, конто са работили всео- :!ШШтд. с.

: вИВ ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА

”БАЛКАНСКИ” НАДИГРА 
”РАДНИЧКИ”

"ЖЕЛГОША”
ЗАПОЧНА

ПОДГОТОВКИФК ” Балкански” — ФК ” Радвайки” (Пирот) 2:2 (2:0)

ПОГРЕБЕНИЕ ПРЕДИ 

80 ГОДИНИ
Дамитрииграр, 4 фенруари 2001 7. Спиртен тааТп.р ''Пирк", 

зрители чкияи 100. Сърни Депо Мнленкчннч чш Г1приш. Гил- 
мишнюрн: 1>. Ишшип « 5 н Пирин н 7 минута м "Пилкански", а 
ЗлшТшнчн а 00 а Омерчеич а 71 за Оараачаа .

"Балкански”: Соколи:: Димитров, Стоянов, Марков, Крумов, 
Рангслон. Б . Иванов, Порои, Е. Иванов, Георгиев н С. Вагов.,

В истински зимни условия в Димитровград се срещнаха сшрию 
приятел и-отборите на "Балкански” н "Рвднички” от Пирот, които 
е първенец на Сръбска дивизия, група Ниш. За димитровградските 
футболисти това бе пръв контролен мач в рамките на подготов-

Отборът па "Желюша" запо
чна подготовките си за пролет
ния сезон от началото на фев
руари. Подготовките се прове
ждат в Димитровград, понеже 
футболистите са предимно от 
града. В преходния срок никой 
не е напуснал отбора, а няма п 
нови играчи отстрани. Радва об
аче, че след шестмесечно отсъ
ствие поради контузия, в отбора 
се връща опитният Горан Не
нов. Формата па о тбора е задо
воляваща и отборът очаква с 
оптимизъм първите сп срещи с 
водещите на таблицата в дивиз
ията.

- Снимката, която ви предоставяме е притежание на “ 
“ Славка Живкович, по потекло от село Борово, а сега “
I жевееща в Пирот. Заснета е през далечната 1921 “
и година в Борово, преди погребението на нейната “
“ роднина Симка, починала на 40-годишна възраст. До »
“ ковчега стоят роднините на покойницата и поп Гьора. “

В нашите краища рядко се случва да се заснемат “ 
■ погребения. «

Снимката ни бе предоставена от нашия сътрудник * 
* Цветко Иванов. “

кптеза пролетния сезон.
Докато отборите бяха в комплетин състави, димитронградчанм 

напълно надиграха гостите и бързо осъществиха преднина, из
пускайки през п арното полувреме още няколко голови положе
ния През второто полувреме Повици Костов,треньор ни Балкан
ски”. промени половин отбора, което гостите използваха и изра-

Б.Д. :

впиха резултата. » ДС.Д.С. ТЪЖЕН ПОМЕН

| На 16 февруари 2001 година се на- 
| вършват 40 ДНИ от смъртта на нашата 
I мила и непрежалима съпруга, майка, 
I тъща и баба

АТЛЕТИКА
Димитровградската атлетки Ивана Влади

мирова участва извън конкуренция на откри
тото първенство на България в зала, което се 
проведе на 3 февруари т.г. в зала "Академик”, 
в състезанията по многобой тя според резулта
тите би се класирала на шесто място.

В някои дисциплини тя подобри личните сп 
рекорди.

ИВАНА
ВЛАДИМИРОВА НА 

ОТКРИТОТО 
ПЪРВЕНСТВО НА 

БЪЛГАРИЯ

ОЛГА ПЕТРОВА 
от с. Брайковци 

На тоя ден от 12 часа ще дадем по
мен на скъпата ни покойница на Новите 
гробища в Ниш. ^

Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: съпруг Костадин, син Петър и дъщеря Цветанка със

семействата сид.с.

9 февруари 2001 г.



| С-Ът/рв ЗасЗпю

ВЪРЗОЛЬЕ
Кига бео дете млого мразео ка ми речу: "Айде Маичо, иди 

развържи вързольете на южето, синочка не се видеше!" 
Йедио що ме дигиу у съвиняло, спи ми се та йедва гледам, 
а друго - целото юже стануло на вързолье, па иди съга та га 
опрявляй. Ама нема кнко, седнем на 1увното и почнем йедъи 
по йсдъп. Нокти си испочепим, а за пърстите да не ви 
распраям. Цел дън после ми търну-

Изгледа теквая ме йе залюляла, теквая че ме долюля. 11осле 
кига ноодрасто, ако негде се усуче или педай боже сс 
превърже вързоль, айде Маичо, ти си най-оиравън, иди да 
видиш К1Ю може да папраиш и гледай да га расучеш и 
развържеш! Йедно време толко се бсо увлекал у това раз- 
вързувапье па вързолье, та йоще малко що дебело не си 
опати.

Има шс у наше село йедиа девойкьа. Петкана ли сс окаше, 
Петрана ли, вечимка съм гьу изгубил у памету. Ама това що 
ми она напран иикига нема да забоварим. Йе/\ну йесеи, мека 
и убава беше, я гьу срето при чешмуту. От думу на думу 
ватимо сс за рукье, после подбъркпу я у пазуку и она текьи 
ми рече: "На тачете имам вързоль, никой не може да га 
одвърже!" Мене мг! заигра около сърце. >1 сс цел живот све 
с вързолье распраям, та тия ли вързоль са че ми сс отне. 
Дърппу гьу я па йедпу ливадку, обори гьу и поче под пърсти 
да грижим вързолят. Напипа га и пали се бсо научил, пема 
пет мипутс и вързолят сс развърза. Аъснуше се беле иогье 
па месечипу и после™ нема кво да ви распраям повече.

Елем зимуту Петкана ли, 11етрапа ли, пречека ме на 
чешмуту. Очи вой цървепе, поче пак да лъцка и ми рече: "Не 
требеше да развързуйемо вързолят, изглед смо подквасили 
работу™" Мене ми заигра нещо жешко около сърце, осети 
се дека съм стапул прав муж и ми кьев. "Нищо, реко вой, че 
онраимо туя работу!"™

И стео да се ватим кнко сом на въдицуту, ама Бог да даде 
здравйе на бай Деичу. Йе/\ну вечер, кига вечимка се рас- 
турайемо оди чешмуту ом при де и ми рече право у очи: 
"Знам за вързолят, знам дека се°йе овъртела около тебе, ама 
че се пазиш кнко от змию. Тия вързоль, Маичо, млого души 
су га развързували, а пай-млого йедъп войник откуде морето. 
За пьега това било играчка!"

Мене ме нещо пререзй през труди, йедва чекам Петкапу 
ли, 11етрапу ли, да вой накажем. Она мърда кнко върбова 
заглавка, не ми даде време за расправлянье, па. негде у март 
ли беше, у април ли изгуби се она зайедно с морякатога и 
мене ми лъкпу.

Това ви распраям оти тия дни ме пак окаю да развързуйем 
вързолье. И мене ми пуче! Тия що су тъй пра или, праили си 
кьев, а съга, айде по ньм друг да развързуйе. Усукали 1а 
дебело, натрупали вързоль до вързоль, па човек не знайе 
откуде да почне.

Бабата ме гледа кнко се върпольим натам-павам
- Ако мене слушаш, Маичо, че си седиш

^шенски и<
ИЗМЕРИ ГО ТИ!Няма пияни

Пдии жел 10111ИШ1И. почнат ше
гаджия п бохем. бил п града и мн
ого се панил. Едвам се качил в 
последния рейс ча Желюша п сед
нал веднага до шофьора. Во^игьт 
па рейса рошил да см направи май
тап и му качал:

В рейса пияни пс караме!
Жел101паип ьт се обърнал, до

бре изгледал пътниците и убеди
телно качал:

- Свободно можеш да караш! 
В рейса пияни няма.

11реди известно време един жител на 3войска баня бил свидетел 
в Общинския съд в Бабушпица. Трябвало да докаже за една вила 
па чий плац е построена. Цял час съдинката го запитвала и 
разпитвала, а най-много въпроси му задавала за зида. в ърху който 
била построена вилата. Какъв е този зид, колко с дълъг... И пак: 
какъв е, колкав е... Накрая на свидетеля му писнало и ядосано 
казал:

- Колкав е, колкав е... Госпожо съдия, аз ие съм го мерил и не 
знам колкав с, а ти, ако искаш да знаеш колкав е, ела го измери!

СТАЛИН - ТИТО - ДИМИТРОВ
През далечната 1944 година група руски войници пътували от 

Пирот за Бабушпица и се отбили в къщата па бай Никодис То
доровци от село Долни Стрижевац. Домакинът изнел цяло каче 
овче сирене и едно буре люта ракия - да почерни скъпите братя и 
освободители. IЦл ден яли, пили и се веселили.

След освобождението в Бабушпица бил организиран митинг па 
подкрепа за новата власт и новата комунистическа система. От 
време па време насъбралите сс гръмогласно извиквали: "Сталин - 
Тито - Димитров”. 11а митинга присъствал и бай Никодис.

Когато през 1948 година била обнародвана фамозната Резолю
ция па Информбюро, при бай Никодис дошъл един от 
бабупшишкитс партийни големци и започнал да го упреква защо 
толкова сърдечно посрещнал и щедро почерпил руските войници 
през 1944 г.

- Ти ли си за дума, бре! - подвикнал му бай Никодис. - Когато 
беше митингът в Бабушпица, ти цял ден вика "Сталин - Тито - 
Димцзров” и сега - аз съм бил виновен, а ти не си!

Партийният големец навел глава и си отишъл.

Цветко Иванов

ВИЦ

ОХО-ХО-ХО
11а всяка следващи спирки ав

тобусът сс прс1гь.1ши.<Гс народ. В 
него нътунили и млада дама, зад 
която стоял млад калугер. 11а пор
едната спирка нинлнкът станал 
толкова голям, че без да иска, ка
лугерът се притиснал плътно до 
дамата. Тя усетила, че нещо я по
бутна отзад, обърнали се, видяла 
калугера и възкликнала: "Охо- 
хо-хо!”...

Калугерът се досе тил за какво 
стана дул

- Това не е ” охо-хо-хо”, а е кл
ючът от манастирската пор та!...

и мм рече: 
ма дупс! Видиш 

ли дека ие само тия горе, ама и тия доле су усукали. Ония 
горе тея десет годмпе си поживсяше убаво, мсцедмшс народ, 
научите га да не работи™

- Ама кнко че работе кига им ие даваю паре?
- А кажи мм ко да мм даду паре ка не работе?
- Знам лм! Еве

1а и ре»к ьл:

Записал! Йордан Миланов

"Прецака" готшшт гледам мду мз улицете м свиркан) лм,
свирка ю_

- Боже, Маичо, да евмркаю колко очеш, ама докмга не 
заузвию рукаве и кмко йедно време у сьвиняло да тьрчу 
работу - имкмкъв вързоль не може да се развърже™

Са си мислим: права йе бабата у йсдиу руку. Ама 
другата нейе баш простя. Мали с ню требе да доиесу дома 
за йеденье, нали требе на децата /VI се даду паре за училище, 
малко ли работе требу на човека?

- Море бабо, све ми нещо орати да идем да се опитам, а?
- Ако си ре шил, сам знайеш дека я тува нищо нс могу_
- Ма требе да се помогне па тия човеци нскико™
- Да требе - требе, 

зольсте! Я би

на

оная

Ч щчЬ х\/>:..т мГ ама нс си тия що че развърже вър- 
накарала тия що су гьи замърсили - пека 

размърсую. А и друго: иди, ама немой после да 
под ненджеру да ми свиркаю и окаю! Мали внде, тия човеци 
барем ка

■г

\ гьи доведеш
1 I> се муче нскико да им помогпу, а опи свак дън им 

свиркаю под пенджерете!
:
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