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СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯПЪРВАТА КОЛОНКА

ШРИЗИШ ЗА ОТКРОВЕН ДИАЛОГ ПОАБСУРД
ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ВЪШРОСИм еждународната общ

ност, сиреч онези, 
които "кроят капа

та" на новия световен тяапппеДаНИеТ° СИ и'} В птоРн',к правителството на Република Сърбия обсъди информацията на надлежните министерства 
жението в Косово и Метохия, както и информацията на Министерството на вътрешните работи за предприетите 

мерки против тероризма в южната сръбска покрайнина
Правителството на Сърбия дии,

пор
ядък, отново се заканиха 
на Югославия със санкции. 
Вината й е в това,- че е ре- 
шила да се справи с теро
ризма на своя територия. 
По същото време, Либий
ската джамахирия години 
наред е под ембарго, за- 
щото подкрепяла терорис
ти! Абсурд!?

Лондонската среща на 
Контактната група за Бал
каните оповести нови ме
роприятия против нашата 
страна, като поиска от нея

изпраща Република Сърбия призовава
отговорните представители на ка Сърбия още веднъж изтъква, 

Трайно е определението на албанското национално малцин- че мирът, развитието, толерант- 
ство за откровен диалог по вси- ността, равноправието и съв- 
чки конкретни въприси, защото местният живот са единствената 

алната, религиозната или друга това е единственият начин за перспектива за Косово и Мето- 
принадлежност. Прави- развитие на политическите про- хия, се казва в съобщението на 

на Сърбия, както и цеси, имащи за цел решаване на Министерството на информаци- 
граждани - сърби, албанци и слу- всички останали органи на вла- жизнените въпроси на граждан- ите на Република Сърбия, 
жащи от Министерството на стта в републиката еднакво се 
вътрешните работи. грижи за всички граждани на Ре-

Следователно, правителст- публика Сърбия. Затова и в бъ- 
вото констатира, че предприети- деще няма да допуска да се вър- ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ ШЕФА НА БРИТАН- 
те мерки са имали строго огра- ши неправда спрямо който и да е СКАТА ДИПЛОМАЦИЯ 
ничен характер на отбранител- гражданин, следователно и спря- 
ни действия срещу коварните на- мо гражданите от националните 
падения на терористите и за лик- малцинства, чиито права в Ре- 
видирането на терористичните публика Сърбия се защитават в 
ядра. Тези действия са извърше- съзвучие с най-висшите между- Проблемите в Косово и Метохия могат да се решават един

ствено в Сърбия, чиито власти правят разлика между албан- 
Правителството най-енерги- ския народ и албанските терористи - изтъкна Слободан 
потвърждава становището, Милошевич в разговора с Робии Кук 

че всички въпроси във връзка с 
Правителството на Републи- Косово и Метохия трябва да се 

ка Сърбия най-остро осъжда те- решават в рамките на Сърбия с 
роризма на албанските сепара- политически средства и в съзву- 
тисти в Косово и Метохия и пот- чие с международните стандар- ч 
върждава решимостта на всички ти за правата на националните 
органи на властта да осигурят малцинства. За това съществува

и в този смисъл 
оцени, че неотдавнашните акции официална покана, 
на МВР на Сърбия в Косово и 
Метохия са

Правителството на Републи-

предприети в рам- Сърбия да не разделя своите 
на борбата с тероризма, граждани въз основа на национ- 

който експлодира през послед
ните няколко месеца и отне жи- тяхна 
вотите на голям брой невинни телството

ките

ите в гази наша покрайнина.

в срок от две седмици да 
изтегли от Космет спец-по
лицаите и да започне диа
лог за автономията за тази 
сръбска покрайнина. Зака
ните са конкретни, остри и 
унизителни. Това подсказ
ва, че Югославия се обвин
ява и когато е виновна, и 
когато не е, щом като се 
премълчават другите учас
тници в конфликта. Добре 
е, че международната общ
ност в Лондон осъди шип- 
тарския тероризъм, но за
що с нито една закана сепа
ратистите не се принужда
ват да се откажат от те
рора и да седнат край ма
сата за преговори? Едно е 
от Югославия да се търси 
да изтегли спецполицията 
си от Космет, а съвсем дру
го - да остане без отговор 
най-важният въпрос - как 
да се осуети тероризмът 
там?

СЪРБИЯ РЕШАВА КОСОВО
ни в съзвучие със законовите народни стандарти, 
разпоредби и сигурността на ос
таналите граждани и имущест- чно 
вото им.

спазване на законите, пълно консенсус на всички влиятелни 
равноправие, мирен и сигурен политически сили и партии в ре- 
живот на всички граждани, не- публиката, както и становище
зависимо от нациопналния им на релевантните международни 
произход, в Косово и Метохия, фактори. Това е и най-сигурната 
както и в останалата част на гаранция за успешното решава

не на тези въпроси.
И този път правителството

Сърбия.
Сърбия прави ясна разлика 

между терористите и тероризма, потвърждава готовността си с 
от една, и гражданите от албан- диалог и политически средства 
ското национално малцинство, да се решават всички въпроси, 
от друга страна, и призовава от- от които зависи осъществява по
говори ите представители на ал- то на гражданските и човешките 
банското национално малцинст- права на всички граждани в Ко- 
во да се дистанцират от терориз- сово и Метохия, както и въпро- 
ма и да се приобщят към един- сите за ускореното икономиче- 
ного международно осъждане ско и културно развитие в съз

вучие с Конституцията на Репуб- 
Министерството на вътреш- лика Сърбия, европейските и 

ните работи информира общест- международните 
веностга за всички действия, ко- принципите на ОССЕ, Парижка- 
ито бяха предприети срещу те- та харта и Хартата па ООН. 
рористите. Дипломатическите Правителството особено изтък- 
представители в Белград и чуж
дестранните журналисти имаха да се реализират всички права и 
възможност да посетят селата в принципи от Рамковата конвеп- 
Дренишкия край, където бяха ция на Съвета на Европа за за- 
водени акциите против терорис- щита на националните малцин- 
тите, и да се уверят, че дейст- ства.

на МВР на Сърбия са били 
насочени изключително към за- с конкретните си мерки прави

те рористи чнитс телството ще създаде условия за 
стабилно политическо, иконо-

Нима има подобен слу
чай в света от една дър
жава да се търси, и да може 
да се търси, да се оттегли 
пред онези, които чрез те
рор и насилие се опитват 
да откъснат част от нейна
та територия? И то такава 
част, за която дори френ
ският вестник "Монд" пи
ше, че е "свята земя на бал
канското православие".

И това е абсурд!
Че наистина е абсурд, 

това го разбра и комента
торът на американския 
вестник "Ню Йорк таймс", 
който постави въпроса: 
"Могат ли Щатите да се за
канват с пряка интервен
ция, когато става дума за 
вътрешен проблем на една 
суверенна държава?" Кога
то при това се знае, че не 
само за руския външен ми
нистър Примаков, но и за 
неговите колеги не е тайна, 
че "сепаратисите имат под
крепа отвън".

Абсурд е, разбира се.Но 
не и случаен. Защото все 
още "капата не е скроена" 
и не всички камъчета в 
посткомунистическата мо
зайка на Балканите са сло
жени на място.

Слободан Млошевич и Робин Кук

Президентът на Съюзна република Югославия Слободан Ми
лошевич прие на 5 март в Белград министъра на външните работи 
на Великобритания и председателствуващ Министерския съвет на 
Европейския съюз Робии Кук. В разговора са засегнати актуалните 
въпроси във връзка с билатералните отношения и сътрудничест
вото между СР Югославия и Великобритания, по-нататъшното 
подобряване на отношенията между нашата страна и ЕС, както и 
във връзка с положението в балканския регион.

Подчертан е двустранният интерес за задълбочаването на отно
шението между двете страни и особено за развитието на иконо
мическото сътрудничество. Изразено е нашето очакване, че Велик
обритания, която председателствува ЕС, ще допринесе за уста
новяването и развитието на равноправни отношения между Евро
пейския съюз и нашата страна, защото това е една от най-важните 
предпоставки за утвърждаването на мира и стабилността в региона.

Когато става дума за проблемите в Косово и Метохия, те могат 
да се решават единствено в Сърбия, изтъкна президентът Мило
шевич и поясни, че властите в Сърбия правят разлика между албан
ския народ и албанските терористи, чиито жертви са голям брой 
албанци. Ще се предприемат всички необходими мерки 
ореняването на тероризма, а когато става дума за въпросите, които 
изискват политическо решение, те ще се решават твърде внима
телно в съзвучие с принципите за националното равноправие на 
всички граждани.

СР Югославия непрекъснато допринася за развитието на мир
ния процес в предишна Югославия п води политика на отвореност 
не само към съседите си, по и към всички останали страни и народи. 
Също така нашата страна се застъпва за изграждане 
разбирателство и доверие на основата на равноправието и ненаме
сата пън вътрешни те работи на други страни.

на това зло.

стандарти,

ва, че е съгласно но този начин

С целокупната си политика ивията

лавяното на
банди и осуетяването на тяхната 
нелегална дейност. мическо и културно развитие, за 

Изхождайки от факта, че те развиване на отношения на тол- 
увериха в действи- ерантност и доверие между : 

телното състояние на нещата и чки граждани в Косово и Мего- 
че органите на властта няма как- хия. Тази своя готовност прави- 
во да укриват, правителството телството потвърждава и сфак- 
смята, че за афирмацията на та, че правителствените пред- 
пълната истина би било полезно ставители в Групата 3 + 3 вече 
и експертна група от Междуиа- предложиха оперативни мерки 

. комитет на Червения за приложението на Споразуме- 
да посети Косово и Мето- ние го за нормализирането на об-

систсма в Косово

воина място се
за нзк-

родния 
кръст
хия и заедно с Червения кръст на разователна 1 а 
Югославия да провери основа- и Метохия. 
тел ността на слуховете, които се 
разпространяват чрез някои ме

ни взаимно

В съзвучие с гореказаните 
становища правителството наВ. Богове



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ГРЪЦКИЯ 
ВЪНШЕН МИНИСТЪР ТЕОДОРОС ПАНГАЛОС НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АСЕН АГОВ СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕН
ТАРНИТЕ КОМИСИИ В ЛОНДОННЕПРЕКЪСНАТО И СТАБИЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРЕС Е ПОСРЕЩНАТА 
БЪЛГАРСКАТА ИНИЦИАТИВА 

ЗА КОСОВО
Становището на Гърция с твърде ясно: ние осъждаме сепаратизма, застъпваме се 
за по-нататъшното съществуване на сегашните балкански държави и се обявяваме 
против променянето на съществуващите граници - заяви шефът на гръцката 
дипломация

Президентът на СР Югославия Сло
бодии Милошевич прие на 6 март в Бел
град министъра на външните рабо ти на 
Гърция Теодорос Пангалос, който пре
бивава на еднодневно посещение в на
шата страна. В разговора си събесед
ниците обсъдиха въпросите за по-ната
тъшното успешно развитие на отноше
нията между двете страни, регионалната 
стабилност и сътрудничество, както и 
други теми от съвместен интерес.

Констатирано е, че СР Югославия и 
Гърция осъществяват непрекъснато, честното с нови облици, каквото е не
стабилно и всеобхватно сътрудниче- пример влагането на капитали в стопан
ство, основаващо се на двустранните по- ски и инфраструктури и обекти, 
требностн и интереси, както и на взаим
ното доверие, равноправието и тради- раха, че съществуват широки възмож

ности за развитие на културните, нау
чните, туристическите и спортните от-

И президентът на Република Сър- пощения, конто трябва да обогатяват 
бия Милан Милутинович прие гръцкия целокупните отношения между двата 
външен министър Теодорос Пангалос. народа, се казва в официалното съоб- 
В сърдечна атмосфера и в духа на тра
йните приятелски връзки между Сърбия 
и Гърция е подчертан съвместният ин
терес за по-нататъшно укрепване на це- но: ние осъждаме сепаратизма, застъп- 
локупното сътрудничество и особено на ваме се за по-нататъшното съществу- 
икономическите отношения чрез непос- ване на сегашните балкански държави и 
редствени контакти между стопанските се обявяваме срещу променянето на съ- 
предприятия от двете страни. Оценено е, ществуващите граници - заяви шефът на 
че съществуват благоприятни условия гръцката дипломация на пресконферен- 
за плодотворно сътрудничество в обла- ция след разговора със съюзния ми- 
стта на транспорта, селското стопанст- нистър на външните работи Живадин 
во, минното дело и хранителната проми- Йованович. Пангалос предложи помощ, 
шленост, както и за увеличаване на сто- но не и гръцко посредничество в реша- 
кооборота и обогатяване на сътрудни- ването на косметските проблеми.

Ситуацията в Косово е била основ- декларация да подкрепят усилията загар- 
пата тема в дискусията на заседанието на антиране автономията на Косово в рам- 
председателите на парламентарните ко- киге на Съюзна република Югославия, 
мисии по външна политика на парламен- каза г-н Агов.
тите на страните-членки на Европейския Тази декларация според г-н Агов сби-
съюз и на асоциираните към него дър- ла окачествена като принос да се намери 
жави. Това заяви председателят на парла- бързо решение на този проблем преди
ментарната комисия по външна и инте- той да се е превърнал в непреодолим кон- 
грационна политика Асен Агов след за- фликт. 
връщането си от Лондон, където той уча
ства в това заседание.

С голям интерес е била посрещната 
инициативата на министъра на външните даването на ново огнище на напрежение, 
работи Надежда Михайлова България, допълни Асен Агов.
Гърция, Румъния и Турция със съвместна ________________________

Смятаме, че това е принос на Бъл
гария, Гърция, Румъния и Турция в об
щите усилия на Европа да избегне съз-

Милутинович и Пангалос

Милутинович и Пангалос констати-

ДИСКУСИЯ В КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИ
ТИКА

ционното приятелство.• • •

КОСОВСКИЯТ ПРОБЛЕМ 
МОЖЕ ДА СЕ РЕШАВА САМО В 

РАМКИТЕ НА СРЮ
ЩС11ИС.

Становището на Гърция е твърде яс-

”Косово е вътрешен въпрос на Сърбия 
тема на дискусията в парламентарната и решението на-проблема трябва да се 
Комисия по външна и интеграционна по- търси в диалог между сръбските власти и 
литика. представителите от албанската етниче

ска общност, съгласно югославката Кон-

Обстановката в Косово бе основната

Убедени сме, че търсенето на реше- 
ние на косовския проблем може да стане ституция , становището е на Изпълни- 
единствено и само в рамките на територи- телния отбор на най-силната опозицион- 
алната цялост на СР Югославия, каза след на партия в България, Българската со

циалистическа партия (БСП).
Според социалистите косовският въп-

заседанието председателят на комисията 
Асен Агов. Той информира също за изра
зено от всички депутати общо безпокой- рос трябва да се реши в рамките на тери- 

развитието на положението в Ко- ториалната цялост на СР Югославия, по- 
сово, от пролятата кръв и дадените чо- неже в противен случай може да се стигне 
вешки жертви, което според тях носи до нови етнически и верски конфликти и 

конфликтът да излезе извън прекрояване на балканските граници, ко- 
контрола на разумните политически ре- ето е неприемливо за тази българска пар- 
шения и да постави под заплаха мира в тия.
Югоизточна Европа.

равителството на Република фесионализъм и за храбростта в от- 
| I Сърбия отправи публична по- брана на обществения строй, терито- 
I I кана за разговори с предста- риалната цялост, мира и сигурността 
вители на албанското малцинство на на всички граждани в Сърбия и Юго- 
Космет. От името на правителството славия и, че проблемът в Косово е в 
в разговорите в Прищина участват компетенция на Сърбия, 
вицепремиерът Ратко Маркович и |— 
републиканските министри Ратомир в 
Вицо, Андрия Милосавлевич и Иван I 
Седлак. И тоя път Правителстворо зе, където на място се запознаха с 
изразява готовността с диалог и по- това, че в Дреница на практика се 
литически средства да се решават защитава суверенитета на Сърбия от 
всички въпроси, от които зависи ос- терористите. В "махали Яшари", дип- 
ъществяването на човешките и граж- ломатите видяха бункерите, от. които 
дански права на всички граждани в терористите контролирали Сърбица 
Космет, както и въпросите за по-уск- и околността. "Няма доказателства, 
орено стопанско и културно разви- че в Косово е правено етническо 
тие, съгласно Конституцията на Сър- прочистване" - заявил канадският 
бия, европейските и между- . посланик в Белград Рафаел
народни стандарти за на- .ъ. Жирар, след завръщането
ционалните малцинст- А ^ си от Косово. За съжа-

ление, сред тази група 
дипломати нямаше 
представители на 
Контактната група. 
Случайност, или... 

азумно би било 
II—^Косово да се ку- 

I пи от Сърбия, ко- 
ято и без това е в трудно 

стопанско положение, а 
отцепването на Косово е 

само въпрос на пари!"- предлага гер
манският политолог , обявен за ек
сперт за Балканите, Йенс Ройтър. Та- 

това зло да се прилагат двойни мер- зи най-нова теория от германската 
ила - съобщи Съюзното правител- кухня е още един принос на "науката"

и отркиване на световен пазар за 
няколкодневна схватка с теро- търговия с територии и изпълняване 
ристите в Долно Прекази - Сър- желанията на различните сепара- 
бица, полицията разби ядрото тистически движения и техните пок- 

на терористката организация ОВК, ровители. Косово, г-н Ройтър, не се 
водена от Адем Яшари, осъден на продава. Събирай пари за Северна 
повечегодишен затвор за убийството Ирландия, Баския, Корзика... 
на няколко сръбски и албански па
триоти. В борбата с терористите за
гинаха още двама служители на мин
истерството на вътрешните работи. Правителството, нито от Електро- 
■ "■■■ резидентът на Република Сър- разпределителното. Наистина сред-' 
I |бия Милан Милутинович прие ното покачване на цената на кило- 
I I ръководителите на Министер- ват-часа с 9% е нищо, в сравнение с 
ството на вътрешните работи, наче- другите. Но за обикновения гражда- 
ло с вицепремиера и министър на нин, чийто месечни доходи са далеч 
вътрешните работи Влайко Стоилк- под средните в Електроразпреде- 
ович. Президентът Милутинович от- лителното от 2243,40 динара на ме- 
даде признание на служителите в то- сеца и това е много, 
ва министерство за проявения про-

ство от

опасност

рупа от 40-тина дипломати ак
редитирани в Белград беше на 
посещение в село Долно Прека-

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: БЕЗ 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА 

ЗАПАДНИТЕ СЪСЕДИ
Смутен съм от изявлението на го- политика на правителството ненужно ни 

ворнтеля на външното ни министерство противопоставя на нашите западни съсе- 
г-н Влайков, в което той не спомена име- ди и способства за увеличаване на нап- 
то на Македония” - заяви на пресконфер- режението на Балканите, е мнението на 
енция в Пазарджик Георги Първанов. В г-н Първанов, 
диалога за търсене на изход от възник
налия конфликт в Косово е необходимо БСП и избора на лидер на партията, г-н 
равнопоставеното участие на всички бал- Първанов съобщи пред журналистите, че 
кански държави, добави лидерът на БСП. очаква конгресът да му гласува доверие 

Г-н Първанов каза още, че в позици- да оглави отново партията, тъй като 90 
ята си по този балкански проблем БСП процента от партийните организации в 
ще следва досегашната линия на макси- страната одобрявали политическата ли- 
мална въздържаност в поведението и ния, която провежда екипът, оглавяван 
прецизност в изявленията си. Сегашната от него.

ва. Относно предстоящия конгрес на
исоко преценя
вайки факта, че 
Контактната 

група на срещата си 
в Лондон осъди шип- 
тарския тероризъм 
на Космет, Съюзното

В
правителство не при
ема който и да било вът
решен проблем в Сърбия и 
Югославия да се интернационализ
ира. Тероризмът е голямо зло в све
товни размери, така че е опасно към

БАЛКАНСКИ СЕМИНАР ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА

СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА 
В ОСНОВАТА НА 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯТА
ство.в Престъпността на Балканите не е зап- ските, каза пред БТА Боян Станков, за- 

лаха за сигурността в Европа според кри- местник-председател на СКИГП. Освен 
миналози от региона. Около този извод са това регионът не може да се разглежда 
се обединили участниците в семинар в изолирано от общоевропейските тенден- 
края на миналия месец в Цигов чарк, ор- ции и глобализацията на престъпността, 
ганизиран от Съвета за криминологичес- смята г-н Станков.
ки изследвания към Главна прокуратора Социалните проблеми са в основата на 
(СКИГП) и Международния институт за криминализацията на балканските обще- 
изследване на престъпността и правосъ- ства. Само с репресия не може да се про

тиводейства, необходими са социално-ик- 
На семинара са участвали кримино- ономически мерки за намаляване на пре- 

лози, полицаи, прокурори и съдии от Бъл- стътпленията, е било отбелязано на семи- 
гария, Албания, Югославия, Македония и нара.
Румъния.

В балканските страни ръстът на пре- структури от балканските и западно- 
стъпността винаги е бил с по-ниски стой- европейските страни, заяви Г-н Станков, 
ности в сравнение със западноевропей-

т началото на месеца поскъпна 
електрическият ток. Причини
те не бяха пояснени нито от

дието към ООН.

Забелязва се обединение на престъпни

В.Б.

ШмШ13 МАРТ 1998 г.



ЮГОСЛАВИЯ И СЪСЕДИТЕ

№РЖАВ^Ж^ЪЛ?А^0™ МАЛЦИНСТВО с 

.^™1Т^АИКА СЕ П°ДРАЗБИРА, НО ТРЯБВА ДА ИМА РЕД
Цариброд е направено едностранно начинание, което^иетоиелтио чт ГР1пН«Вк НЯ мсжя-'дъРжавни споразумения и винаги се спазва реципроцитет, докато в случая 

романтичния национализъм се сблъсква с множеството межоднародш докуме“™ Кр"ТСКаТа СреЩа на ба^а"ските лидери откри велики перспективи • Синдромът на
Югославия и България са националисти (които нямат н,

свързани от множество взаимни власт). Те предявяват почти отк- м1тгаистп„аРСКОТ° наци°нв?но нейна територия и против изпол- текст прекадено много продъл-
и дългосрочни интереси във рити претенции спрямо СРЮ но яйппмч и, ’ „одчеРтава Сто- зването на въздушното й прос- жи мълчаливата подкрепа на
връзка с бъдещото стопанско за щастие, са малко и на маг>ги- ппто по „„Т Н® ОСПОРва пРа_ транство при случай на нужда от шиптарските терористи в Ко
ева рудничество и изобщо инте- ната на политическата чпенч п тните вече начини, страна на НАТО в Югославия, сово и Метохия, както и заси-
грацията на балканските прос- съседната страна Умепеноп^г мм ппСН° междУнаР°Лните нор- През трудните години на ембар- леното разпостраняване на слу-
тори. Поради това в разрез със ните среди (които сп ст «й поддъРжа културната си и гото срещу СРЮ, България съ- кове за уж запрашеността на
здравия разум е, по подобие на власт), нямат териториални иг. идентих,ност- При що така, съгласно собствените българското малцинство в СРЮ.
миналото, при наличието на ”до- кания към Югославия. Но - пояс- нп й е подразбират и връзките си възможности и до границите Българският народ против 
брата воля” на някои велики си- нява И. Стоянович - поп ви пя ня л!шч<Л1^нството с маиката-ро- да не застраши международното своята воля неколкократно бе
ли, двете страни отново да се об- грижата за своите сънапопнипк -г г ьългаРия- 1°ва обаче си положение, помогна на Юго- тласкан в твърде опасни военни
ременяват с трагичните опити или укривай- * Ц ’ РлЯ Ва да става посредством славия и това не се забравя. авантюри против Сърбия и Юго-
или с прибързани постъпки да ки се зад тази гославия, в резултат на двус- Особено по време на социал- славия и то за сметка на силните
осуетяват собствената си благо- грижа тепре- тРа”ен Документ. Ред трябва да истическото правителство от "покровители”-посочваИ. Сто-
приятна перспектива... хвърлят уста- ИИИ|рЯИ||1 ИМа|п казва Стоянович. кРая на 1994 до началото на 1997 янович. Когато през 1905 година

Така мисли м-р Ивица Сто- новените но- Югославия, по мнението на година се стигна до по-интенз- Сърбия и Югославия бяха толк-
янович от Института за между- пми нз стзн- КМКяНИШ съ°еседника, най-вероятно не би ивен диалог със СРЮ. В нача- ова близки, че дори установиха
народна политика и икономика дартния код- ^Я^вало много да се безспокои лото на 1997 стават промени на митническа уния (зона на сво-
автор на две известни студии за екснаповепе от глъчката на малочислените българската политическа арена, бодна търговия), Австро-Унга-
международната ориентировка ние в между- екстремни националисти, които Власта взема коалицията на дес- рия обяви митническа война на
на България и СР Югослппия и няпппшггр!! С голя^ носталгия си припом- ницата, а нейните външнополи- Сърбия! А след Първата све-
техните интеграции поместени нптенм I " нят зя Сан Стефано 1878 и про- тически приоритети се различа- товна война, през двадесетте

сборника ”Съвоеменните ппо- Пример ' падналия отдавна концептзаВе- ват от тези на предходниците, години на века правителството
иеси и вззимоотнптттрниятя ^ за това м п Мр Ивица лика България, според който Новото правителство незабавно на Александър Стамболийски
Ба^аните^^Птюпзя Стоянович Стоянович към нея би трябвало да се при- изнесе намерението си да се (1879-1923), в един момент пред-
НИ е вестта от Димитровград, вижда в практиката на умерена- донияГко^в^и^ето™ Пи' а^“',и остРУктУРнтенаНАТО- ложи установяване на федерал-
я^ДлестваПРнеоН^внГ^!4°бСТО: Го^Гв кГп^ГкТтГсГо“ ™ Го°“а ^ържа^ии

ТСчптчомг, л, ФРМИ тепминл "ннтггр ,яп ш. класически синдром на роман- ровка. Факт е, че след това на- приемане на короната на Кара- 
Р - „ Р - шформационния Рй „ .. ‘д ! ~ тичния национализъм, без реал- малява интензитетът на контак- джорджевичи... Това са само ня-
центьр Цариброд .Нека да си 4>анит^ мисленки при това за „„ основи. Понеже той се раз- тите между официалните пред- кои исторически подробности,
припомним че това начинание Димитровград Босилеград. бива 0 принципите на много- ставители на СРЮ и България. които говорят за това, че в ми-
незабавно бе осъдено и в Боси- Навсякъде по света култур- бройните международни доку- След това се стигна и до налото на двата народа не е има-

но-информационните центрове менти и валидните в момента Критската среща на лидерите на ло само войни и спорове, 
се откриват върху основата на разпоредби на Обединените на- балканските държави. Много - Стопанствата на Югославия 
междудържавни споразумения, ЦИи, ОССЕ за уважаването на добрите резултати на тази сре- и България, подчерта Ивица 
при което винаги се спазва прин- границите...” ща, по мнението на И. Стояно- Стоянович, се намират на почти
петния^^^сГгм^тТм п Стоя" КОРЕКТНА СОФИЯ вич- откРиха големи преспекти- еднакво развойно равнище и се р ния слу 1аи, смята м р Стоя ви за реализация на отдавнеш- допълват взаимно. Това под-
нович, е направено едностранни- Взаимоотношенията между ната идея: Балканите . на бал_ сказва възможностите за още
во начинание, което, изглежда, е Югославия и България осцили- каНските народи. Обстановката по-интензивни 
неприемливо за югославската раха от края на -те години и в обаче се усложнява от постъп- връзки отколкото досега. А там, 
страна. Освен това, по време на началото на деветдесетте. Не Ките на някои велики сили, ко- където стопанството си прокара 
подготовките и отварянето на може да се за Рави - смята И. ито очевидно смятат, че все още път, политиката,по принцип, по- 
центъра не е имало сътрудни- тоянович - че официална Бъл- не са завЪрШИЛИ "работата си” в лесно ще преодолява старите за- 
чество с югославските власти, гария (в рамките на възможно- тази част на Европа. Става дума блуди и исторически бремена, 
Поканите, например, са отпеча- то) се държа коректно по време всъщност за процеса за гео- които обикновено се представят 
тани само на български език, ко- на кризата на просторите на раз- политическ0то преустройство - както това се прави от недо- 
ето може би е дреболия, но все покъсаната СФРЮ. София на- на ПрОСТОра на Балканския по- брожелателите на Запада - като 
пак предизвиква съмнения отно- пример - припомня И. Стояно- луостроВ5 както лич„5 в унис0н балканизми... 
сно скритите намерения на тази вич - се обяви против прелита- със замислнте на лорд Каринг- 
постъпка... нето на турски самолети през тън от 1991 година в тоя кон_

в

леград, от представители на 
българското национално мал
цинство...

ГРИЖА И КРИЕНИЦА
- Смятам, че всъщност този 

Културно-информационен цен
тър е резултат на усилията на 
България да се грижи за съна
родниците си в Югославия, ко
ето не е спорно. Начинът, по 
който бяха направени предвари
телните подготовки за открива
нето на тази институция, подска
зва обаче, че зад тази грижа се 
крият и някои други мотиви на 
определени среди в България...

Става дума, пояснява събе
седникът, за екстремно десните

икономически

Радован Ковачевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ПОТПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Об- 
щинската скупщина в Димитровград Никола Стоянов и 
Васил Велчев посетиха на 10 март т.г. селата Поганово и 
Драговита. От населението те бяха запознати с пробле
мите на този район, от които най-належащ е пътят от 
Погановски манастир до Поганово и по-нататък до Дра
говита.

ПОРАДИ НЕРЕДОВНО ПЛАЩАНЕ НАТОКАдимнт- 
ровградският клон на Електроразпределителното пред
приятие от Ниш остави без електрозахранване всички 
потребители по селата в общината, които през по-голяма 
част от годината не живеят в бащините си къщи. Става 
дума не толкова за неплатен ток, който в тези обекти 
почти не се изразходва, колкото за останалите даждня, 
които се плащат заедно с тока.

А.Т.

Д-Р НЕБОЙША ШАРКИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ В ПИРОТ

оРастович: "АЛБАНСКАТА МЛАДЕЖ ТРЯБВА ДА 

СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ТЕРОРИСТИТЕ” 5С
0.На 5 март т.г. в Пирот се проведе политическа че СПС поддържа енергичните мерки, 

трибуна, на която бе разговаряно за актуалната тази южна сръбска покрайнина прилагат орган- 
политическа обстановка в Сърбия и задачите на ите на Министерството на вътрешните работи на 
младите членове на Социалистическата партия на Сърбия, и припомни че председателят на СР Юго- 
Сърбия в предстоящия период. Организатор на славия Слободан Милошевич е призовал албан- 
трибуната бе Съветът на младите соициалисти ския народ да отхвърли тероризма.
(МС) от Пирот, а като гост участва Александар В продължение на свое то изложение Растович
Растович, председател на Републиканския съвет говори за бъдещите задачи на младите, които чле
на МС. Сред посетителите бяха и Драган Пейчич, нуват в СПС, и между другото изтъкна, че в нлча- 

Пиротски окръг, Мирко Станкович, лото на тази година Изпълнителният отбор на 
на СПС за Пи- СПС е приел политическа програма, въз основа 

тази партия трябва още повече да се

които в
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началник на
председател на Окръжния отбор
ротски окръг, Слободанка Чирич, председател на на която 
социалистите от Пиротска община, както и група масовизира и сплотява редовете си. Г1о думи Iе на 
млади социалисти от Димитровград начело с Бо- Растович тази година в Сърбия би трябвало да се 
бан Петров, председател на Общинския съвет на открият работни места за около 20 хиляди млади 
МС в Димитровград и председател на Окръжния хора. Голямо внимание ще се посвети и на мла- 
съвет на МС за Пиротски окръг. дите, които живеят в селата, като се мотивират да

Говорейки на трибуната, Александар Расто- останат в своите родни места и да продължат да 
вич между другото изтъкна, че СПС категорично се занимават със селското стопанство, 
осч жда терористическите акции на албанските Коментирайки злободневните икономически 
сецесионисти в Косово и Метохия. Растович при- проблеми, пред които е изправена нашата страна, 
зова албанската младеж да се противопостави на водачът на младите социалисти каза, че миого- 

сънародници, които прибягват към теро- бройни фактори от страната и чужбина се опитват 
ризмай По думите на лидера на младите социал- да подринат основите на нашата икономическа 
исти, актуалната власт в Сърбия е готова да пре- система. ”Това е сценарий, който се прилага вече 
говаря с избраните от албанския народ лредста- дълго време. Всичко това се работи с цел левицата 
вит ели по всички въпроси, но не и по въпроса за да бъде свалена от влас™. Само ако действаме 
териториалния интегритетна Сърбия. ”Някоипо- сплотено, ще покажем на тези фактори, че сме 
ли-гически кръгове по света поддържат албан- силни и че трудно могат да осъществят своите 
ските сецесионисти. Но всички те трябва да знаят, гнусни намерения - заяви Растович. 
че Сърбия е готова да защитава териториалния си Б края на трибуната гой връчи по тържествен 
интегритет и че няма да даде нито един къс от начин членски карти на младежите ог Пирот, ко 
своята територия” - каза Растович. Той подчерта, то са станали членове на СПС.

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА 
ЗА РАБОТАТА НА 

ПРАВОСЪДНИТЕ ОРГАНИ
Д-р Небойша Шаркич, заместник-министър на правдата в пра

вителството на Република Сърбия, на 4 март т.г. посети общин
ските правосъдни органи в Димитровград. По време на краткия си 
престой в нашия град д-р Шаркич проведе разговор с г-жа Спаска 
Митова, председател на Общинския съд в Димитровград, която го 
информира за работата на общинските правосъдни органи.

На разговора в Общинския съд присъства и председателят на 
ОС в Димитровград г-н Никола Стоянов, който изтъкна, че 
сътрудничеството между органите на ОС и правосъдните органи от 
Димитровград е на високо равнище.

В разговора с местните журналисти заместник-министърът 
Шаркич оцени твърде положително работата на общинските пра
восъдни органи и подчерта, че тук в последно време не се увеличава 
броят на извършителите на закононарушения, както и броят на 
съдебните дела.

своите

Б.Д.Б. Д.

о13 МАРТ 1998 г,



СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

СМЕНЕН Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

ПАНИЧ

ВАСИЛ ТАКЕВ Е ПРЕДЛОЖЕН 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
Членовете на ОО на СПС почетоха паметта на загиналите полицаи и оказаха пълна подкрепа на 
държавните институции в потушаването на тероризма в Косово и Мстохия

Към края на миналата седмица се проведе за
седание на Общинския отбор на СПС в Босиле
град, на което присъства и Тпрйко Найданович, 
секретар на Изпълнителния отбор на Окръжния 
отбор на СПС във Враня. Членовете на ОО на
правиха анализ на президентските избори и се 
запознаха със заключенията на Главния отбор на 
СПС във връзка с по-нататъшната дейност на 
Социалистическата партия.
ЗА ПО-ЕНЕРГИЧНА БОРБА С ТЕРОРИЗМА

Заседанието започна с едноминутно мълча
ние, с което бе почетена паметта на полицаите, 
загинали по време на коварните нападения на ал
банските терористи н сепаратисти в околността 
на Преказе и други места в Косово и Мстохия.
Ръководството на босилеградските социалисти 
оказа пълна подкрепа на всички държавни инсти
туции и служби, които предприемат мерки за за
щита на народа и държавата, и се застъпи за още 
по-енергичиа н ефикасна борба с тероризма н се
паратизма в Космет.

Тъй като Общинският отбор на СПС в Босиле
град от дълго време е без председател, след по- 
дълги разиксвания за нов председател бе пред
ложен Васил Такев. Съгласно Устава и другите 
партийни норми и правила, за предложението е 
поискано съгласие от Главния отбор на партията.
Анализирайки дейността си по време на изборите, 
босилеградските социалисти подчертаха, че тя е 
била добре организирана, което потвърждават 
резултатите на СПС не само в през иде нтските 
избори, но и в изборите за представители в репуб
ликанския парламент и органите на локалната 
власт.

ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ДАДЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ Досегашният председател на Общинския отбор на Сръбската 
радикална партия в Димитровград г-н Драган Паиич е сменен от 
поста председател на ОО на СРС и е отстранен от редовете на 
партията поради неправилности при изплащането на контрольо
рите от СРС.

За нов председател на Общинския отбор на СРС в Димитров
град е избран Кирил Младенов от Димитровград. Също така на 
редовното заседание на Общинския отбор на СРС в Димитровград 
бе избран нов Обпщнски отбор на СРС.

Постовете в Общинския отбор са доверени на ония членове на 
СРС в Димитровград, които най-много се ангажират в дейността на 
партията на територията на Димитровградска община, се казва в 
официалното съобщение на ОО на СРС в Димитровград.

Тази дейност, както бе подчертано на засе
данието, ще трябва да продължи и занапред, като 
се реализират всички обещания, давани по време 
на изборната кампания. Затова, както каза секре
тарят на Изпълнителния отбор на Окръжния от
бор на СПС в Пчински окръгТрайко Найданович, 
главни носители на дейността трябва да бъдат 
местните организации, понеже гс трябва да зад
вижват решаването на комунално-битовите про
блеми. Само по този начин ще успеем, подчерта 
Найданович, да запазим досегашното доверие на 
избирателите и да придобием нови членове и при
върженици.

Разисквайки върху заключенията на Главния 
отбор на СПС за предстоящата дейност на социал
истите, Общинският отбор на СПС в Босилеград 
взе решение да се сформират местни организации 
в онези местни общности, в които досега не са 
формирани: Броеница, Злидол и Ресен и да се изу
чат възможностите за реорганизация на местните 
организации на СПС в Босилеград и Райчиловци 
(в Босилеград от три да се сформират четири, а в 
Райчиловци от една две). Целта е да се създадат 
условия за по-неносредствсно дсйствуване на со
циалистите сред хората.

Освен това, местните организации още вед
нага трябва да оценят своята дейност и дейността 
на всеки член и при това кадрово да заздравят 
своите редове с нови млади членове, а да се ос
вобождават от онези, които по един или друг на
чин се разминават с общоприетите партийни нор
ми, констатираха членовете на Общинския отбор 

СПС в Босилеград.

ЗА НКПЮ В БОСИЛЕГРАД

5 МАРТ -
ИСТОРИЧЕСКА ДАТА
Новата комунистическа партия на Югославия, която неотда- 

вана започна да действа в Босилеградска община, занапред тър
жествено ще отбелязва 5 март. Така реши Общинският комитет на 
тази партия на проведеното на 5 март заседание.

Както се изтзжва в решението, на 5 март 1945 година в Босиле
град е формиран Околийски комитет на ЮКП и е проведено пър
вото заседание на този комитет, на което са взети редица решения 
за развитието на народноосвободителното движение в Босилеград-
ско.

Всяка година на 5 март НКПЮ ще провежда тържествено засе
дание, се казва в решението на Общинския комитет на НКПЮ в 
Босилеград.на

м. я.м. я.

ЗВОНЦИСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

САМООБЛАГАНЕТО ” ПЪЛНИ” БАСЕЙНА ИЗБОРИ В ЮЛ
Местните организации на Юго

славската левица в седемте села от 
Звонския край, които действат в 
рамките на общинската организация 
на ЮЛ в Бабушница, тези дни прове
доха изборни събрания. В някои ме
стни организации са избрани нови 
ръководства, докато в другите са 
преизбрани досегашните ръководи
тели.

176 237 динара през миналата година 
са употребени за довършването на 
басейна. 114 069,21 динара са използ
вани от местната общност на Бабуш
ница, местната общност на село Гор- 
чинци е получила 11 530 динара, на 
Драгннац 10 286, на Сурачево 8452, на 
Извор 7113 динара и т. н.

Представител на съответната об
щинска служба изтъкна, че приетите 
критерии за ползване на средствата 
ще бъдат спазвани, а за довършава- 
нето на басейна ще се търсят средства 
и от други източници.

сеца по-късно Общинската скупщина при
ема решение, с което определя как ще се 
ползват средствата. Тогава е решено до 30 
юни 1997 година 70% от средствата да се 
ползват за довършването на басейна, а ос
таналите 30% за местните общности. От 1 
юли 1997 г. до края на самооблагането съо
тношението се мени и става обратно: 30% 
за довършването на басейна, а 70% за мес
тните общности.

От 1 януари 1995 до 31 декември 1997 г. 
са събрани 382 753,74 динара, *от които са 
разпределени 376 090,31 динара. Прилагай
ки споменатия критерий, най-много пари -

Нан-голяма част от средствата, които 
са събрани чрез местното самооблагане, 
през 1997 г. са използвани за довършва
нето на басейна в града, бе изтъкнато на 
сесия на Общинската скупщина в Бабуш
ница.

Двадесет и една местни общности на 
територията на Бабушнишка община на 27 
декември 1994 г. решават да въведат само
облагане за решаването на комуналните 
проблеми в тези местни общности и за до
вършването на басейна в Бабушница. Са
мооблагането е за пет години - от 1 януари 
1995 до 31 декември 1999 г. Само три ме-

За председател на местната орга
низация на ЮЛ в Звонци отново е 
избран Драгнша Глигоров, служащ в 
кооперацията ”Мая”.

А.Т. й. м.

КОНКУРСЪТ ЗА ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА И АКАДЕМИИ (2)

ПРОФЕСИЯ ЗА ОНИЯ, КОИТО ОБИЧАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
В официалния конкурс обективно не могат да бъдат посочени всички факти, конто да улеснят решаването на жизнената дилема ”в кое училище да се запиша?”. Затова 
ви предлагаме информации, които липсват в конкурса, а могат да ви бъдат от полза

Избирайки професията офицер, 15-годишните и 18- 
годишните момчета си осигуряват стабилна, честна и 
динамична професия. Системата на военното образо
вание предлага привилегии, които не съществуват в 
цивилната образователна система у нас, защото обра
зованието изцяло е безплатно - квартира, храна, об
лекло, здравна защита, учебници и учебни помагала.
Всички средни военни училища и академии осигуряват 
на своите ученици и студенти изключително благопри
ятни условия за учене и научно усъвършенстване, по
неже кабинетите в тях са оборудени с най-съвременни 
съоръжения. Трябва да се подчертае, че само във воен
ните училища могат да се почувстват предизвикател
ствата на специалните форми на обучението, каквито са 
например обучението за парашутисти, лагеруването, 
обучението за летци, плувци, водолази, скиори и т.н.
Актуалните материални затруднения са отражение на 
историческите и социалните процеси и трябва да се 
приемат като истинско предизвикателство за учене и 
работа.

Момчетата, които са решили да кандидатстват във 
Военната гимназия, трябва да знаят, че това училище се 
намира на Топчидерското бърдо, един от най-хубавите 
и най-чистите райони на Белград. Общежитието, в ко
ето живеят учениците на гимназията, се намира в непос
редствена близост до стадиона на футболния клуб 
партизан”. Стаите имат четири легла и писалищни 

маси, а на всеки етаж съществуват общи комфортни 
помещения с телевизори и видеомагнетофони. В рам
ките на интерната работи ресторант, в който учениците 
се хранят четири пъти на ден. Гимназията безплатно

осигурява на учениците си облекло и обувки по послед
ната мода, а освен това на гимназистите е позволено да 
носят и свои дрехи. Споменаваме този факт затова, 
защото някои неинформирани младежи са склонни да 
вярват, че по време на школуването в гимназията се 
носят униформи, а това, разбира се, не е точно. У нифор- 
мите се носят само по време на лагеруването, което 
продължава две седмици. Учениците могат да излизат 
на разходки в града в петък, събота и неделя, а през 
останалите дни - ако имат някаква потребност. В об
щежитието работи и дискотека. Учениците имат из
ключително добри условия за спортна дейност: три зали 
за баскетбол, малък футбол, хандбал и волейбол, джу- 
до-зала, съвременна зала за стрелчески състезания, 
хандбално игрище с рефлектори за нощни мачове и т.н.

Обемът и съдържанието на редовното обучение във 
Военната гимназия са идентични с обема и съдържа
нието на обичението в цивилните природно-математи
чески гимназии. Във Военната гимназия обаче съще
ствуват и специални форми на обучение, които са из
ключително атрактивни и привлекателни за учениците. 
Става дума за обучение по плуване (15 дни), ски-спор- 

(зимуване на Копаоник) и лагеруване на полигона 
”Пескови” близо до Сребърното езеро недалеч от Кла- 
дово. Вън от редовното обучение учениците могат да 
изучават информатика, електроника, психология, въз
духоплавателна техника и навигация или да посещават 
най-различни курсове.

Едногодишното специализирано образование за 
подофицери (конкурсът е открит до 12 юни т.г., а могат 
да конкурират ученици, които са завършили средно учи

лище) предлага още по-големи стимулации. По време 
на образованието курсантите получават парично възна
граждение, което е равно на основната заплата на вз
воден командир. На учениците, които не са отбили воен
ната си повинност, едногодишното специализирано об
разование се признава като военна служба при условие 
че след образованието постъпят на професионална ра
бота във Войската на Югославия.

Споменатите стимулативни мерки са въведени 
съзвучие с определението на Генералщаба на ВЮ, спо
ред което едногодишното специализирано образование 
трябва да бъде основен източник за осигуряване на 
подофицерски кадри.

тове

в

Зоран Миладинович- Следва -
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СЕСИЯ НА 
ГРАД

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ- ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ 
МАГАЗИНЪТ НА СИН

Според информациите, кои- Ш 
„ то ни предостави Данило Джор- Щ

кооперация Пенсионер”, джевич, председател на СИП, ША? 
коят° работи в състава на Съ- пенсионерите ще могат да взи- ЩУ К-:4 ' У 
юза на инвалидните пенсионери мат ”на списък” хранителни из- Ц'
V ) от Димитровград. Мага- делия и да ги платят след като 1; ‘ 
зинът е на улица Белградска” получат пенсията си. Потреби- Е 
№ 2 и в него ще пазаруват пре- телите, които пазаруват в магаз- 
димно членовете на СИП, които ина обслужва една продавачка, 
същевременно са и членове на чието работно време е от 7 часа 
потребителската кооперация, и 30 минути до 14 часа (от по- 
Инвалидните пенсионери от на- неделник до петък) и от 7 часа и 
шата община ще имат възмож- тридесет минути до 10 часа (в 
ност в магазина да се снабдяват събота). В неделя магазинът ня- 
със стоки от първа необходи- ма да работи, но потребителите 
мост и то на по-ниски цени от- ще могат да се снабдяват с хляб 
колкото в другите магазини в в кафенето на СИП, което се на
града. Така например хлябът 
тук е по-евтин с 20 пари, олиото 
в момента струва 8 динара и т.н.

ВСИЧКИ ОТЧЕТИ 

БЯХА ПРИЕТИ уПрез миналата седмица бе от
крит магазинът на потребител
скатаСъстоялата се на 6 март шеста сесия на Общинската 

в Димитровград почти изцяло бе посветена 
туциите и ведомствата 
бюджет.
хазнаНПоТсжГкъмДкНпЯЙо'НаЛРеД “ НаМери отче'гьт «а общинската 
на бюджета ня^н,еР МИНалата гоДина бе направен ребаланс 
на бю”; «™а“е «ного причини за разискване. Да напомним 

миналогодишния бюджет на Димитровградска обшнна
нзл ЛзТ888 ™ 8бЗЛИ На 14025 981’76 «иааРа- Разходите °бЩИНа 
нали 13 888 549,86 динара, а 137 431,90 динара
редовна дейност през тази година. Това 
метка за

Ж»*скупщина 
на отчетите на инсти- 

средства от общинскиякоито ползват

та
Щ 8

* '
г- » «
..-1;:.: - V', I

само, че в

са достиг- 
са пренесени за

миналогодишния бюджет на обвднетГ^Гприе“"^
1

борниците. е

ителната секция, градската галерия и РТВ Цариброд, пре3Р 
налата година е реализирал цялостно к
области

I ш
ми-

своята програма, в някои 
дори и повече от заплануваното, се казва в отчета на 

Центъра, които отборниците почти без забележки приеха с два 
гласа против. ^ м

• Също с два гласа против бе приет и отчетът за работата на 
Народната библиотека през миналата година. Както е известно, 

иблиотеката е отделена от Центъра за култура и сега работи като 
самостоятелна институция в сградата на старото училище "Христо 

В *-'тРошена чешма. В момента Народната библиотека има 
34 741 книги, от които 10 867 или една трета са на български език. 
През миналата година, както се казва в отчета, са набавени 848 нови 
заглавия с помощта на средства от Министерството на културата, 
от други дарители или със собствени средства. Със 168 новоза- 
писани броят на ползващите услугите на библиотеката е увеличен 
на над хиляда.Посредством Министерството за човешки права и 
правата на малцинствата библиотеката е оборудена с компютърна 
техника.

мира непосредствено до магаз
ина.

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ, НО...

БЕЗРАБОТИЦАТА ВСЕ ОЩЕ Е ОСТЪР ПРОБЛЕМ
Работа търсят 870 души, от които 65 имат виеше и полувисше образование

В икономически изостаналата Босилеградска строителни инжинери, двама социолози... 
община безработицата продължава да е остър Посредством Републиканската трудова борса, 
проблем, защото от около 11 000 жители в об- която финансира трудоустрояването, допълни- 
щината 870 търсят работа. Проблемът обаче ле- телното квалифициране и преквалифицирането 
ка-полека се смекчава. От същия миналогодишен на безработните, миналата година на територията 
период, когато в списъците на Клона на трудовата на общината работа получиха седем души с виеше 
борса в общината бяха записани имената на около образование: двама инжинери, трима икономисти, 
1000 души, досега работа са получили около 130 един социолог и един журналист. На допълни

телна преквалификация в КОБОС са приети 130,
Цонка Такева от босилеградския Клон на тру- а в ”Бор” 10 работника, чието преквалифициране 

довата борса казва, че от общото число безра- също така се финансира от трудовата борса, 
ботни 300 души са неквалифицирани и полуквали- Според думите на Такева, миналата година 
фицирани, 202 са квалифицирани или имат трета предприятия и организации в общината посред- 
степен професионална подготовка, а 303 са със ством Клона на трудовата борса са оповестили, че 
средно училище. Сред търсещите работа са и 33 ще приемат на работа 327 души. Тъй като не венч- 
души с полувисше и 32 с виеше образование. Сред ките вакантни места са попълнени, очаква се бро- 
висшистите има специалисти от различни обла- ят на безработните и занапред да намалява, 
сти: четирима икономисти, двама юристи, двама

• Отборниците обсъдиха и приеха и отчета за миналата и про
грама за настоящата година на Общинската организация на Чер
вения кръст, на Съюза на спортовете, на Междуобщинския център 
за социални грижи, на Историческия архив и явното предприятие 
”Комуналац”.

На сесията бяха поставени и редица въпроси, отнасящи се глав
но до разрешаването на инфраструктурни проблеми в местните 
общности.

До края на този месец ще бъде проведена още една сесия на 
скупщината, на която между другото ще бъде приет бюджетът на 
общината за 1998 г.

души.

Н. Стойнева

А.Т.
ДИМИТРОВГРАД

Наскоро: монтаж на 

новата централа
НЕТОЧНИ ДАННИ^^^Ш

Във вестник ” Братство” бр. 1678 от 27 февруари 1998 година 
е публикувана статията ”От глобите - над 120 000 динара”, в 
която се посочват неточни данни. Затова се обръщаме към 
редакцията с молба да поправи грешката.

Неточните данни са отпечатапп във втория абзац на ста
тията. Вместо 1053, както е написано, трябва да се чете 1075, 
както е точно; числото 378 трябва да се замести с 943, числото 
675 - със 132, числото 875 - с 603 и числото 178 - с 472.

Благодарим за сътрудничеството.
Изпълняващ длъжността старшина на органа, Йован Цекич

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: ГрешкиШе в споменатата 
статия са допуснати йо вина на автора на статията М. Янев. 
Молим работещите в общинския орган за нарушения и 
читателите на вестника да приемат нашето извинение.

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ ОТ БОСИЛЕГРАД, СУРДУЛИЦА И ВЛАДИЧИН ХАН

ВТОРА ДРУГАРСКА СРЕЩА
Почти всичките части за но

вата телефонна централа, която 
ще бъде инсталирана в Димит
ровград, са пристигнали,осведо
ми ни Стефча Антов, шеф на съ
ответната служба към "Теле
ком” в Димитровград. Както е 
известно, дигиталната централа, 
която ще бъде монтирана, е из
делие на френската фирма ”Ал- 
кател”. Когато тя бъде инстали
рана, всички номера в общината 
ще бъдат единични, без така на
речените "двойници”. Капаци
тетът на централата с над 5000 
номера и досега има много иско
ве за приключване, по оконча
телно са решени само стотина, 
докато останалите не са решени 
поради все още несъществува
щи технически възможности. В 
момента се монтират съоръже
нията в Пирот, къдсто е глав
ната централа, а веднага след то
ва започва монтажът па центра
лата в Димитровград.

Приключването на нов теле
фонен номер струва 3520 динара 
и може да се плати на шест пъти 
без лихва.

Установеното през миналата година сътрудничество между 
сдруженията на пенсионерите от Босилеград, Сурдулица и Вла- 
дичин хан продължава и през тази година. На 5 март те проведоха 
втората си среща, а неин домакин беше Сдружението на пенсион
ерите от Владичин хан. Освен представители на пенсионерите от 
трите общини, като гости присъстваха и представители на пенсион
ерите от Враня и Лесковац.

Председателят на Сдружението на пенсионерите в Босилеград 
Иван Деспотов подчерта, че срещата е преминала в непринудена и 
другарска атмосфера и в разговор за по-нататъшното укрепване и 
разширяване на сътрудничеството. По думите на Деспотов,третата 
поредна среща е насрочена за края на април или началото на май 
тая година, а домакин ще бъде Сдружението на пенсионерите в 
Босилеград.

Освен това, подета е инициатива, според която на 4 юли - Деня 
на боеца, да се организира нова среща на Власина с по-широк кръг 
на участие: освен пенсионерите да се включат и бойците, коман
дирите от запаса, младежта и др.

В рамките на срещата във Владичин хан се проведоха със
тезания по шахмат и домино. В състезанието по шахмат босиле- 
градските състезатели заеха второ място, а в играта с домино - 
трето място. „ „

Участниците в срещата посетиха фирмите Делишес иФОПА, 
където се запознаха с производствения процес на тези две зна
чителни промишлени предприятия.

По повод обстановката в Косово пенсионерите от трите общини 
излязоха със съобщение за обществеността, в което осъждат теро
ристичните действия на албанските сепаратисти и оказват под
крепа на органите на вътрешните работи.

0 ВАЛЯКЪТ В РАДЕЙНА

м. я. А.Т.

Снимката е от фотодокументацията ни и е със сравнително 
нова дата - 21 април 1985 г. Заснета е в село Радейна, когато 
радейнчани правеха махленските си пътища. На снимката е 
покойният чичо Милко Златанов от Лукавица край парния 
валяк.

МИНГА” НАМАЛИ ЦЕНАТА НА ХЛЯБА
Понастоящем Димитровград и селата се снаб-Частната хлебопекарница ”Минга’ вс.Желю-

ша, Димитровградско, която започна работа пре- дяват с хляб от една обществена и три часл ни 
ди половин година и се наложи на пазара с ка- хлебопекарници в Димитровград и от две частни 
чествения си хляб, от 11 март намали цената на в Пирот. Следователно, конкуренцията е голяма 
хляба. Един хляб от 600 грама тегло, вместо 2,40, и само качеството на хляба и цените ще привлекат 
сега струва само 2,00 динара. и определят потребителите при кого ще купуват

Собственикът на Хлебопекарницата Алек- хляб. В условията на истинска пазарна икономика
ДРУГ начин да се устои и работи - казва Ма- 

ринков, уверен, че е предприел тази крачка в най-

По-старите димитровградчани сигурно си спомнят времето, 
когато на главната улица в Димитровград сложиха паветата от 
долната рампа до площада (през 1953 година). За тази цел 
тогава бе набавен и този валяк.

Валякът все още се намира в Радейна и би било хубапо 
"Комуналац” (или някой друг) да се заинтересува и го докара 
(валякът все още работи), да му намери подходящо място и да 
го изложи като своеобразна атракция.

сандър Маринков - Минга казва, че при пълно 
ползване на мощностите и рационално стопанис
ване с тази цена хлебопекарницата ще може да подходящия момент, 
покрие производствените разноски и да има и пе
чалба.

няма

А. Т.
В.Д.
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ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ В МЛЕКОМИНЦИ
Писни ни чишини'111

СМЕНЕН Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 

СКУПЩИНАТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТНе се срамувам да се 

нарека българин трябва помощ и от надлежните органи на Общин_ 
ската скупщина, каза Миланова.

Тази година ще бъде решаван проблемът с 
махленските пътища (пътища за махалите Гьор- 

Костснец) и с телефонизацията на селото.
"Когато става дума за телефона, въпросът е 

доста сложен и ние в селото не сме в състояние 
сами да го решим. Защото един път вече копахме 
канал с дължина 18СХ) метра, обаче работата ни 
беше безполезна. Сега чакаме да видим какво ще 
реши Общинската скупщина във връзка с теле
фонната линия - дали ще бъде жична или без
жична. Над десетина семейства от нашето село 
имат желание да си въведат телефон”, добави 
председателят на Скупщината на Местната общ
ност Лиляна Миланова.

Да кажем и това, че село Млскоминци има 
перспектива. За разлика от много други села тук 
има млади хора, така че в училището сега има 7 
ученика. Един от най-острите проблеми на млек- 
оминчани е липсата на магазин в селото.

В началото на февруари г.г. в село Млекомин- 
ци - Босилеградска община се проведе извънредно 
събрание на избирателите, на което поради ре
дица пропуски в досегашната работа бе сменен 
председателят на Скупщината на местната общ
ност Иван Богословов. Същевременно за нов 
председател на Скупщината е избрана Лиляна Ми-

Нпнстннп, в пълния смисъл нп думата, не се Срамувам да се 
нарека българин.Обиколил съм много места в бивша и сегашна 
Югославия, където съм се срещал с делови хора от различни на
ционалности и никога и никъде ме съм срещал трудности поради 
това, че съм българин. Даже съм бил посрещан с голямо уважение 
и като човек и като стопански деец. Майчиния си български език 
съм използвал винаги, когато е имало нужда, когато събеседниците 
ми са могли да ме разберат по-добре. Това го правят и стотиците и 
хиляди наши сънародници навред из Сърбия и Югославия в най- 
различните учреждения, стопански организации, ведомства... 
Нашето малцинство е дало университетски преподаватели, док
тори на науките, научни сътрудници, просветни работници в сред
ните и основни училище, съдии и адвокати, лекари, инжинери... и 
навсякъде те са уважавани и почитани като добри работници и 
специалисти, а имената им се изговарят с почит в средите, в които 
живеят и творят. Малцинството ни е излъчило десетки художници- 
живописци, представяли се с творбите си в почти всички по-големи 
градове в света, както и писатели и поети, чиито произведения 
освен на български, се печатат и на сръбски език. Топа е признание, 
а не обезправеност и унижение.

Заради това на никого не е ясно, защо нацноналшовинистите п 
България и шепата националисти от Димитровград и Босилеград 
ридаят и плачат уж загрижели за съдбата н бъдещето на сз.народ- 
ннцнте ни в Югославия, които щели да се изтребят и да се посърбят. 
Те много добре знаят, че това няма да стане никога, защото нашите 
хора са толкова учени и образовани, че много добре знаят как да 
тачат и да съхраняват националната си идентичност. Невижданият 
досега натиск, който се упражнява срещу нашето малцинство от 
страна на националистите в България, предизвиква най-различни 
реакции, съпротива и дори инат към всичко, което се натрапва 
силом. Затова няма да е изненада ако на следващото преброяване 
на населението една част от нашите сънародници се декларират 
като югославяни или от някоя друга националност. Нашенци не са 
научили да живеят под диктовка.

Затова просто недоумявам пред поздравителното писмо на бъ
лгарския премиер г-н Иван Костов по повод откриването на по
мещенията на гражданското сдружение КИЦ "Цариброд” в Ди
митровград, че това е в духа на "новата политика на България, 
насочена към активната и последователна защита на правата на 
нашите сънародници в чужбина и осигуряването на условия за 
опазване на чувството за принадлежност към българския народ". 
Как да се разберат тези думи, освен като подкрепа на ония, които 
постоянно гълчат за някаква си обезправеност на българското 
малцинство в Югославия.

В това отношение още по-далеч отива българския посланик в 
Белград г-н Трифонов, който между другото заявява: "Посветете, 
скъпи приятели от ръководството на Информационния център и 
всички ваши сътрудниции и активисти, своите усилия на една бла
городна конкуренция с общинските културни домове кой повече 
българско изкуство ще представи на гражданите. Нека това да бъде 
вашия "конфликт”, ако може да се говори за такъв, т.е. благород
ното съперничество на полето на културата.”

Защо конкуренция, защо съперничество и с кого?
Вероятно с институциите, които години и десетилетия наред се 

финансират от Република Сърбия и община Димитровград, за да 
утвърждават българщината сред нашата народност, да тачат езика, 
културата, традициите. Вместо да създава КИЦ, българското пра
вителство е можало материално да помогне съществуващите кул
турни и информационни центрове на малцинството ни, за да обо
гатяват те своята дейност и повишат качеството.

Откриването на паралелен културно-информационен център, 
който се финансира от България, е сценарий, вече видян в Космет, 
който трябва да служи за определени цели, които едва ли съвпадат 
с целите на нашето малцинство.

Без да оспорвам правото на държавата-майка да се интересува 
от положението на сънародниците си в диаспората, включително и 
за нас в Югославия, иска ми се да посоча, че начинът, по който това 
се прави в момента с нас, не е най-подходящ, а е груб и нецивили- 
зован.

ина и

лимона, домакиня от тона село.
Млекомимчами гласуваха недоверие още на 

няколко души от местното ръководство (Скуп
щината и Съвета) и на тяхно място избраха нови 
лица.

Новоизбраното местно ръководство още вед
нага се залови с решаването на селските проб
леми.

"Използвахме хубавото време през февруари 
и поправихме водопровода до училището и сел
ската сграда. Освен това ремонтирахме и учили
ще го, и селската сграда, която омазахме и вароса- 

Сега организираме акция захме отвътре и отвън, 
събиране на пари за купуване на инвентар за нея. 
13 програмата за комунална дейност сме заплану
вали уреждане на селската вада, за което ще ни М. я.

ДИМИТРОВГРАД

Сказка за 
пчеларите

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КРАЙ

СНЕГЪТ
ПОТУШИ ПОЖАРИТЕНа 7 март т.г. в малката 

зала на димитровградския 
Център за култура експер
тна сказка от областта на 
пчеларството изнесе извест
ният нишки пчелар Здравко 
Илиев, по потекло, от село 
Нашушковица. Димитров
градските пчелари имаха 
възможност от този специа
лист да чуят многобройни 
полезни съвети. Илиев се 
спря особено върху техно
логическите грешки, които 
се явяват най-често в пче-

Сравнитслно голямата снежна покривка, която падна през нощ
та на девети срещу десети март потуши големите пожари, които 

полето между селата Каменица и Болевдол и в окол-изпепелиха 
носта на Вълковия.

Голям пожар, предизвикан от нехайството на един каменича- 
нин, е бушувал по нивите и ливадите между Каменица и Болевдол, 
като при това огънят се е доближил и до стопанството на "Сточар” 
в Изатовци. В пожара са изгорели купища сено, опожарени са и 
частни борови гори в Болев дол. Същото се е случило и в района на 
село Вълковия, където огънят минал и границата.

Селяните използваха топлото мартенско време преди послед
ния снеговалеж, за да свършат полезна работа в полето и това е 
хубаво. Обаче след почистването на нивите и ливадите те запалват 
боклука и по този начин предизвикват пожари, които нанасят го
леми щети. Крайно време е остарелите жители не само на височ- 
ките села да прекратят тази лоша практика, защото такива пожари 
едва ли могат да се контролират, особено когато са толкова далеч 
от центъра на общината, където е седалището на противопожар
ната единица.

ларството и грешките, кои
то се явяват в производство
то на пчеларските матки. 
Сказката, която изнесе Ил
иев предизвика голям инте
рес сред пчеларите от Ди
митровград. А.Т.Б. Д.

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА В 
ЖЕЛЮША ВИТОША” В БЕЛЕШ

1,7 ХА СА 
ЗАСАДЕНИ 

С ВИШНИ
Самозвани правозащитници от т. нар. Хелзинкски комитет и 

безчленната партия ДСБЮ се опитват чрез груби фалшификации 
да политизират най-обикновени събития в живота на нашето мал
цинство. Затова се и опитаха една прекрасна литературна вечер, 
организирана по повод един век на библиотеката в Димитровград, 
на която беше разговаряно за съвременната българска литература 
и култура, да превърнат в политическа дискусия, обвинявайки и 
опетнявайки Сърбия, че уж води асимилаторска политика спрямо 
българското малцинство. И когато опитът им се провали,, не им 
остана нищо друго, освен чрез най-долни измислици и доноси да 
опетнят академик Николай Хайтов, живия български класик и 
велик радетел за българо-югославско приятелство.

На тези опекуни им пречат дори и молитвите, които свеще
ниците произнасят на църковнославянски език, на който се четат 
още от девети век, още от светите братя Кирил и Методий.

Неприкосновено право има всеки родител да удовлетвори же
ланията на децата си за образование, както това е направил самоз
ваният опекун. Но това не му дава правото на всички нас да опре
деля на кой език ще се учат децата ни. Разбира се, българският език 
трябва да бъде достатъчно застъпен в учебно-възпитателния 
процес, за да могат децата ни да го изучат добре. Това не е нерешим 
въпрос, само че той трябва да се решава спокойно, без истерии и в 
съгласие с валидните закони на държавата, в която живеем. А те 
наистина гарантират пълно равноправие на всички граждани, без 
оглед на нацията, вярата,...

Духът на българщината сред нашите сънародници многокра
тно повече ще повдигнат хора като академик Хайтов, изявени поети 
и писатели, художници и артисти, отколкото политиканти-, които 
без сълзи оплакват положението на малцинството, а всъщност 
търсят лични облаги. Но не сме ние от вчера, нашите сънародници 
много добре знаят да направят разлика между доброжелателността 
и личните амбиции и изгоди.

В овощната градина "Разсад
ник” в село Желюша, собстве
ност на земеделската коопера
ция "Сточар" от Димитровград, 
работниците от тази фирма не
отдавна ф засадиха облачински 
вишни на около 1,7 хектара пло
щи. В "Сточар" са запланували 
през есента да засадят с вишневи 
дръвчета още 3 хектара площи. 
Също така се предвижда през 
предстоящите няколко седмици 
да се извърши орязване и пръс
кане на плодните дървета в ста
рата овощна градина, която за
ема площ от около 4,5 хектара.

Б. Д.

... .* &
И докато в много димитровградски села се закриват съще

ствуващите магазини, в село Белеш преди няколко дни бе отк
рит магазин, чийто собственик е димитровградчанинът Ан- 
танас Гогов. Магазинът "Витоша”

_
НАКРАТКО е зареден предимно с хими

чески стоки, но в него могат да се намерят и концентрати за 
домашни животни, канализационни търби, бои, лакове, гвоздеи 
и други изделия.

Гогов преценява, че магазинът ще работи рентабилно. Въп
реки че Белеш не е отдалечен много от Димитровград, жи
телите на това село занапред няма да бъдат принудени да оти
ват в града, за да си купят стоки, които сега им предлага Гогов 
в своя магазин.

■

Управителният съвет на 
Общественото предприятие 
”Бор” в Босилеград избра 
строителния инжииер Ми
лан Мицов за нов директор 
на предприятието. Ипжинер 
Мицов е избран сред канди- 
датствувалите общо шест 
души, които изпълняват ус
ловията на конкурса.

Инвестирането на частния капитал в селата може би е и 
най-добрата формула, с помощта на която поне частично може 
да се спре миграцията на селското население.

Димитър Манов, гр. Ниш Б. Д.

13 МАРТ 1998 г.



РЕАГИРАНЕ С ПОВОД
РАЗГОВОР С ВЕЛИМИР КОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ И ЛИТЕРАТУРНИ 
ПРЕВОДАЧИ В НИШНЕОСНОВАТЕЛНО ОСТЪР ПОДХОД

В "Братство” от 27 февруари 
т.г. е поместена информация от 
разширено заседание на Изпъл
нителния отбор на ОС в Босиле
град, на което били обсъдени от
делни прояви в редактирането 
на вестника Починът на Изпъл
нителния отбор на ОС да раз
глежда как се осъществяват ре
дакционните програми на изда
нията на издателство "Братст- С това сме изправени пред ди
во” и на другите информационни лемата: колко един такъв строг 
средства на българската народ- подхоД по отношение на инфор- 
ност в Югославия е съвсем на маЦионните средства, в случая
място и за похвала. И аз съм един към в_к "Братство”, допринася 
от поборниците за такава прак- за по-качественото му съдържа- 

- в условията на многопар- ние 11 33 Развитието му като ис- 
тийната система единствено из- тинска обществена трибуна на 
лълнителните отбори на общин- осв°беданата от праволинейно- 
ските скупщини могат компе- стн мисъл> или пък го насочва

към превръщане в бюлетин за

посплаши както редакцията, та
ка и сътрудниците на вестника, 
че да си опичат акъла и да пишат 
не както те мислят и както сами 
виждат проблемите, а това да 
правят както уйдисва на опре
делена политическа структура.

публика България.
От посочените задачи, опре

делени чрез Статута на "Брат
ство”, ясно се

ЗА АФИРМАЦИЯ 

НА ТВОРЦИТЕ И 

ДЕЛАТА ИМ
вижда какъв тря

бва да бъде вестникът и как е
замислена неговата функция. От 
това логично произхожда, че 
вестникът трябва да бъде обек
тивно информационно средство, 
което ще подтиква и афирмира 
демократичните процеси във 
всички области на живота в 
шите среди и да бъде трибуна за 
изява на всичко друго, което 
потвърждава националната са
мобитност на народността. На 
неговите страници трябва да на
мерят място всички творчески и 
принципни становища, утвърж
даващи националната идентич
ност, загарантирана с Конститу
цията и международните стан
дарти. За съжаление, именно в 
тази област има най-много про
блеми: или не се разрешават на
временно и по принципен начин, 
или това става много трудно, ко
ето предизвиква съответни реа- 
гирания.

Отделен проблем е, че в рам
ките на българското малцин
ство, наблюдавано като етниче
ска общност, съществуват голе
ми различия в становищата от
носно съществените въпроси на 
националната ни идентичност и 
как те трябва да се разрешават. 
Един от тях е проблемът за мяс
тото на българския език, като 
майчин език, в обучението, кул
турния и обществения живот и 
пр. Тук е необходимо аргументи-

ДИЛЕМА ^ Г-н Костов ош кога съще
ствува това Дружество ?

- Дружеството на писателите 
в Ниш е сформирано към сре
дата на миналата година с цел да 
се грижи за афирмацията на тво
рчеството на своите членове, ка
кто и да се застъпва за професи
оналния и обществен статут на 
членовете си. То наброява 30-на 
члена.

> Можете ли у а посочите 
най-важните изяви на 
Дружеството йрез изтеклия 
Период?

- Дружеството на писателите 
в Ниш е своеобразна трибуна, 
каквато до сега не е имало в на
шия град - трубина за публично 
четене на ръкописи. Досега свои 
незавършени или все още непе- 
чатани творби са чели Звонко 
Костич-Палански, Мила Басов и

на-

тика

тентно да се занимават с из
граждането на програмните кон- РегистРиРане на подбрани съби- 
цепции на информационните тия' по шаблонно определен ар

шин. На кого е нужен и каква есредства на народността и прак
тическата им реализация. Тъй ползата от такъв вестник на ед- 
като държавата обезпечава вси- ноУмието в условията на млада- 
чки необходими условия за нор- та многопаРТИЙна система, ко- 
мална работа на информацион- ято пРетенДиРа Да развива де- 
ните средства на майчин език - мокРаД11Я? Каква е ползата от

вестник, на чиито страници не Велимир Костовоправдателно е тя да оценява 
какви резултати се постигат. Без могат Да намерят изява разли- 
коректно обсъждане и оценка на чията на мнения и подходи в раз

решаването на кипящите жизне
ни проблеми на народността? И 
най-сетне, съдържателно осиро- 
машен вестник на едноумието в 
настоящите условия може ли да

миналогодишните Междунаро
дни октомврийски срещи на пи
сателите в Белград. След тази 
манифестация в столицата в на
шия град гостуваха писатели от 
България, Китай, Турция и Ка
нада, както и наши автори, от 

- Целта е да се обсъдят твор- страната и от град Ниш. Това 
бите на наши колеги в самия 
процес на създаването им. Важ
ното е, чрез дискусии на колеги 
и приятели да се направят изве
стни корекции. С други думи 
казано, преди още да е излязло 
на "бяло видело” произведени
ето да се подложи на една обек
тивна и доброжелателна кри
тика.

тези резултати, съществува опа
сност да се стигне до монопол на 
малък кръг хора със сериозни 
негативни последици.

Обаче от споменатата инфор
мация във вестника се вижда, че 
предмет на обсъждане е бил са
мо в. "Братство”, докато другите 
информационни средства на на
родността - ТВ журналът, Еми
сията на Радио-Ниш на българ
ски и другите издания на изда
телство "Братство" изобщо не 
се споменават. Едва ли би могло 
да се твърди, че там няма про
блеми.

аз.

> Каква е целта на тези 
срещи?

оправдае средствата, които се 
изразходват за неговото издава
не? наистина бе празник на художе

ственото слово в нашия град.
ЗАДАЧИТЕ СА

ясни... > В организация на Друже
ството се Проведоха и срещи 
с творците в град Прищина.

рано, въз основа на съвремен
ните научни съзнания да се об
съждат спорните въпроси, дока
то не се изградят принципно при
емливи становища, каквито за
чита и уважава целият цивили
зован свят. Ако в. "Братство” не 
е в състояние да даде съответен 
градивен принос на това поле, 
т.е. за разрешаването на най- 
чувствителните, типично мал
цинствени проблеми - тогава то 
няма да изпълни една от основ
ните си задачи, определени в не
говия Статут. Значи, то трябва 
да бъде много по-дейно и по- 
критично към редица негативни 
прояви в живота на нашата сре
да, за да оправдае своето съще
ствуване.

Следователно, няма основа
ние за сплашване чрез остри 
оценки, а преди всичко принцип
на критика на онова, което не 
допринася за адекватното разре
шаване на актуалниге проблеми 
на малцинството, па ако се по
каже, че те са безрезултатни - 
тогава има основание да се пред
приемат и по-строги мерки.

Такива тенденции са в проти
вовес с основните задачи, опре
делени от Статута на издател
ство "Братство”, който е изгот
вен в непосредствено сътрудни- 

Колкото въпросната инициа- чество на Издателството и Мин- 
тива на Изпълнителния отбор на цетерството на информациите 
ОС в Босилеград е похвална (ка
то почин), толкова подходът в

- Да, ние посетихме град При
щина в рамките на "Светосав- 
ската седмица”. Там гостуваха
осем писатели, членове на наше
то дружество - Горан Станко- 
вич, Видосав Петрович, Саша 
Хаджитанчич, Добривое Йев- 
тич, Иванка Косанич, Русомир 
Арсич, Стана Динич-Скочаич и 

- Авторът на въпросната тво- моя милост. Бяхме посрещнати 
рба има пълната свобода да се наистина великолепно. Срещи- 
съгласи или не с отправените, те ни всъщност представляват 
повтарям, доброжелателни за- реализация на програмата за съ- 
бележки. Във всеки случай на- трудничество с Дружеството на 
шата цел е да помогнем на свой писателите от Косово и Мето- 
колега да направи още по-издъ- хия. 
ржано в художествен смисъл 
произведение, като при това за-

> До каква стеПен в тези 
дискусии се държи сметка за 
запазването на личния 
Почерк на автора?

,а
е потвърден с решение на Пра
вителството на Сърбия на засе- 

оценяването работата на редак- данието от 12 юни 1996 г. Между 
цията тревожи. Именно, и въп- предвидените задачи, поставени 
реки обоснованите обяснения на пред в_к ”БраТство” от неговия 
представителите на Братство основател, са: точно, обективно 
за дадени прояви в редактира- и навременно информиране на 
нето на вестника е "заключено с гражданите от българското мал- 
изводите от това заседание да цинство за събитията и пробле- 
бъдат запознати Министерство- мите от всички области; да сле- 
то на информациите и Управи- ди^ да подтиква и да афирмира 
телният съвет на Издателство 
"Братство”.

Запознаването на Управи-

> Планове?демократичните процеси в об
ществения и политическия жи
вот; творчески да допринася за

- Планове има и то много. Топази своя личен почерк и стил.
Печеливши във всеки случай са твим се да бъдем организатори 
самият автор и неговата творба, на една манифестация, която

трябва да се провежда ежегодно 
в края на месец май и чиято цел 
би била промоция на късия раз- 

Да, разбира се. Нашето дру- каз като литературен жанр, Це- 
лта ни е това да бъде нещо

телния съвет с разискванията и опазване, тачене и развитие на 
оценките от въпросното заседа- културата, обичаите, традиции- 
ние на Изпълнителния отбор е 
логично и нужно, за да може той

> Освен трибуните е имало 
и други мероприятия, нали?

те и националната идентичност
на народността в границите на 

да въздействува върху отстран- Република Сърбия и СР Югосла- 
яването на дадени пропуски и да вия; да застъпва и да доири- 
направлява редакцията към по- нася за развитието и укрепванс- 
голяма плодотворност в работа- то на добросъседските отноше- 
та. Но тревожи фактът, че Из- ния и всестранното сътрудниче- 
пълнителният отбор не се задо
волил само със запознаването на 
Управителния съвет, който е и 
назначен от Правителството на 
Сърбия да упражнява оператив
ните функции на основателя, а 
бие тревога на по-висша инстан
ция - със своите становища да 
запознае и Министерството на Младежкото студио към
информациите. При това се из- „ ^ съвет „ Пи-
пуска от предвид, че секретарят младежкия съвет в ни
на въпросното министерство е рот изпълни снощи в гол-
член на Управителния съвет и че ямата зала на Центъра за
като такъв гой непременно ще култура в Димитровград
се запознае с проблемите, пов- пиесата ” Абатисата и лу-
дигнати на заседанието на Из- дият”, но текст на извест-
лълнителния отбор. Следова- * ’
телио, ако единствената цел е “ия ПОЛСКИ Драма ур
била да се отстранят дадените Станислав Виткиевич.
пропуски в работата на редак- Пиесата Абатисата и

нейното ръководство, лудият” е поставена от
Управителния младия димитровградски 

съвет е било съвсем достатъчно. постановчик Борис Лаз-
Изглежда обаче, че някой не се и «пни
задоволява само с това, а счита аров, ко р Д

от главните роли в пред-

жество подготви и организира 
"Сичевашкия литературен пле- особено не само в нашия град, но 
нер 97”, а освен това бяхме и до- и в страната изобщо, 
макини на срещите с писатели и 
поети от чужбина, участвали в > Какви са връзките ви с 

Писателите от София?
между СР Югославия и Ре- Мило ПРИСОЙСКИство

Новини от самодейния театър дРу>^ствотГнастоявГдавунсе-
,, 5, ж танови тесни връзки и контакти

Христо БОТеВ С колегите си от съседна Бълга-
ж рия, по-точно от София. Изда-

Първото тазгодишно представление на димитровградския само- телстпо "Градина” подготви и 
деен театър "Христо Ботев” ще бъде ”Ревизор”.Прсдставлеиисто издаде специална книжка на спя
що се подготвя ио романа на известния руски литературен класик саннето, която нарекохме ”бъ- 
Николай Гогол, а ще го режисира Килир Ангелов от Велико Тъ- лгарскн брой”. Тази

- реши на неотдавнашното си заседание художественият списание 'Градина" е предста- 
театъра "Христо Ботев”. На същото заседание съветът вена в Ниш, и в българското 

реши да се ангажира бз,лгарският режисьор Стефан Методиев, за посолство в Белград. Очакваме 
да постави детска пиеса с децата от детската сцена към театъра да направим промоция и в София 
"Христо Ботев”. Текстът, по който ще се подготвя детската пиеса, и евентуално в Димитровград. В 
все още не е подбран. книжката са поместени статии и

очерци, които дават една доста 
По случай международния ден иа жената - 8 март Димитровград- пълна представа за културния 

ският самодеен театър "Христо Ботев” изпълни па 6 март т.г. в град живот в България в настоящия 
Бела паланка театралното представление "Женско царство”. Сз,с момент. Автори на всички мате- 
същата пиеса на 7 март вечерта димитровградските самодейци се рналн, както и на литературните 
представиха и на почитателите на театралното изкуство в своя град. произведения, отпечатани в 
Пиесата "Женско царство" вече няколко години е в репертоара на "българския брой на Град- 
димитровградския театър. Тя е подготвена по текст иа Стефан и на", са от съседната ни братска 
Костов а е режисирана от димитровградския актьор и режисьор страна България. Книжката по- 
Слободан Алексич. дготвихме Мила Басов и аз.

Б. Д. В.Богоош

НАКРАТКО

книжка на
■

рново 
съвет към

• • •

цията и 
запознаването на

за по-сигурно да бие тревога на 
по-високо равнище, може би, за 
да постигне някаква отделна 
цел. Или лък по този начин да се

ставлението.
в.д.I

о13 МАРТ 1998 г,



ПО ПОВОД СЪЗДАВАНЕТО НА КИЦ "ЦАРИБРОД" ПО ПОВОД ОСМИ МАРТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ЮЛ ИЗЛОЖБА НА ЗОРАН 

ПЕТРУШИЕВИЧ - ЗОПРегистрирането на Дружество то па граждани Културно Инфор
ма гинем центар на българското малцинство "Цариброд в Димит
ровград на 13 август миналата, а още повече официалното откри
ване на помещенията на Дружеството на 13 февруари тази година 
предизвикват реагнрания, официални и неофициални. Преди из
вестно време реагира и Секретариатът на Общинския отбор на 
Югославската левица със следното съобщение:

"ЮЛ счита, че държавите на Балканския полуострв имат повече 
причини за ио-голямо свързване помежду си, отколкото останалите 
европейски държави. Защото във всяка от балканските държави 
живеят представители на народите от съседните държави като 
малцинства.Числото на малцинствата и големината им са голяма и 
достатъчна причина за възможно създаване на общност на балкан
ските народи. Само такава общност може да защити балканските 
народи от стълкновения между тях. Неотменимо бъдеще ма бал
канските народи и държави е да настояват колкото е възможно 
повече свои проблеми да решават съвместно и да създават съзнание 
за необходимостта от съдружие. Като пример ще споменем ми
налогодишната среща на Крит.

Във връзка с това се налага да бъде поетапен въпросът: кому е 
в полза Дружеството на граждани културно-информационен цен
тър на българското малцинство "Цариброд” със седалище в Ди
митровград (за което е неспоримо, че е регистрирано от Съюзното 
министерство на правосъдието) със своите активности да предиз
виква загриженост на гражданите от Димитровград, конто са ло
ялни граждани на СР Югославия. Кой иска да ннетрументализира 
българското малцинство (което има максимални малцинствени 
права и активно участва в политическия живот на страната) в опита 
за отричане и ревизия на положителните държавни договори и 
заради съживяването на векобългарските интереси и претенции на 
Балканския полуостров.

Давайки на Дружеството белези на културно-информационен 
център "на малка врата”, с цел разширяване на българското вли
яние "на запад" и отричане на СРЮ, неговите основатели прилагат 
политиката на паралелни институции, ползвайки малцинството за 
намеса във вътрешните работи на съседна суверенна държава.

Югославската левица се застъпва за държава, която ще бъде 
съвременна, суверенна, правова , правдолюбива и ефикасна и която 
ще функционира в полза на всичките й граждани еднакво. При топа 
ЮЛ счита за недопустимо присъствието на онези партии, инсти
туции и дружества на граждани, които разпространяват расова, 
национална, идеологическа или религиозна омраза и подтикват 
насилие на тази основа," се казва в края на съобщението на Секре
тариата на ОО на ЮЛ в Димитровград.

СТОЙНОСТ.
В редица други миниатюри 

Зоран Петрушиевич показва 
склон ността си към колорита 
и пастелно но-нежната обра
ботка на композицията. На 
платната му преобладават топ
лите червени и жълти тонове.

Зоран Петрушиевич при
надлежи към групата еманци
пирани художници, чиято тво
рческа свобода им позволява 
да рисуват картини с малък 
формат и убедителна художе
ствена стойност. За съжаление 
за нашите любители трудно 
разбираема.

В събота в димитровград
ската галерия пред очаквано 
малък брой посетители бе от
крита изложба на художника 
от Враня Зоран Петрушиевич 
ЗОП. Защо така се случи нека 
да си помисли организаторът, 
а мис да посветим малко вни
мание на художника. Роден е 
през 1943 във Враня, академия 
и ностдипломни студии е за
вършил при професор Любица 
Сокич, а живее и работи в род
ния си град.

Зоран Петрушиевич ЗОП 
се представи с деветдесетина 
платна - миниатюри, някои от 
които достигат но десетина 
сантиметра. Композициите са

Зоран Петрушиевич ЗОП Д. Димитров

Що се късас до шииин ху- ! 
дожгшк - гоаи,_ Зоран \ 
Петрушиевич би трябва- \
ло ако някъде има_саон \ 
изложба_да ошиде_шам_и \ 
да удоаиои любителите ! 
на изкуството, а не само ; 
да вйише името си в ка- ! 
(Налога, че бил имал изло- | 
жба. Ние в Димитровград \ 
сме малка среда, но до- | 
сшашьчно художествено \ 
”културни”, за да го у до- ! 
стоим и уважим.

!
понякъде сурови, което ни ка
ра да се замислим дали фигу
рите наистина съществуват, 
предметни ли са или абстрак
тни, по стил експресивни или 
символични. В някои моменти 
се получава впечатление, че са 
примитивни. Фонът е плътно 
равномерен, който се движи от 
най-светли до най-тъмни поч- , 
ти черни тонове. Някои от тях : 
представляват съдържателно 
малки циклуси и когато се по- 9ВЯИ 
дредят така, може да се почув- ^
ства истинската им поетична ЙаИЕ

А.Т. т < чВ ГИМНАЗИЯТА И ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕ
ГРАД

ч.
15 УЧЕНИКА СЕ КЛАСИРАХА 
ЗА ОКРЪЖНИ СЪСТЕЗАНИЯ

V
В Основното училище и Гимназията в Босилеград започнаха да 

се провеждат тазгодишните ученически състезания. Във връзка 
със състезанията за учениците от основното образование няма 
изменения, докато за гимназистите за пръв път сега ще се про
веждат състезания по социология, психология, информатика и изо
бразително изкуство.

По думите на директорите Гоне Глигоров и Тоше Александров, 
и в едното, и в другото училище навреме са направили подбор на 
талантливи ученици по отделни предмети и започнали със сис
тематични подготовки. Целта им е колкото е възможно повече 
ученици да се класират за съответните републикански състезания. 
В това отношение те са оптимисти, защото на всички досегашни 
състезания, учениците и от Основното училище, и от босилеград- 
ската гимназия са постигнали сравнително добри резултати. Ми
налата година например по един ученик от двете училища е учас
твал на републиканско съревнование - от Гимназията по руски език, 
а от основното училище по физика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО

” БРАТСТВО” ПРОДАВА КНИГИ 

ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ПРОДУКЦИЯ
Осведомяваме любителите на литератур

ното творчество, че могат да си поръчат след
ните книги от продукцията на нашето Из
дателство:

13. "Вълшебната фея”, разкази, автор Си
меон Костов, цена 4 дин.

14. "Сериозна усмивка”, сатирични разк
ази, автор Симеон Костов, цена 3 дин.

Посочените книги можете да си поръчате 
чрез писмо (адресът на Издателството е: 
НИУ Братство”, Кей 29 декември 8, 18 000 
Ниш) или по телефона - 018/352-751. Тези 
книги можете да купите и в самото Издател
ство,

✓
1. "Безсъници”, поезия, автор Мила Ба

сов, цена 3 дин.
2. ”Да дръпнеш синджирчето”, разкази, 

автор Новица Иванов, цена 3 дин.
3. "Очи, пълни с пролет”, поезия, автор 

Александър Дънков, цена 3 дин.
4. "Другаруваме”, сборник от произведе

ния на автори от малцинствата в Сърбия, це
на 3 дин.

5. Македонски разкази, сборник, група ав
тори, цена 4 дин.

6. "Болният листопад”, поезия, автор Сте
фан Манасиев, цена 3 дин.

7. "Някъде край границата”, избрани раз
кази и новели на автори от българското мал
цинство в Югославия, цена 5 дин.

8. "Кръстосани пътеки”, пиеса, автор Ми- 
ле Николов, цена 3 дин.

9. "Легенда и истина”, повест, автор Миле 
Николов, цена 3 дин.

10. "Игри на живота”, новели, автор Миле 
Николов, цена 3 дин.

11. "Тихи вопли”, разкази, автор Прокопи 
Попов, цена 3 дин.

12. "Чиракът”, роман, автор Прокопи По-
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ищ® , ** Издателство "Братство” търси дистрибу

тори, които да продават изданията на изда- 
Босилеград, Димитровград, Пи

рот, Враня, Сурдулица, Лесковац, Ниш, Кня- 
жевац. Зайчар, Бор и Белград.

Годишните абонаменти за нашите изда-

52 дин.

Щ

телството вЧГР
в

През миналата седмица в Гимназията се проведе общинско (учи
лищно) състезание по математика, на което нормата за окръжното 
състезание изпълниха: от първи клас - Силвана Дойчинова, от 
втори - Надица Величкова и от трети клас - Ана Мицова. Проведоха 
се и общински състезания по физика и сръбски език за учениците 
от основното училище. За окръжното състезание по физика от 
осми клас се класираха: Радица Велинова, Рангел Чипев и Драган 
Божилов, а от седми клас: Горан Костадинов, Даниела Георгиева и 
Аца Божилов. За окръжното състезание по сръбски език се кла
сираха: от пети клас Деяна Миланова, Предраг Божилов и Мариела 
Хранова, от шести клас Саня Спасова, от седми клас Тошко Василев 
и от осми клас Валентина Тодорова.

ния са:
- за вестник "Братство”.

(52 броя по 1 дин.);
- за списание "Мост”........

(6 броя по 5 дин.);
- за списание "Другарче”.

(10 броя по 2 дин.).
Дистрибуторите ще получават като въз

награждение 30% от оборота.
За допълнителни информации звънете на 

тел. 018/46-454 и 352-751.

30 дин.

20 дин.

пов, цена 5 дин.
м. я.
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150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТсГ^тте?
1М» - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

ПОЕТЪТ БОТЕВ 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (3)

” СЕОСКИ ЛОЛА”Лишерашурнииле интереси у Христо 
Ботев се развиват в Одеса, къдешо йи- 
ше първите си стихотворения. 
Вероятно оттам той изйра- 
ща и своето стихотворение * 
"Майие си” на П.Р.Славей- М
кое. То се йоявява във в. ШЙ 
”Гайда (15 айрил 1867) и е ШЙ
йърваша Ботева йена- 
шана творба. През след- ■ 
ващише 9 години йубли- | 
кува 20 стихотворения, | 
които са връх не само в 1 
Поезията на Възражда
нето.

рисува иаиионалноосвободишелнаша 
борба, да изобрази исторически герои, 

като Левски и Хаджи Дими- 
тър, да разкрие личната си 

съдба и да засегне 
съвсем интимната сшра- 
на на дутевния свят - от-

I нотението към люби-
II маша. Усещането за
Щ дълбоката и нейовто-
Я рима жизненост на Бо-
Ш шевата йоезия се йолу-
Щ чава от нейната бога-
щ йш емоционалносш. Тя
Щ извира от нейрекъсна-
Ш шише реакции на йоеша
’ сйрямо жизнените явле

ния, от чисто лиричес
кия йодход, от необикнове

но оригиналната и силна лич
ност на творена. _

Личният тон е естествен, защошо 
Макар и неголяма йо обем, Ботева- йоешъШ носи в себе си голямо духовно 

та йоезия удивлява със своето идейно богатство, защошо е високо етична 
богатство и жизнена обхватност. Той личност, При която личното и обще- 
усйява да обгърне твърде широко об- сшвеношо са в йълна хармония - 
щественаша действителност, да на- съществува йълно единство между

поезия и живот.

Пише: Лилия Нейкова
когато трябваше да се направят гип- 

Първото здание, което направи- совите модели на Бабата, Вълка и 
хме в Нова Югославия, беше Домът Червената шапчица, да се осушат и 
на културата. Спомням си, бяхме чи- облекат в костюмчета. В шиенето и 
новници и сутрин, преди работа, се обличането на куклите помагаше и 
събирахме и предавахме от ръце на съпругата на Иван Петров - Левка. 
ръце червените тухли. Няколко пъ
ти ходихме и на трудова акция в Же- 
люшко, където се печеха керпичи- 
те, и при казармата, където чупехме предели ролите 
камъни. Баща ми, любител на фил-

книги и театър, пръв даде вноска От това представление съществува 
от 2000 динара (тази сума беше рав- хубава, 
на на месечната заплата на чинов-

дори

Истатко Станулов се нае да раз- 
: в прочутата фолк

лорна игра с пение ”Сеоски лола”.
ТчЛ

ми.
голяма снимка.

По начало, пиесата е интересна - 
ник, квитанцията пазя и днес) като има любов, ревност, седенки, сере- 
дарение за изграждането на теа- нади... Бохема (сеоски лола) беше 
търа.

гЧКато иоет той не е
много йлодовиш, но него- X? 
ваша йоезия отразява една ^ 
бурна и найрегнаша драма
тична ейоха, един живот, из- 
йълнен с много йремеждия, из- 
йитания и страдания.

Илия Попов, красив и висок наш
8

МАЙЦЕСИ БОРБА
Ти ли си, мале, тъй жално Пела, 
ши ли си мене три годим клела, 
ша скитник ходя злочесшен ази 
и срещам това, що дуиш мрази? 
Бащино ли съм Пройшг имане, 
тебе ли йокрих с дълбоки рани, 
ша мойша младост, мале, зелена 
съхне и вехне люто язвена?!
Весел ме гледаш мили другари, 
че с тях наедно и аз се смея, 
но те не знаят, че аз веч тлея, 
че мойша младост слана йойари/
Ошде да знаят? Приятел нямам 
да му разкрия що в душа тая; 
кого аз любя и в какво вярвам - 
мечти и мисли - от що страдан.
Освен теб, мале, никого нямам, 
ши си за мене любов и вяра; 
но тук вече не се надявам 
тебе да любя: сърие догаря!
Много аз, мале, много мечтаях 
щастие, слава да видим двама, 
сила усещах - що не желаях?
Но за вси желби Приготви яма!
Една сал клета, една остана: 
в Прегръдки твои мили да Падна, 
та туй сърие младо, таз душа сшрадна 
да се ойлачаш тебе горкана...
Баща и сестра и братя мили 
аз да Прегърна искам без злоба,
Пък то газ нека измръзнат жили,
Пък шогаз нека изгния в гроба!

В шъги, в неволи младост минува, 
кръвта се ядно в жили вълнува, 
Погледът мрачен, умът не види 
добро ли, зло ли насреща иде...
На душа лежат сПомени тежки, 
злобна ги Памет често Повтаря, 
в гърди ни любов, ни кайка вяра, 
нишо надежда ош сън мъртвешки 
да можеш свестен човек събуди! 
Свестните у нас считаш за луди, 
глуПеиъш вред ом всеки Почита:
”Богат е”, казва, Пък го не Пиша 
колко е дуиш изгорил живи, 
сироши колко той е ограбил 
и Пред олшарят бога измамил 
с молитви, с клетви, с думи лъжливи. 
И на обществен тоя мъчител 
и Пой, и черква с вяра слугуваш; 
нему се кланя дивак учител, 
и с весшникарин зайдно мъдруваш, 
че страх ош бога било начало 
на сяка мъдрост... Туй е казало 
стадо ош вълии във овчи кожи, 
камък основен за да Положи 
на лъжи свяши, а ум човешки 
да скове навек в окови тежки! 
Соломон, тоя тиран развратен, 
със своите Притчи между светците, 
казал е глуйосш между глуйцише, 
и нея свешъш до днес Повтаря - 
”Бой се ош бога, Почитай паря!” 
Сверщена глуйосш! Векове 
разум и совесш с нея се борят; 
боршг са в мъки, в неволи мрели, 
но кажи, що са могли да сторят! 
Свешъш, Привикнал хомот да влачи, 
ширансшво и зло и до днес тачи; 
тежка желязна ръка целува, 
лъжливи уста слуша със вяра: 
мълчи, моли се, кога ше бият, 
кожата да ши одере звяръш 
и кръвта да ши змии изГшяш, 
на бога само ши се надявай:
''Боже, Помилуй - грешен съм ази" 
думай, моли се и твърдо вярвай - 
бог не наказва, когото мрази...
Тъй върви свешъш! Лъжи и робство 
на тая Пуста земя царува(/
И като залог из род в Потомство 
ден и нощ - вечно тук Преминува.
И в това царство кърваво, грешно, 
царство на Подлост, разврат и сълзи, 
царство на аа>рби - зло безконечно!

~ борбата и с сшъПки бързи 
върви към своят свещен конец..
Ще викнем ние: "Хляб или свинец!"

Актьорите от пиесата "Сеоски лола"

Сградата на Дома на културата съгражданин, който хубаво играеше 
излезе много красиво здание. След и пееше. Венета Петрова играеше 
нашата стара, прекрасна черква ролята на момата, която му изне- 
”Света Богородица”, повдигната от верява, а младото честно момиче бе- 
предците ни преди 110 години, До- ше моята ученичка Видосава Апос- 
мът на културата е най-хубавото толова, дъщеря на Асен Апостолов, 
здание в града ни. Построен е в цен- която днес живее в Белград, 
търа на града и отвън е с внуши
телни стълбове, еркерни украшения пех. Тук обаче искам да разкажа два 
и дълъг балкон. Вътрешността на действителни анекдота от тази пи- 
Дома с голяма обич и труд уредиха еса. Ревнив и недоволен, селският 
двамата наши изключителни май- бохем стреля в неверната годеница, 
стори Иван Петров и Слободан Со- Пистолета напълниха другари от 
тиров. Представени са колоритните УДБ-а и казаха, че всичко е наред, 
шопски жизнени дейности през деня само ще трябва да се натисне спу- 
- от зори до заник. Непокътнати си съкът. Когато дойде време, бохема 
стоят от 1947 годи на и ще си останат. (Илия) гръмна, излезе пламък от 

И така, нашият заслужил граж- цевта и годеницата (Венета) ефек- 
данин Истатко Станулов стана ди- тно падна. Костюмът й беше пищен, 
ректор на Дома на културата, къ- взехме го от една македонка, имаше 
дето започнаха да се играят пиеси, да жипони от платно, а отгоре надипле- 
се изпълняват тъжествени програ- на вълнена пола с шевици. Завесата 
ми в чест на новите, многобройни се спусна, а Венета не става от пода. 
държавни празници... Тогава няма- Когато се приближихме, видяхме, че 

рефлектори, мощен електриче- тя наистина е ранена в слабината.
обия. Всичко ставаше Пълнежът в пистолета бил по-си- 

със силата на ръцете на Троян Ги- лен, отколкото е било необходимо, 
гов, който трябваше да има железни пробил и изгорил всичките гънки на

полата и влязъл в плътта. Но и това

Разбира се, че постигнахме ус-

цели

ше
ски ток и пое

мускули, за да се справи с прими
тивната завеса, въжетата и коноек- не ни попречи да продължим пие- 
рана. Веднага до завесата имаше и 
едни табло с бушони, които непре
къснато прегаряха. Край сцената от барута пола и риза? С обясне- 
имаше две тесни помещения - в ед- ннето и извинението се наеха най- 
ното правехме репетиции и се гри- авторитетните, но не им беше леко. 
мирахме, а другото, още по-тясно и Македонката се разплакала, това й 
по-малко, служеше като склад за била свидна носия. Нейният съпруг 
костюми и реквизити. беше беден фотограф, живял някол-

По едно време дойде голяма ко години в града ни, с дюкянче от 
пратка от УНРА с дрехи втора упо- лявата страна на пътя към Строшс- 
треба и така се сдобихме с граждан- на чешма, до рампата, 
ски дрехи, рокли, шапки и други рек- Вторият анегдот се отнася до Ви-

Майстори на кулисите за да Апостолова. Тя беше младо и 
сцената бяха най-напред Иван Пет- свенливо момиче и на репетициите 
ров, а после Мето Петров, Гроздан не идваше до прегръдката й е бо- 
Милев, Сретеп Игов. Иван Петров хема, нейната "изгора”. На преми- 
ходи и’ в Скопие при Петре Пър- ерата обаче тяхната прегръдка ста- 
личко и донесе чертежи за куклен на дълга и твърде убедителна - не 
театър - как трябва да се направи могат да се отдръпнат един от друг. 
мост на височина от два метра, а от- А то какво станало? Изкуствената й

плитка сс заплела в кончето на сак-

сата.
Ами как да върнем надупчените

визити.
Майката на
Хр.Ботев

кипи
”Майце си” е една от първите творби на 

Ботев и първото обнародвано негово 
хотворение. Напечатано е в Славейковия 
вестник

сти-

”Гайда” през 1867 год. Поетът е Стихотворението ”Борба” е печатано за 
изразил нерадостните преживявания, поро- ПЪрВИ път във а. "Дума на българските еми- 
дени от сблъскването на юнашките мечти, с Гранти” (1871) без последните десет стиха, 
които пристига в Русия, и мрачната атмос- изцяло е публикувано в "Песни и сти- 
фера на полицейско-помепгчическата дър- ХОТВорения". Тази творба е отразила ярко 
жава. В този тежък момент, единствен свс- социалните идеи на писателя и настроения 
тъл образ, в който вижда подкрепа и утеха, от бурното време на Парижката комуна, 
с обратът на майката, слял се в любовта и 
копнежа по родината.

горе да се спускат куклите с конци и 
апаратче, подобно на кръст, с шест ото на Ицо Попов, те се дърпат, но 
дълги конци, които управляват ма- не могат да откачат космите, 
рионетите. И това направихме ус- Та, понякога се случваше и вис- 
нешно: дадохме няколко детски при- ша сила да допълва драматичните 
казки. НаЙ-много трудности имаше, ефекти.

- Следва -
- Следва -

О13 МАРТ 1998 г.



РАЗГОВОР С НИКОЛА КАМЕНОВ ЗА 
ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ В ЗАБЪРДИЕТО

оставахме и по два цени като свирехме по кафенетата.
• А в другите села?
- Имаше таланти и в другите села. След нас бяха 

одоровчаните, около 15 души и две групи: Йордан, Ма- 
ипл. Славна, Драга, Тодор, Тоша; Димитър, Борис, Над.
ко.Любча, Тодор... И те добре свиреха, особено Йордан,
който имаше американска флигориа, а другите инстру
менти бяха германски.

В Брсбснница бяха Слободан, Андрея, Бана, Васил... 
В с. Моинци - Арса, Димитрия, Мана, Дсско, Найден, 
Георги. В селата П вртононинни, Мътгош, Радейна в 
11етьрлаш групи нямаше, но имаше но някой свирджия. 
В Мътгош свиреха братята Златкови, в Радейна прочу- 
тият флигорнист Кола, който е свирел и с нас. В Пър- 
тононинци с Перча свиреше и Верда, но-т очнотой беше 
барабанджия. Искам да спомена и Горча циганина от 
Смиловци, който също беше самоук и свиреше на ци
гулка.

• Лесна ли е тати работа?
- Не, никак не е лесна, дори е много трудна, но работа, 

която се обича, леко се работи, а музиката беше част от 
нашия живот, гя галеше душите ни. Много по-трудно ми 
е сега, когато съм стар и болен и не мога да свиря. 
Когато погледна жълтата флигорна, рукват ми сълзи 
от очите. Много съжалявам задето не научих да свиря 
на акордеон, а имах желание. Ако бях научил, и сега щях 
да свиря, толкова обичам музиката.

• Чичо Коле, заглъхна музиката иа духовите оркес
три в Забърдието, традицията като че ли се нарушава?

- Сега по селата има ток, вода, асфалтни пътища, но 
за съжаление няма младост, живот. Няма ги сватбите, 
няма ги кръщекстата, няма ги танците и в празник, и 
делник, и зиме, и лете насред село, в училището или в 
културния дом... На село останаха само сгарите селяни, 
напускащи вече този свят... Мъчно ми е и за духовите 
инструменти, които ост ана: неизползвани, а още могат 
да служат и да увеселяват. Ние оставихме спомен, един 
запис на касета благодарение на момчето от Славиня, 
което работеше в Радио Ниш. Този запис имат всички, 
които обичат да ни слуша т. Слушат ни в Пирот, Ниш, 
Белград, Вършац, където живеят нашенци, дори и в 
Чикаго, където живее един от внуците ми - с насълзени 
очи казва чичо Кольо.

Разделихме се с пожелание за добро здраве и дълз,г 
живот и с надежда, че ще се намерят млади хора да 
продължат традиция: а на духовата музика и Забър
дието пак да стане весело като някога.

СЕГА ИМАМЕ ТОК И 

ПЪТ, НО НЯМАМЕ 

МЛАДЕЖ И МУЗИКА
Традицията на народната музика и Забърдието е част 

ог бита на населението. Народните песни и танци бяха 
проникнали в душата на хората, имаше много таланти 
за музиката и за запазването на народната музикална 
традиция в хубавото и весело Забърднс. Чуваха се песни 
и свирни по седейки, сватби, кръщенета, когато се из
праща войник; в полето край стадото, на оран, копан и 
жътва, в празник, а вечер и в делник насред селото...

В село Смиловци, центъра на Забърдието, имаше 
много изпълнители на духови инструменти. Нещо по
вече за духовите оркестри в Забърдието пи разказа 
78-годишният Никола Каменов, доайен на народната 
музика, чичто изпълнения помнят всички, които ведиаж 
са ги чули.

• Колко бяха музикантите от Забърдието?
- Във всички села на Забърдието имаше петдесетина 

човека, които свиреха на един, два или три инструмента. 
Това бяха хора, конто преди всичко обичаха музиката, 
имаха смисъл за ритъм, бяха добри "слухлри" и имаха 
силна воля добре да изпълняват народната музика. Мно
го работехме, много упражнявахме, понеже всичките 
бяхме самоуци. Привличаше ни друженето - винаги сме 
с хората, а след това и материалният момент, всички 
хранехме семействата си с парата от свирнята. Взема 
брашно от Васил Уйкнчов, па чакам сватба да заработя 
пари и да го платя.

• Колко оркестри имаше в Смиловци и как вие започ
нахте да се занимавате с музика?

- В Смиловци имаше три групи. Първата, която пом
ня и аз, казват, била формирана през 1928 година. Ка- 
пелник и флигорнист беше Петър Консулов, Стоил Ма- 
ноилов беше кларинетнет, брат му Веско свиреше на 
"рамски бас", Недко Изатовскн и Борис Цонков бяха 
тъпанджни. С тях започнах и аз, като трипадесетгодиш- 
но момче бях барабанджия.

Във втората група бяхме: Христо Христов, Георги 
Христов,Нацко Христов - братя Раншни и племенникът 
им Цветан Христов, Руско Георгиев, Никнфор Иза- 
товски и аз - Никола Каменов. На тази група съдей-

Прочутият смиловски духов оркестър: флигорна -
Никола Каменов, кларинот - Стоил, бас - Георги, 

бас - Никифор, тъпан - Цветко Каменов

стиашс най-старият музикант от селото кларинетистът 
Нацко Тодоров, кръстник на Раншни.

Когато моят брат Тинко ми донесе нова флигориа от 
Германия, където беше на работа, почнах да упраж
нявам свирене. Ходя но сватби с барабана, но вкъщи ли 
съм,свиря, затворя се в мазето и духам ли духам. Научих 
да свиря и третата група формирах аз. Инструментите 
купих от Перча Пъртопопински, той ги имаше всич
ките, по нямаше хора, никой не искаше да учи. свиреше 
сам иа кларииет. Членове иа моята група бяха братята 
ми Тинко и Цветко, а съседа Мага взехме за тъпанджия. 
Когато брат ми Тинко се намираше па работа в Северна 
България, разтурихме групата и аз известно време сви
рех с одоровчани. После от трите групи направихме 
една, бяхме повече хора, сменявахме се, имахме повече 
инструменти и по-лесно беше за работа. Свирехме но 
сватби, кръщенета, слави, войнишки тържества... Една 
зима само в село Бребевница сме свирели на 17 сватби. 
Ние, смиловчаните, бяхме наистина прочути, във Ви
сока сватби отлагаха само ние да свирим. Всяко веселие 
с нашата музика ставаше по-хубаво. Когато се 
изпращаха войници, и ние отивахме на гарата в Цари
брод и свирехме докато влакът не тръгне, а понякога

Цветанка АНДРЕЕВА

мална, обаче не и минерална. След изпаряване при 180 
°С, остава само 02456 г/л сухо вещество. Тя е далеч от 
стандарта за минералните води и при това - както по
казаха анализите - не съдържа желязо!

Все пак, господа третовипусници - "съжале боку"! 
Водата от Звонска баня, въпреки че в нея липсва желя
зо, не е за шприцер. Тя - освен невлияещите върху 
качеството на шлрицера калций, магнезий, хидрокар- 
бонат - има малко сулфати и водородсулфид. Тия соли 
правят вкуса на шприцера блудкав и негоден за ме- 
раклийски срещи.

Очакваме отново да се обърнете към Кантората с 
евентуален въпрос: "Защо "Хеба" произвежда осве
жителни напитки, когато се знае, че буяновската мин
ерална вода съдържа желязо?” За да не си харчите пари 
за пощенска картичка, веднага ще ви отговорим:

Първо, в технологическата линия на "Хеба" за про
изводство на освежителни газирани напитки е вклю
чена н една специфична операция - деферизация - или 
отстраняване на желязото от водата;

Второ, в производствената си програма ”Хеба” не 
предвижда напитки въз основа на сиропи или концен
трати от вишни, малини, ягоди, грозде и други суровини 
с антоциани; "Хеба" - както и "Милан Топлица", "Княз 
Милош" - предимно прави "оранжади", освежителни 
газирани напитки от портокалова основа.

Портокалите обаче не съдържат антоциани, а друг 
вид растителни багрила - каротиноиди. Но това е друг 
разказ.

Бай Лесна, интересува ни защо ”Хаби" не е Пор- 
хоряща за шйрниер и рали щеше ри бъде По-робрс ви
ното ра бяхме смесили е вора от нашата Звонска баня?

Шифър: "Да живее трети<

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (10)

|уск и традицията!"

ШПРИЦЕР С 

МИНЕРАЛНА 

ВОДА НЕ БИВА - 

ЗАЩО?

Отговор: Умно, че се подписахте с шифър, защото с 
вашия въпрос чувствително навредихте на реномето си. 
Бива ли - трети випуск, а да не знае, че шприцер с 
минерална вода не става!?

Причината е проста - минералните води съдържат в 
разтвор големи количества различни минерали, между 
които и желязо. И ”Хеба" не е без желязо, а този еле
мент с растителните багрила от групата антоциани - 
които също са разтворими във вода - реагира и дава 
тъмни съединения. Затова цветът на шприцера се вло
шава, а и вкусът не е приятен и е далеч от очаквания.

Антоцианите не се намират единствено в съответ
ните сортове грозде. Има ги и във вишните, малините, 

трети випуск, касиса, абъда, боровинките и други плодове. Затова и
Въпрос: Миналия месен на Зарезоя се събрахме на 

Кърнишор стара компания - всички 
Навремешо нашите бащи в околността на чешмата, когато разреждаме сироп от вишни или малини с мин

ерална вода, получаваме затъмнено питие.
Запомнете: от сега нататък за шприцер използвайте 

единствено обикновената питейна вода - негазирана 
(получавате "беванда”) или газирана (импрегнирана с 
въгледвуокис до 3 г/л). Същото се отнася и при раз
реждането на плодови сиропи с антоциани.

По какво се различават минералните от обикнове-

ош рееше страни на Пешерлашкия Път, има'а 'убави 
лозя. Сега лозята ги няма, обаче остана силна ностал
гия за миналото. Бяхме запланували Пор Покровител
ството на Св. Тривун с шишчета, сирен не и тънък
шйрниер ри Прекарамереня във възпоминания и веселие.
Всичко се Получи Прекрасно освен... шПрииера. Розе 
виното, което смесихме с минерална вора ”Хеба”, раре ните води? Според официалната номенклатура, за да 
блуркав, с нейрияшна синьо-виолетова окраска шПри- придобие една вода епитета минерална, трябва да съ- 
иер. Оставихме шПрииера и урарихме на чисто вино и... държа най-малко един грам минерали, разтворени в 
грохнахме ро Пларне! литър от същата. Не е нужно такава вода да бъде съ

щевременно и термална. Водата на Звонска баня е тер-
Протоколист: С. К.

(В следващия брой: Заслугити на Айнщайн за 
оранжадопроизводството)

{ ^НАШЕНСКА ТРАПЕЗА*
По желание в супата може да се постави и малко се сервира студен.

фиде.
КЕКС С МАКШАРАН С ОРЕХИ Проду кти: 150 г маково семе, 150 г захар, 150 г 

брашно, 50 г масло или маргарин, 2 яйца, 1 чаена чашка 
прясно мляко, 1 бакпулвер (прашак за пециво), 1 прах 
ванилия или 3-4 капки есенция, 1 супена лъжица слад
ко от портокалови кори.

Маслото, захарта и яйцата се разбиват добре. При
бавят се смленият в специална воденичка или счукан в 
хаван мак, постепенно на части млякото, пресятото с 
бакпулвер брашно, ванилията. Всичко се бие, докато 
се получи пухкава маса. Тестото се изсипва в добре 
намаслена и поръсена с кокосово брашно или счукани 
орехи кексова форма. Върху тестото се разпределя по 
цялата дължина на кекса сладко от портокалови кори. 
Пече се във фурната на шина при температура 180- 
190°С в продължение на 50 мин, като 10 мин кексът се 
оставя да постои във фурната при изключен елек
трически ток. Леко изстинал, се обърща и се поръсва 
със захар.

Продукти за 8 порции: 1 шаран с тегло около 2 кг, 
3-4 глави лук, 1 чаша счукани орехи, 4-5 супени лъжици 
олио, 1 супена лъжица доматено пюре, 1 супена лъ
жица грис, 1 супена лъжица червеи пипер, 1/4 чаена 
лъжичка черен пипер, 1 чаена лъжичка сол.

Изчистеният от люспите и вътрешностите шаран се 
оставя за около 30 мин в разтвор от вода, сол и оцет. 
Междувременно се приготвя плънката по следния на
чин: В сгорещеното олио се задушава лукът (внимава 
се да не се оцвети). Към омекналия лук се прибавят 
доматеното пюре, червеният и черният пипер, грисът 
и орехите. След като сместа изстине, с нея се пълни 
шаранът и се зашива с конец. Рибата се поставя в 
тавичка, дъното на която предварително е покрито с 
фолио или одялани дървени пръчици, за да не се за
лепи рибата към съда. Полива се с 1 винена чаша вода 
и се пече при температура 220°С около 1 ч. Шаранът

СУПА ОТ КАРФИОЛ
Продукти за 4 порции: 1л вода, малка глава карфиол 

(около 300 г), 30 г масло, 2 равни супени лъжици 
брашно, на върха на ножа мацис (може да се замени с 
настъргано индийско орехче), 1 чаена лъжичка сух 
концентрат за супа (” Вегета”), няколко стръка маг
даноз, сол на вкус.

Разделеният на розички карфиол се пуска в кип
ящата, леко подсолена вода и се вари до пълното му 
омекване. От маслото и брашното се прави светло
жълта запръжка, която се разрежда с водата, в която 
е врял карфиолът, докато се получи еднородна смес, 
която се изсипва в останалата супа, подправя се с кон
центрата за супа и в случай на нужда със сол, поръсва 
се с магданоз и се снема от печката.
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СПОРТ ® СПОРТ ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО" НИШ 
ОБЯВЯВА

” КОМУНА ЛАЦ” СТАНА СПОНСОР 

НА ДУШИЦА ДЕЯНОВА
КОНКУРС
за отпускане на 2 (две) стипендии на 

студенти по журналистика”Комуналац” от Димитров
град неотдавна сключи договор 
с най-добрата димитровградска 
атлетка Душица Деянова, въз 
основа на който комуналното 
предприятие ще отпуска стипен
дия на тази спортистка. Стипен
дията трябва да помогне на Дея
нова да постигне още по-забе- 
лежителни резултати в предсто
ящия период.

Към края на този месец Де
янова би трябвало да замине за 
Стара Загора (Р. България) на 
петнадесетдневни подготовки. 
През летния атлетически сезон, 
който официално ще започне на 
25 април т.г. в Бар, най-добрата 
димитровградска атлетка ще се 
състезава в две дисциплини - бя
гане на 400 метра с препятствия 
и бягане на 100 метра с препят
ствия. Според Александър Мар
ков, треньор на димитровград
ския атлетически клуб "Желез
ничар”, Деянова през този сезон 
би трябвало да влезе в национал
ния отбор на Югославия по

но ще бъдат организирани в на
шата страна. Марков се надява, 
че Деянова ще бъде в най-добра
та спортна форма през май, ко- 
гато е запланувано да се прове
дат и първите югославски ква
лификационни състезания. Своя 
оптимизъм Марков основава на 
факта, че Деянова се е добре 
подготвила през януари в София 
и че предприятието "Комуна- 
лац” занапред ще оказва финан
сова подкрепа на тази атлетка.

Ако успее отново да стане на- 
ционалка и ако постигне забе-

Условия:
-кандидатите трябва да са редовни студенти на някой от 

факултетите по журналистика
- да владеят солидно българския книжовен език

Заинтересованите кандидати трябва да доставят:
- молба с данни за школуването си и къса автобиография;
- доказателство, че са редовни студенти, в кой курс са и 

за взетите до сега изпити.
Издателството ще организира проверка на знанията и 

способностите на кандидатите за журналистическа дейност 
и владеенето на български език.

Конкурсът е открит 20 дни от датата на публикуването

Молбите се изпращат на адрес:

Новинско-издавачка установа "Братство" Ниш,
Кей 29. децембра бр. 8.

му.

лежителни резултати на споме
натите международни състеза- 
ния, Душица Деянова има добри 
перспективи да се класира и за 
Европейското първенство по ат
летика, което ще се проведе през 
август в Унгария.

Що се отнася до условията за

В ПОБОЙ В СЕЛО БОЖИЦАДушица Деянова

атлетика. През юни т.г. ще се 
състоят две значителни между- провеждането на подготовки в 
народни атлетически състеза- Димитровград, треньорът Мар- 
ния - първенство на Балканите и ков изтъква, че те никога не са 
състезание за купата на Европа, били по-лоши.
И двете състезания най-вероят-

ЕДИН УБИТ И ЕДИН 

ТЕЖКО РАНЕН РОМ
Б. Д. На 7 март т.г. в следобедните часове в село Божица (Сурдулишка 

община) в побой, в който са участвали повече лица, е убит Манол 
Алексов, ром от село Райчиловци - Босилеградска община.

На този ден Алексов и трима негови близки роднини - Милорад 
Васев, Чедомир Васев и Никола Зарев, също роми от село 
Райчиловци - решили да отидат на гости у Добри Младенов, ром от 
село Божица. Сунчица, дъщерята на Алексов, е снаха на Младенов. 
Както неофициално узнаваме Алексов е имал намерение да види 
дъщеря си и да погостува при свата си.

Когато гостите пристигнали пред къщата на Младенов, вместо 
роднинско посрещане, настанала обща караница, която се 
превърнала в побой с кръвопролитие. След лютата битка Манол 
Алексов останал мъртъв, а сватат му Добри Младенов е закаран в 
болница, където лекарите се борят да спасят живота му. В побоя 
участували и синовете на Младенов: Сречко, който е зет на Алек
сов, и Бобан.

В отдела на вътрешните работи в Босилеград не успяхме да 
получим подробни информации във връзка с този инцидент, 
защото местопроизшествието е на територията на Сурдулишка 
община и следствието ще се води от надлежните органи в Сур- 
дулица. В ОВР в Босилеград обаче узнахме, че Манол Алексов, 
родител на още 6 невръстни деца, имал навик да си пийва и да 
предизвиква побои и караници. Преди десетина години той убил 
тъста си, за което бе осъден на 4 години затвор.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "МОША ПИЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

” ИГРАТА МИ Е ХРАНА” И 

” АЕРОБИК БОЛ”
Под ръководството на секре

таря на дружеството ”Сокол” от веждат под наблюдението на 
Димитровград Небойша Йотов специалиста по физкултура Не- 
във физкултурната зала на ос- бойша Йотов, досега са се вклю- 
новното училище ”Моша Пия- чили около 35 деца. Онези, ко- 
де” вече няколко седмици се ито са на възраст от 8 до 10 го- 
провеждат специални физкул- дини, са включени в програмата 
турни програми за деца под наз- "Играта ми е храна”, докато де- 
вание ’*Играта ми е храна” и цата на възраст от 10 до 15 го- 
”Аеробик бол”. Двете програми дини - в програмата "Аеробик 
се отличават с употребата на т. бол”. За своите програми Йотов 
нар. ”клокан” и "аеробик бол” твърди, че те оказват твърде по- 
топки, които са изработени от ложително влияние върху физи- 
екологични материали. Освен ческото и духовното формиране 
тях се ползват и специални ”те- на децата, както и за развитието 
рет бан” ленти за т. нар. "про
гресивно натоварване”. Всяка им заложби. "Живеем в ера на 
лента натоварва различно опре- разнообразни технически и тех- 
делени мускулни групи и употре- нологически изобретения, в ера, 
бата им зависи от физическите в която почти всичко е механиз- 
възможности на всяко конкрет- ирано или пък се проявява тен

денция да бъде механизирано.

В програмите, които се про- Хората и децата все по-малко се 
движат и все по-малко използват 
силата на своите мускули. Зато
ва днес физкултурните упражне
ния са необходимост, от която в 
крайна сметка зависи и здравето 
на всеки човек” - казва Йотов.

Програмите "Играта ми е 
храна” и "Аеробик бол” в основ
ното училище се провеждат два 
пъти седмично - всеки вторник и 
петък - с начало 17 часа. Те ще 
продължат до края на учебната 
година.

Б. Д. М. Я.
на биологично-психологичните

СКРЪБНА ВЕСТ
На 4 март 1998 година след късо и тежко 
боледуване почина на 67-годишна възраст

МИЛЕНКО АНДРЕЕВИЧ 
инженер по геодезия от София, 

по потекло от Димитровград
Ние, неговите близки вечно ще го носим в 
сърцата си, а димитровградчани ще го помнят 
като един от най-добрите баскетболисти в 
града след войната.
Поклон пред паметта му.
Опечалени: сестра Милованка, зет Кирил и техните деца Надица и 
Георги със семействата си.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 март т.г. се навършват пет 
тъжни години от трагичната 
смърт на нашия син, брат, чичо

но дете.

НА ТУРНИРА ВЪВ ВУЧЙЕ

АЛЕКСОВА ЗАЕ ПЕТО МЯСТО
На 8 март т.г. в град Вучйе приключи шахматният турнир за 

девойки до 20-годишна възраст, на който участва и изявената 
димитровградска шахматистка Анита Алексова. На турнира се 
състезаваха 20 шахматистки от нашата страна, Република Сръбска, 
Румъния и Македония. Алексова успя да спечели общо 5

крайното класиране зае пето място. Първо място спечели 
румънската състезателка Адина Богза - 7,5 точки.

ТОДОР МИТОВ - ТАШКО
Годините минават, но няма да 
заличат спомените ни за твоя 
мил лик и доброта. Вечно ще те 
помним.
Майка Цветанка, баща Георги, 
брат Александър, снаха Весна и 
племенник Георги

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 март 1998 г. се навършват пет години от 
смъртта на нашия мил и незабравим

САШКО АЛЕКСОВ 
от село Изатовци

На този ден ще посетим вечния му дом на 
гробищата в Изатовци и ще положим цв 
Опечалени: баща Илия и семейства Ал< 
Петрови

и половина
точки и в

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД етя.
ексови иОще една неуспешна хайка

На 19 март се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, тъст, дядо и прадядоТъй като през последните няколко години вълците 

животовъдите в Босилеградско, СКРЪБНА ВЕСТ
Точно на петдесет и първата гош 
семейния ни живот - на 4 март 1998 
86-годишна възраст почина моят мил и нез
абравим съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН 
адвокат в пенсия

Скъпият ми покойник беше погребан на 6 март 
1998 г. в неговия много обичан, най-хубав и 
най-мил роден град Босилеград.
Изразявам безмерна благодарност на роднини, съседи и приятели, 
които ми помогнаха в наи-тежкитв моменти, както и на Сретен 
Нешич, адвокат от Враня, на Борческата организация от Сурдулица, 
Адвокатската камара от Ниш, Общинския съд и прокуратурата от 
Сурдулица и на неговите колеги от Владичин хан.
Благодаря на всички, които лично ми изказаха съболезнования, 
както и на ония, които ми изпратиха съболезнователни телеграми 
Вечна ти ломят, мили мой Владице!
Вечно скръбяща: твоята съпруга Анка Кушина

причиняват големи щети на 
ловджийското дружество "Сокол'’ на 8 март т.г. организира 
хайка срещу тези хищници в района на селата Ресен, Белут, 
Извор Груинци и Милевци. Тъкмо в тези села най-много и 
върлуват вълците. Въпреки че хайката бе добре организирана 
и че отливът на ловджиите бе голям (отзоваха се над 80 души), 
не беше убит иито един вч.лк! Хайкаджиите дори и не успяха да 
видят вълк! 7

По думите на мнозина ловджии една от основните причини 
за неуспеха на тачи акция бе твърде неблагоприятното за хайка 
време. Освен това, местното население, въпреки че бе при
канено да участва в хайката, не се отзова и остана само като 
пасивен наблюдател. Поведението на хората от тези села е 
крайно необяснимо, защото тъкмо те настояваха да се организ- 
ира една такава хайка.

И преди две години бе организирана подобна хайка, но и гя 
не даде очакваните резултати.

ишнина на
година на

I
ЗАРЕ ИВАНОВ 

с. Г. Любата, м. Явор
По този повод що посотим гроба 
му и ще положим цветя.
Каним роднини и близки да 
присъстват на панихидата. 
Опечаленото семейство

«

м. я.

ф13 МАРТ 1998 г.



саТиРа* забава

МУШКЬЕ ЖЕНЕ
Рисодуйем сс я тека чекия из пазарат, кига ме с)>етоше 

девойчетия, тънка, вижляста, е по йедну мен гьу шу на уше 
и е косе до ]мамената.

"Добър ден, деда Мапчо!” - рекоше и двете у йс-дън 1-лас.
"Бог ви помогьл!" - отговори я, ама апетану, не могу да се 

чия су тая девойчетия.
Застануше и ома и ме гледаю п]>аво у очи и се усмиваю 

гяволесто. Не изтърпе я и пита чия су.
"Я съм най-старият син 

йедпото.
"А я съм по-младият син на Райка Пенчииога!” - поварка

сетим

Денка Котинога!" - речена

да каже другото.
Требе да съм зинул ко клен, та децата ]>екоше:
"Сети ли се кой и смо и чий и смо?
"Кико иема да се сетим, с бащете ви смо овце пасли, а 

после кига поодрастомо и войпиклък заиедно изкарамо_ 
"А, леда Мапчо, не си с бащите, а с дедете ни_"
"Тека де, тека, с дедовете ви... Ама изпървин ми се 

учинисте кико девойчетия, та еве йоще не могу да се 
опра им. Ай де косе сте пущили, сигурно не ма берберин, ама 

накачили?"тея менгьуше защо сте
"Тека йе модерно, деда Манчо! Нийе ако очемо може да 

накачимо и менгьуше на носевете - и това йе съга модерно!"
ИСТИНАТА

КАЗВАТ
ПОСЛЕ

Моля, без докачение
"Леле боже, немойте, че заприличите ко прашчина с 

бърльицу! Защо, бре, сакате да приличате на девойчетия, 
нейе ли срамно? Кво кажу бащете ви?"

"Е, и опи сакаю да приличаю на женете!" - пацерише се
Поиуща

На последната сесия на Общинската скупщина в 
Димитровград отборникът на Сръбската радикална партия 
винаги гласуваше ’ против”. При едно гласуване не беше 
вдигнал ръка навреме и председателят го попита как ще 
гласува.

-Пиши въздържан, каза отборникът.
-А, ти поче да попущаш, упрекна го един отборник от 

^опозицията”.

Жени, ех шия жени, 
на всеки намираш махани: 
Един мъж знашен 
нарекоха неакурашен.

Добър и важен орашор 
бил слаб йрокурашор, 
за шреши, иншелигеншен, 
казаха - имйошеншен.

децата.
"Кико да приличаю на жене? Недай боже, виетанье ли 

облаче, църве ли се или пудрт?"
"Е, деда Манчо, ти га прекара. Не облаче виетанье, пити 

се църве, нити се пудре. Ама пак кока женскьете работе су I 
им по-миле от мушкьете_"

"?!"
”Производителност” "Еве кико: нали тия дни требеше да дойде Осми март? - 

поче Пенчиният. - Йоще вечерту баща ми изока по теливон 
чича Денка и му рече: "Йутре йе празникът на женете, 
стедзай се да га отпразнуйемо сьглам!". Я не чу кво му он 
отговори, ама баща ми рипну од радос кико мъничко дете: 
"Значи у кавену че идемо!" Помисли си: чича Денко и татко 
че воде стрину Пенку и маму у кавену за Осми март_"

"И я тека помисли - яви се и Котиният ашляк. Ама нетцо 
ми дзебне сърце: щом чича Ранко и тата се сокую, че напрае 
нетцо, па после че има расправия със стрину Пенку и маму!" 

"Па ие водите ли майкьете ви у кавену?" - питуйем я.

Добре осведомени казват, че в село Градинье край 
Димитровград има около 40 ергени!

Ако това е истина, тогава е много ясно защо в училището 
в това село даскалицата учи само едно дете!

Мъжеше се сшараяш 
да ги ойровергаяш, 
а сшариише ги уше шаваш 
- хич да не се йришесняваш.Гюрултия

Разказва ми един работещ в "Свобода” след стачката:
- Казват, че в навечерието на втората световна война, цар 

Борис повикал сръбския посланик и му казал да си ходи в 
Белград, да предаде поздрави на краля, ”защото ние сега ще 
правим малко гюрултия, а после пак ще сме си добри”.

И ние в "Свобода” правихме малко гюрултия, ама не зная 
колко добри ще си бъдем после!

Че всеки ще се увери 
щом си жена намери: 
момише мажаш и лъжаш 
докашо се омъжат! "Ма йок! У свата предприятия и установе решили: че се 

иде у кавену, тъма без мужйе и жене, демек тия що су си 
дома - дома да си седу, а тия що работе, ещо па да не се 
провеселе с държавне паре. Малко ли се паре даваю за 
различни гьувечйе и прославе! Затова и баща ми рипну от 
радос. Ако йе празник за маму - она че си седи дома_."

"Е, тия празник йе повече за жене що работе!" - реко я.
"Ма йок! Нейе и за ньи. Оне поседеле час-два, па си 

отишле, дома гьи чека друга работа: готвенье, деца, чис- 
тенье... Е, затова мужете па решили да си отуше за све. 
Йеденье и пийенье - до търт! Тата и чича Ранко се при- 
браше у зору. Йедва се погодише кой да отвори капиюту. 
Йедън каже: "Моя йе капията, я че гьу отворим!". Другьият 
не дава: "Нейе твоя, моята йе. Ако съм пил, акълат не съм 
си изпил Еве по шаркьете гьу познавам - моята си йе!" У 
това време мину чича Златко, па им рече: "Нейе ни твоята, 
нейе ни ньеговата, а моята!" А знайеш ли, деда Манчо, ко 
се разделите? Почеше

Иван Царибродски
А.Т.
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рисува: БДимтров
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се прегьрчаю и целиваю и на краят 
се съгласите дека Осми март йе най-убавият мушкьи 
празник за женете. Епа съга ми кажи, ако они празную 
Осми март, защо нийе да не носимо менгьуше, ланци, па 
и ^)ивне, а?.

Истина, да си признайем: и я незнам.7 ^
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