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___ ПРИМАКОВ

ПЪПЪТ НА 

СЪРБИЯ КОСМЕТ Е НАШ ВЪТРЕШЕН ПРОБЛЕМ
разговора е шефа па руската дипломация югославският президент оцени като неоснователно решението на предста- 

* тсл,,те на алоанското малцинство да не участват в предложения откровен диалог © Прнмаков оказа пълна подкрепа на 
сл гереннтета н териториалната цялост на пашата страна п па решимостта п косметските проблеми да се решават в Сърбия 
и с политически средства © Плодотворни билатералпп

В унисон с няколкого
дишната си практика, 
едностранчиво и "от 

високо', самозваната Кон 
тактна група търси от през 
идента Милошевич да за 
почне разговори с лидери 
те на косметските албанци . 
и да изтегли специалната I 
полиция от тази покрайни
на. В противен случай - но
ви санкции. Шефицата на 
шведската дипломация до
ри поиска да се забрани на 
сините" да участват на

световното във Франция. [ жптелипя разговор, воден в ат- 
"Това ше ги засегне най- I мосфора па откровеност п раз- 
много, защото югославяни- | бпрателство. събеседниците 
те много обичат футбола и • размениха мнения по нап-важ- 
спорта - обоснова "бисе- \ ните въпроси ог съвместен ми
ра си г-жа Лена Хелм-Уа- , те рее. както и по актуалнпте 
леН' въпроси вън връзка с мира м ста

билността в региона. Съвместно 
; е констатирано, че отношенията 

и сътрудничеството между СР

отношения
Президентът на Съюзна ре

публика Югославия Слободии 
Милошевич прие във вторник в 
Белград министъра 
те работи на Руската федерация 
Евгении Прнмаков. който със 
сътрудниците си пребивава на 
двудневно официално посеще
ние в нашата страна. В нродъл-

конфликта в Чечня и този под
ход има фундаментално значе
ние за нас - заяви шефът на ру
ската дипломация Евгений При
ма ков след разговора със своя 
домакин министъра на външни
те работи на СР Югославия Жи- 
вадин Йованович.

Поздравявайки колегата си 
от Русия, шефът на югослав
ската дипломация още веднъж 
подчерта готовността на Сър
бия и СР Югославия за решаване 
на косметските проблеми с по
мощта на диалога и други поли
тически средства в съзвучие с ев
ропейските и международните 
стандарти. В този смисъл обяс
них значението на призива на 
правителството на Сърбия за ди
алог без обуславяне и за откро
вено обсъждане на всички въп
роси във връзка със стабилизи
рането на обстановката в тази 
наша покрайнина - изтъкна Жи- 
вадин Йованович и допълни: - 
Затова този ключов за Сърбия 
въпрос ще се решава в рамките 
на Сърбия, с политически сред
ства н без намеса отвън. Интер
национализацията на един такъв 
проблем не е в съзвучие с между
народните принципи и докумен
ти. Министър Йованович изрази 
надежда, че Руската федерация, 
отстоявайки принципната си по
зиция. ще осуети всеки опита за 
интернационализация на кос- 
метекия проблем.

на външин-

Макар, че тероризмът в :
Космет никак не е условие ; 
за диалог, Правителството ; 
на Сърбия изпрати в При- | 
щина висока държавна и Югославия и Русия сс развиват

БЕЗ ВЪНШНА НАМЕСА: Прнмаков и Милошевич в Белград

пей диалог с представителите на 
правителството па Република 
Сърбия.

Президентът 
също така подчерта, че полити
ката на натиск и намеса във вът
решните работи на други сграии 
с несъвместима с усилията за 
мир, стабилност, равноправие, 
откровеност и доверие между

страни те и народите.
Изказвайки пълна подкрепа

на суверенитета и териториал
ната цялост па пашата страна, 
министър Прнмаков подкрепи 
решимостта на наше то държав
но ръководство косметските 
проблеми да се решават в Сър
бия и с политически средства.

многопартийна делегация. успешно, защото и двете страни 
начело с вицепремиера придават голямо значение на ик- 
Ратко Маркович. И какво ономнческптосп връзки и ио-иа-
се случи? 1

Креслата от другата 
страна на масата за прего
вори
Шиптарските лидери не 
благоволиха да дойдат.
Може им се, защото Клин- 
тън-Олбрайтовата машин-
ерия не оповести никакви • к по Метохпя. Във връзка с 
наказания, ни упреци дери, . „П1..г, т м.гюшевпч
за другата страна, ако пре- ; "рс.ндип ч.ч мнлоши-п I
небрегне диалога. I »чп,киа. чс стани дума -к, наш

От "архитектите" на не- . ц-ч.тречччвчч въпрос, конто може 
довършения (слава Богу) , да сс решава единствено в Сър- 
все още храм на "новия све- , бия и с политически средства, 
товен порядък“ Югославия Неоснователно е решението на 
не търси нищо друго, освен ; 
и по отношение на шилтър- 
ския тероризъм да се при
лагат еднакви критерии, 
както към търоризма в Ир- 
ландия, Ломбардия, Бас- 
кия, Чечня, Кюрдистан...

Защото, по същото вре
ме, когато от Сърбия се 
търси да оттегли спецчен- 
гетата си от Космет, тур
ските сили на сигурността,
(10000 командоси), по ре
цептата на американската 
армия, извършват възду
шен десант на тримежди- 
ето с Иран и Сирия и изби
ват стотина членове на 
Кюрдската работническа Председателят ни Народната скупщина па Iсиуолнка ( 1.р(>ия
партия, а заместник шефът Др;,пш Томпч насрочи за 24 март първата тазгодишна редовна
на турския Геншаб генерал сссия републиканския парламент, па която трябва да бч.де
Чевик Бир пР®ДбЗга в Тур- |пГ)р;|||<> правителство па нашата република, ...................к|тр-
Жлтинаиионал™ сили за мацнопната служб,..... 1 (нродната скупщина.
бърза акция на Балканите, 1<андидат-нреьшср'1.тМн|ЖоМаря11()1П1чосмедомпс|шсмонрсд-
КОИТО биха се използвали I седателя па ренуГшнкапския па|)ламснт, чс е навършил п птирцтц 
за решаване на кризисни консултации с представителите па парламентарните партии пън
ситуации в тази част на ччрч/чкчч със състава на Гп.дещото иранителстио па Сч.рПия. II течи
света. _ консултации са участвали Горица Гасапч и Маломир .... ........   от

СНС Воислав МихаПловни отСПО, д-р Воислав Шсгпел от С ГС.
ЛюПшиа Рпстпчот ЮЛ, Радинос Лачаревич и Жарко ....................... ..
Нова демокрация и Ли чал Бивчи и Ичцввн Иишаповнч отСВМ.

Маряччовнч оцени, че чч проведените досега рвчтворн 
чплпа подкрепч! пчч концепцията ча състояние; нчч прчпчичелстио ив 
цародпочи еД|111стччо. ое||о||ч|ЦЧ11ЦЧ1 се па пч,просите, които Гчяха 
с1.|-ласуччч111И чч ричччжорпте нчч прелщента пчч Сърби»! Милан Мплу- 
','И11очч|1Ч е Ч|реде141|ч11| ел1пе ни Ш1рламе1п ччр||11 че нччртшч. 11о думите 

квпдидат-преиперн всички Ш1рл.амситар|ш 11вртнп счч 1|роя1чшП1 
ч ччточшост да ичлч.чат счичц кадри ча повия сч.стччи па каГичие'1'а.

Мирко Маряпоччич уведоми председатели па 1-1прод1В1Т;| ску- 
11ЧИЧШН. че е готов дчч нанесе пред ниродппте иредстанптс».......ре
ч-рамата и състави на почит» прпвитевс-пю на Републики < 'ьрбччн.

Милошевич

татъшиото реализиране па мно- 
гобропиите сделки, които са 
сключени от югославски и рускиостанаха празни.
стопански партньори.

Министър Прнмаков прояви 
особен интерес към въпросите, 
отнасящи се до обстановката в

V

- Русия смята, че в решава
нето на проблемите на национ
алните малцинст ва трябва да се 
спазват два принципа: уважава
не па териториалния иптегритет 
на съответната държана и дава
не на по-широки права на мест
ното самоправлепис, за да се 
удовлетворя т потребностите на 
националните малцинства. Та
кт.в е и подходът па Русия към

По време па двудневното 
си посещение в СР Югосла
вия .министърът на външни
те работи на Русия Евгении
Прнмаков води разговори и 
с президента па Сърбин Л 1и*-
лак Милут ипович, съюзния 
премиер Радос Контнч н 
президента па Черна гора 
Мило Джуканович.

представителите на алоанското 
национално малцинство да ме 

I участват в предложения откро-

:
ПО ДАННИ НА СЪЮЗНИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Прозводствого е увеличено с 
13,5 процента

НА 24 МАРТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НАРОДНАТА СКУПЩИНА 
НА СЪРБИЯ

МАРЯНОВИЧ ЩЕ 

СЪОБЩИ СЪСТАВА НА 
НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО

1(ромпшлеиото производство в Югославия е увеличено с 13,5% 
през първите два месеца на годината, в сравнение със същия период 
миналата година - сочат най-новите сведения на Съюзния ста
тистически завод. 11о думите на помощник-директора на Завода 
Миряна Рапкович. промишленото производство в Югославия през 
февруари тая годния, в сравнение със същия месец миналата е 
повишено е 10,9%, докпто фепруарскоро нрозводство е по-голямо 
с 6,4% по отношение па предходния месец - януари.

Всички сскроти, с изключение на енергетиката, отчитат уве
личение ма продукцията си през първите два месеца на тая година 
и сравнение със същия период лапи. Най-голямо увеличение отчита 
производството на помотали и строителни материали - 37,3%, след 

производството на текстил, кожа и гума - 31.5%, химическата 
промишленост н производството на хартия - 30,8%, металопрер- 
аботвагелната и олоктроиромишлемостта - 29,2%, металургията - 
18 %, хранително-вкусовата и тютюневата промишленост' - 3,7% и 

че средното увеличение на продукцията възлиза на 13,3%.
само в

това

Вярно е, г-жа Лена, че 
югославяните обичат спор
та и няма 
именно в

да забравят, че 
Швеция не им бе 

позволено да участват във 
финалите на Европейското 
по футбол, но също така 
свещена е и истината, че 
много повече от спорта 
югославяните обичат вся
ка педя родна земя, а най- 
много - косметска га. Защо
то Космет е и люлката, и 
пъпа на тази страна и на 
този народ.

Т.П., Т!1К!1
1 (нмалспис на производството от един процент е отчетеное оказана
енергетиката.

По думите па Миряна Рапкович, едновременно с повишаването 
на производството, статистиката отбелязва и намаляване на 
залежалите стоки - процес, който продължава от средата на ми
налата година. Като се изключат сезонните фактори, производ- 
стното през февруари тази година е увеличено с 6,6% в сравнение 

средното месечно иропзводтево през миналата година.
През първите два месеца и а тая година в сравнение със същия 

период миналата, промишленото иропзводтево в Черна гора е 
увеличено със 7,4%, докато в Сърбия увеличението възлиза на 14,8 
на с то.

на
със

В.Б.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ]
ПОЗИЦИЯ НА БСП ЗА 

КОСОВО

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО ПА 
МАЛЦИНСТВЕНИТЕ МЕДИИ В СЪРБИЯ

РАЗГОВОРИ 11А МИНИСТРИТЕ РАДМИЛА ММЛЕНТИЕВМЧ И ЙОВО ТОДОРОВИ1! С 
БЪЛГАРСКИЯ ПОСЛАНИК ТРИФОНОВ

Миннстъркптп па информа
циите в Република Сърбим про- 
ф. д-р Радмнла Милемтиевпм 
прие на 16. март българския по
сланик в Белград ИваПло Три
фонов по негово искане.

Съвместно беше констатн- 
рана необходимостта от укреп
ването на взаимно то доверие ме
жду Сърбия и България, разви
тие на всички видове сътрудни
чество и превъзмогване на евен
туалните трудности, чрез диалог 
и взаимно разбирателство, в ду
ха на доброто съседство и съвре
менните европейска демократи
чески постижения.

Министърка Мнлентневич 
запозна посланика Трифонов с 
обстановката във връзка с мас
медиите в Републиката и голе
мите усилия, конто полага пра
вителството на Сърбия и особено Министер
ството на информации те за повишаване нивото на 
демократизацията на медиите в нашата страна.

Тя посочи, че покрай другите проблеми, санк
циите на ООН предизвикаха и сенчеста икономи
ка във формата на множество нерегистрирани 
електронни медни в Републиката, което трябва де 
бъде регламентирано със закон.

Гостът от България изрази удовлетвореност 
от постигнатото равнище в развитието на меди
ите, предназначени за информиране на национал
ните малцинства в Сърбия на майчин език.

Министърът на просветата в правителството 
на Сърбия Иово Тодорович. прие посланика на 
Република България в нашата страна Ивайло 
Трифонов.

вището е посочено, че подобно 
развитие е неприемливо за Бъл-Решепис ни проблемите в Ко

сово трябва да се търси чрез диа
лог между властите на Сърбия и 
представителите на албанската ет
ническа общност, се казва в поз-

гария.
Важна предпоставка за норма

лизация на положението в Косово 
следва да бъде позицията на стра
ните в Югоизточна Европа и в този 
смисъл активността на българск
ото правителство е своевременна 
и полезна, се казва в позицията на 
БСП.

иция на БС11 за развитието па си
туацията в Косово.

Документът беше приет от Из- 
ВС напълинтслиото бюро па 

БСП.

ШЗ
Според БСП въпросът следва 

да се решава в рамките на 'терито
риалната цялост на СИ Югославия. 
В противен случаи може да се съз
даде. опасен прецедент, който да 
доведе до нова вълна от етнически 
и религиозни конфликти и до пре
крояване на границите на Балкан
ите, смятат социалистите. В стано-

ИБ на ВС на БСП е съгласно с 
основните принципи в Деклараци- 
ята на МВиР. Според социалисти
те обаче възприетият подход е не
приемлив и непродуктивен, защо- 
то изключва от международните 
усилия страните най-пряко засег
нати от ситуацията в Косово.

В,,лд( 1)Г;\I IЧ
I ь»

ГОЛЯМО ИЗОСТАВАНЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИРадмила Милонтиооич и Ивайло Трифонов

В разговора са обменени мнения п опити и 
обучението на нашето национално малцинство и 
България п на българското национално малцин
ство н нашата страна.

В съобщението на Министерството на инфор
мациите се посочил, че България и нашата страна 
са европейски държани с дълга традиция н обра
зованието, които настояват и хармония с 
европейските стандарти да допринесат за афирма- 
цнята на културната идентичност на национал
ните м палци нетна и тази част на Балканите.

Мшштър Тодорович запозна българския пос
ланик с активностите на Министерството па прос
ветата в областта па образованието на българск- 
ото национално малцинство па майчин език.

Следващите 5-7 години няма да 
са достатъчни за подготовката на 
България за пз>лноправно 
во в Европейския съюз. Изостава
нето е голямо във всички сфери - в 
хармонизирането и приложението 
па законодателството, във функ
ционирането на финансовия сек
тор. идейността па държавната ад
министрация. в липсата на подк
репа за малкия и среден бизнес. 
Това е констатацията на д-р Франц 
Алтман, ръководител на Бавар
ския институт "Юг-Изток".

11а семинар, проведен тези дни 
експерти от иай-рлзвитатя герман

ска провинция представиха вижда
нето си за възможностите за съжи
вяване на българската икономика 
по примера на Бавария.

Насърчаване на износа, на въ
трешното потребление, или разви
тието на един приоритетен отра
съл са трите възможности за ръст 
на българската икономика, от кои
то трябва да изберем най-подхо
дящата. каза Красимир Ангорски, 
секретар по икономическите въ
проси на президента. Нито една от 
тях обаче не може да се осъществи 
без външна подкрепа.

членет-

(Танюг)

о повод обстановката в Космет Сдру
жението на сърби, македонци и черно
горци от Тетово и Дружеството за маке- 

доно-сръбско-черногорско приятелство от Го- 
стивар издадоха съобщение за македонската 
и югославската общественост, в което най-ос
тро се осъжда шиптарският тероризъм в юж
ната сръбска покрайнина.

"Вече по-дълго време в Космет действат 
сепаратистки сили, подпомагани от външни и 
вътрешни врагове на мира на тези простори, а 
за жертви се избират всички граждани, 
без оглед на националността, които 
са за опазването на Сърбия и 
Югославия"- се казва в съоб-

черногорците, или обратно?
итайският президент Джианг Цемин ще 
остане на тоя пост още пет години - реши 
Всекитайският национален конгрес. Ли 

Пенг, досегашния министър-председател на 
най-многолюдната страна в света е избран за 
председател на Конгреса - най-висшата зак- 
онодалена институция в Китай. А популярният 
автор на китайското "икономическо чудо" 
Джу Жунгджи е новият премиер. Стабилно 
стопанско развитие и конвертируем юан (на

ционалната валута) са най-важните задачи 
на новия китайски кабинет - съобщи 

новият премиер. Новото правител
ство на най-многолюдната стра

на в света има тринадесет мин
истерски кресла по-малко от 
предишното.

първия кръг на регион
алните и кантонални 
избори във Франция на 15 
"плуралистическата ле

вица" на премиера Жоспен, в 
която влизат и комунистите и пар

тията на зелените, спечели убеди
телна победа в три от четирите стопан

ски колоси в страната - Париж, Лион, Марсей 
и Лил. И преди втория кръг, на 22 март, е ясно, 
че френската левица успя да разбие най-сил
ния бастион на десницата - столицата Париж, 
чийто градоначалник доскоро бе сегашният 
президент Жак Ширак. 
ц | ов секси скандал разтърси Белия дом. 
§”""■] Петдесетгодишната вдовица Кетлин 
1 8 Уили е много по-сериозен проблем за
президента Бил Клинтън от Моника Лиуински 
и Пола Джоунс. Пред няколко милиона 
зрители на ТВ мрежата Си Би Ес, г-жа Кетлин 
убедително разказала, как след смрътта на 
съпруга си, се отбила при семейния приятел - 
президента на САЩ, за да го помоли за 
някаква постоянна работа. "Сексефонистът" 
Били я завел в частните помещения зад "овал
ния кабинет": - Искаше ми се да му лепна един 
хубав шамар, ама си помислих - не може, ей 
така, да се удря шамар на един президент на 
САЩ. Затова реших да напусна помещението 
- изповяда Кетлин Уили. 
х^^ъюзният завод за мерки и благородни 
в’ метали съобщи, че лятното изчисляване 

на времето в СР Югославия ще започне 
на 29 март. В два часа сутринта на тая дата 
стрелките на часовиците ще бъдат подкарани 
с един час напред." Откртаднатият" по такъв 
начин цял час от денонощието, ще бъде вър
нат наесен, когато започне зимното мерене на 
времето.

П ПОПТОДОРОВА 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

В ПАСЕ
Елени Поптодоровп е била из- от пресслужбата на Българската 

брана за заместник-председател на Евролевнца.
Комисията за равни възможности 
на жените и мъжете на Парламен- комисия на ПАСЕ. конституирана 
торната асамблея на Съвета на Ев- на последната сесия на асамблеята 
ропа (ПАСЕ), съобщиха на БТА през януари.

Това е най-новата постоянна

ЧИСТКА В БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ

щението.
^^рбитражният трибунал за

спора във връзка с мул- 
тиетническата граница в 

областта на Бръчко съобщи, 
че град Бръчко си запазва 
"стату кво" и остава под меж
дународен контрол до окон
чателното решение - към края на 
тази или началото на идващата го
дина, с обоснование, че на ръководството на 
Република Сръбска 
провеждане на важни реформи. В решението 
се добавя, че сега е на ред Република Сръбска 
да се доказва пред международната общност. 
Ясно е, че онези, които държат тоягата в 
едната си ръка, не искат да испуснат толк
ова привлекателния морков, какъвто е 
град Бръчко.

тържествено събрание в Центъра на 
военните школи на Баница беше отбел
язан 18 март - Денят на югославското 

военно образование. За историята на воен
ното школство у нас говори генерал проф. д-р 
Синиша Борович, началник на Центъра, а на 
тържеството присъстваха началникът на Ген- 
ералщаба на Югославската войска генерал 
полковник Момчило Перишич, министърът на 
образованието в Сърбия Йово Тодорович и 
други гости - видни културни и политически 
дейци.

Българският президент Петър 
Стоянов уволни генералите Ангел 
Марин и Радослав Пешлеевски от 
комендантските постове на два ро
да войски.

Сменяването на изпълнява
щия длъжността началник на уп
равление "Ракетни войски и арти
лерия" генерал-майор Ангел Ма
рин беше очакван ход на президен
та. след като този генерал разкри
тикува хода на реформите в ар
мията. Марин се обяви против на
маляването на ракетните н артнл- 
ериГпште арсенали с 84 процента, 
понеже по този начин драстично 
ще бъде намалена боеготовността 
на българската армия, както и

против плановете за включването 
на България в НАТО.

Генерал-подполковник Радо
слав Пешлеевски беше началник 
на Строителни войски, които на
ред с изпълняването на отбрани
телните задачи изграждат жилищ
ни. инфра структурни и други обек
ти не само в България, но и в целия 
свят и по този начин осигуряват 
значителни средства за военния 
бюджет. Според официалната вер
сия тон е сменен поради злоупо
треба с 200 000 долара, но полити
ческите наблюдатели в София 
оценяват, че истинската причина 
за сменяването му е неговата лява 
политическа ориентация.

се дават възможности за

С
НАМАЛЯЛА Е ВЪЗРАСТТА 

НА НАРКОМАНИТЕ
От 25 000 до 40 000 души ре

довно взимат дрога в България, ка
за във Видин доц. Филип Лазаров - 
директор на Националния център 
по наркомании. Том уточни, че то
ва са официално регистрираните 
наркомани в страната, от конто 95 
на сто употребяват хероин.

Доцент Лазаров каза, че при
емащите наркотични п психоак- 
тивнм вещества реално са много 
повече, но трудно може да се по
сочи точният брой.

В борбата срещу употребата 
на наркотици е необходимо да се 
включи цялото общество, като на 
бедните се възлагат много надеж

ди в промяната на отношението и 
нагласите на хората по този остър 
проблем, каза доц. Лазаров. Тре
вожно е, че е намаляла възрастта 
на употребяващите наркотици в 
странта от 14-16 години на 12-10

храма "Света Параскева" в София беше 
хиротонисан в епископски сан, на т.нар. 
Черногорска православна църква архи

мандрит Михаило Мираш Дедеич. Тържестве
ната церемония по ръкополагането се водеше 
от патриарх Пимен, разколник в Българскара 
православна църква, който не признава па
триарх Максим. Разколниците, непризнавани 
от нито една призната православна църква, 
започнаха взаимно да се признават. Кой от 
кого се учи в разколничеството - българите от

В години.
По инициатива на Видинската 

болница и Националния център по 
наркомании във Видин бе организ
иран двудневен семинар-обучение 
с училищни психолози, здравни ра
ботници и психиатри на тема . 
"Превенция на злоупотребата с 
пенхоактивни вещества сред под
растващите”.В.Б.
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ЕНЕРГИЧНА БОРБА 

С ПРЕСТЪПНОСТТА
ВЧЕРА БЕШЕ БОСНА, ДНЕС Е 

КОСОВО, А УТРЕ?!
Социалистите и Пчннски окръг оказват пълна подкрепа на 

енергичната борба с престъпност;). която провеждат службите 
на Мннисп ерството на вътрешните работи и другите компе
тентни държавни и републикански органи. Всеки, който на
рушава законите, не може и няма да бъде освободен от закон
ната отговорност. Впрочем, в програмата на Социалистиче
ската партия дълбоко е залегнало становището за равноправн- 

всички граждани пред закона. Борбата с престъпността 
ще може успешно да се провежда само ако всеки 
своите - -

!:«тРспожс"» от алоапскня тероризъм в Космет „поощряването му от архитектите на новия 
, '“''"°|дък> ко,|ТО отново сс заканват със санкции към Югославия, членовете на Дружеството 

ко югославко приятелство отправиха апел към българската и световната общественост
Славоиия бяха принудени да на
пуснат родния си дом, за да спа
сят живота си. Същите тези гос
пода посрещнаха с аристократи
ческо пренебрежение законните 
претенции на нашата страна за 
компенсации за стриктното спа- 

в зване на наложеното ембарго 
1 срещу СР Югославия.

Вчера беше Босна, днес е Ко
сово, а утре пожарът ще обхване 
Македония и България. "Аргу
менти” ще се намерят. Сценари
ят е същият. Режисьорите са из
вестни.

Ние, българските граждани, 
членове на Дружеството за бъл
гарско-югославско приятелство 
нееднократно сме заявявали 
своето отрицателно отношение 
към наложеното жестоко ем
барго спрямо СР Югославия, от 
което освен народите на Юго
славия, най-много пострада на
шата страна, както и срещу опи
тите да бъдем въвлечени в кон
фликта. Днес отново се обръща
ме към вас, наши съотечестве
ници с призив за бдителност.

Както и досега, Дружеството 
за българско-югославско прия-

”У машите съседи отново се 
разпалва пожар. Този път в Ко
сово - свещена за сръбския на
род земя, която през 1389 година 
топ бранеше с пословичен теро
ризъм от турските нашествени
ци- Въоръжени отвън банди, на
ричащи себе си Армия за осво
бождение па Косово (АОК), 
провокират въоръжени кон
фликти и създават никому не
нужно етническо напрежение 
като въвличат в него мирното 
население. Отново се подготвя 
ембарго за СР Югославия, из
пълняваща конституционния си 
дълг да брани своята територи
ална цялост. Отново дипломати
чески митарства и нескриванн 
ултиматуми за силова намеса 
във вътрешните дела на една су
веренна държава. И отново спе
кулации с проблемите на мал
цинствата и човешките права. 
Трудно е да се повярва в иск
реността на ръководителите на

ето на
в рамките на

възможности, прояви необходимата бдителност 
1ова задължава всички граждани п държавни институции 

да оказват пълна подкрепа и помощуват, всеки в своята среда 
още в самото начало да се прекъсва и разоткрнва това об
ществено зло. Впрочем. Слободан Мплошевпч и Милан Мплу- 
тинович повече пъти изтъкваха, че борбата срещу всеки вид 
престъпност ще бъде една от приоритетните задачи на Юго
славия и Сърбия.

м. я.

НА ДЕЛОВО ПОСЕЩЕНИЕ в Димитровград тези дни 
пребивава на Пнротекн окръг Драган 
Пенчич. По време на посещението той проведе разговори 
с всички общински и републикански инспекции, ден-

началникът

Димитър Остоич

някои държави, които днес съз
дават контактни групи и се явя
ват членове на Съвета за сигур
ност, кога го още е жив споменът 
за техния колонпалпзъм. А едва 
ли ще се намери човек, който да 
се изненада от войнстващите по
зиции на главната дипломатка 
па САЩ г-жа Мадлеи Олбрайт. 
когато знаем, че собствената й 
държана бе създавана с цената 
па жестокото изтребление на 
местното население, така убеди
телно пресъздадено в амерпнан- 
ските филми, конто често се на
лага да гледаме.

Не е лн странно, че тъй на
речените радетели за спазване 
на човешите права останаха глу
хи и неми, когато хиляди сърби 
от Сръбска Крайна и Източна

стващи на територията на окръга. По време на разго
ворите, на които присъства и председателят на Общин
ската скупщина Никола Стоянов, е констатирано доброто 
сътрудничество между инспекциите и окръга.

ОЩЕ ЕДНА АВТОБУСНА ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКАТА СТОЛИЦА

На път за София автобусите на пшнкото 
транспортно предприятие ще спират само в 
Ягоди на. Ниш, Пирот н Димитровград. От 
нишката автогара те ще тръгват в 2 часа след 
полунощ, от Пирот - в 3 и половина н от 
Димитровград - в 4 часа сутринта, а от българ
ската столица ще се върщат в 21 часа българско 
време.

БЕЛГРАД - СОФИЯ 
ЧЕТИРИ ПЪТИ 

СЕДМИЧНО

телство няма да пожали сили за 
разширяване и задълбочаване 
на дружбата между нашите бра
тски народи и ще се противопо
ставя на всички опити за поощ
ряване на тероризма и сепара
тистките тенденции, откъдето и 
да идват те.
Съпредседател-говорител на Друже
ството за българско-югославско при
ятелство

Всяка сряда, четвъртък, петък и събота 
автобуси на Ниш-експрсс" ще тръгват от Бел
град за София. По този начин ще бъде подси
лена съществуващата ежедневна (освен в не
деля) автобусна линия Ниш - София.

Постоянната автобусна линия Ниш - София 
остава както и досега: от Ниш автобусът тръгва 
в 5 часа, а от София - в 18 часа българско време.

Димитър Остоич

ВОЙВОДИНСКИЯТ ОПИТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА (Политика, 9 март 1998 г.)

МОСТОВЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ
• ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ НАВРЕД ИЗ ВОЙВОДМИА ОСВЕДОМЯВАТ ЧИТАТЕЛИТЕ. СЛУШАТЕЛИТЕ II ЗРИТЕЛИТЕ СИ НА ОБЩО ОСЕМ 
ЕЗИКА • ИЗКЛЮЮЧИТЕЛНО БОГАТА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ МА МАЛЦИНСТВАТА

словашкият, в 19 - румънският, а 
русинският в шест общини, 
докато в община Бела църква 
със Статут е уточнено, че офи
циален език е и чехекият.

основно
ОБРАЗОВАНИЕ НА IIЕТ 

ЕЗИКА

ски език. Освен тези вестници, 
чнйто основател е Скупщината 
на Войводина, в покрайнината се 
печатат още около 70 вестника и 
списания на унгарски език, 12 - 
на словашки и седем на русински 
език.

повече от сто културмо-художе- 
ствсип дружества, ориентирани 
главно към тачене па унгарск
ото народно творчество, 30-сло
вашко, колкото изпълняват ру
мънска музика и пародии игри, а 
десетина дружества тачат русин- 
ско народно творчество.

ИЗДАТЕЛСКИ 
ТРАДИЦИИ НА ЕЗИЦИТЕ 

ПА НАРОДНОСТИТЕ

много разви то и че по такъв на
чин па практика се провежда 
идеята националните малцин
ства да бъдат мос тове за сътруд
ничество между държавите - ка
зва покрайиииският секре тар за 
осзлцесз вяванс па националните 
права, управление и предписа
ния Павел Домоньи.

Освен сръбското, в ДП Во
йводи ма съществуват още шест 
дружества за литература и език: 
унгарско, словашко, румънско, 
русипско. ромско и украйиско. 
Дейността на тези дружества се 
финансира от държавата.

В областта па културата 
територията па Войводина дей
стват десетина професионални

Когато преди няколко дни в 
Скупщината на Войводина пре
бивава кипърският посланик в 
нашата страна и в разговор с 
председателя на Покрайнинския 
парламент бе посочена необ
ходимостта от съвместен живот 

в Космст, като Войводинските радиостан
ции се обръщат към слушатели
те си на осем езика - сръбски, 
унгарски, словашки, румънски, 
русински, украински, македон
ски и ромски. По радиото дено
нощно се излъчва програма на 
унгарски език, на словашки - се
дем часа на едно денонощие, ко
лкото н на румънски, а на русин- 
ски малко по-малко. Преди 
няколко години но вълните на 
Радио Нови Сад започна излъ
чване на предавания на ромски и 
украйнскн език.

Във Войводина работят и 25

и толерантност 
единствената алтернатива за ме- 
ждунационалните конфликти, 
които сс превръщат в терори
зъм, бе казано, че за такава ре
цепта нетрабва да е ходи далече. 
Тази традиция именно дълвобко 
е вградена в съзнанието

Основното възпитание и об>- 
разобанио в АГ1 Войводина, ос
вен на сръбски, се провежда и ма 
унгарски, словашки, румънски и 
русински език. Средношколско
то образование с опргаиизмрано 
също така и на езиците на на
ционалните малцинства и то на 
унгарски, словашки, румънски и 
русински език в 18 общини в 32 

и то в 12 гим-

Издателската дейност на пет 
езика във Войводина има дълга 
традиция. Десетте паП-голсми 
изда телски предприятия в Пок
райнината печатат годишно по
вече от хиляда заглавим па сръ
бски. унгарски, словашки, румъ
нски и русински език. Заводът за 
издаване на учебници и учебни 
помагала печата учебници съ
що така на пет езика. Цен трал
ната библиотека на Войводина- 
Библиотеката па Матица сръ
бска, освен с книги иа сръбски, 
разполага и с бога т фонд книги 
на унгарски, словашки, румън
ски, русински и на другите езици.

Когато става дума за инфор
мирането, във Войводина се пе
чатат около 500 вестника, спи
сания, ревюта, специални и спи
сания за децата, как то и дути пу
бликации. Скупщината на АП 
Войводина е основател па пет

на
сръбска: 1.1хората

покрайнина - Войводина. едно
временно сконтинуитста в та че
нето на традициите, опазване на 
идентичността и в осъществява
нето на правата на национални
те малцинства в тази част на Ре
публиката.

Със Статута на Автономна 
покрайнина Воводинл е регла
ментирано, че в нокрайнинските 

официални употреба

във взор; на

театри, два от които изпълняват 
представления иа унгарски език 
- в Нови Сад и Суботица. също 
така два театра за деца дават 
представления па сръбски и ун
гарски език - и Пови Сад и 
Зренянин,» Младежкият театър 
от Нови Сад играе пред
ставления ма сръбски, унгарски, 
словашки, румънски и албански 
език. Освен професионалния бо
гат е и самодейният театрален 

Самодейните театри

средни училища 
пазим и 20 други средни учили
ща.

Полувисшето и виеше обра
зование на националните малци-

регпопалин и локални радиоста
нции, конто излъчват програми 
на четири, три или на два езика, 
а само четири радиостанции 
имат програми на само един 
език.

метна също така сс провежда и 
па майчиния език и го преди вси
чко в Новосадския унивсрситсз'.

-Към Новосадския универси
тет съществуват и инсти тути за 
изучаваме на езиците ма национ
алните малцинства. Иа малцин
ствата с позволено сами да си 
формират културно-художест
вени дружества за тачене па со
бствената си култура и иденти
чност, както и да сътрудничат с 
цодобни в страната-майка. По
ради
каже, че зова сьтрудничестло е

органи в 
паралелно със сръбския език и 
кирилицата, както 
цата,по уточнен от за копа начин 

словашкият,

Телевизия Нови Сад излъчва 
програмата си на шест езика на 
националните малцинства и то 
ма унгарски - ежедневно, а на 
словашки, румънски, русински, 
украйнскн и ромски език няко
лко пъти в седмицата,

Саполюб Живк

и лази пи

са и унгарският, 
румънският и русинският език и 
техните писма, както и езиците и

живот.
имат роля та па професионални в 
културата па словаците, румз,-*
1щитс и русппи го, и те получават 
субсидии от държавата.

Твърде богато и размообра-^ вестника иа унгарски език, три 
зпо е и музикално-фолклорното И(., словашки, както и иа но три 
творчество. Въп Войводи па има вестника иа румънски и русин-

писмата на другите малцинства. 
В 29 войводински общини 
статутите им е уточнено, че ед
новременно С'ЬС срябския език 
официални са и унгарския език и 
писмо

С'ЬС

зова свободно може да сс
12 общинив
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НАКРАТКОЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 00 НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Проблемите в Космет 
да се решават с 

политически средства

общината, категорично осъди терорис- 
тическитс атаки на албанските сецесион- 
пети в Косово и Метохия.

Водачите па СПС в Димитровград 
прсиха становището, че проблемите в 
южната сръбска покрайнина трябва да се 
решавате политически средства,т.е. чрез 
диалог между правителството па Сърбия и 
избраните от албанския народ представи тели. 
При това е подчертано, че всички спорни 
въпроси трябва да се решават в рамките па 
легитимните органи на Сърбия.

• Главният отбор на СНС се съгласи с предложението иа Общинския 
отбор па СПС в Босилеград Васил Таке» да бъде избран за председател

ОО иа СПС. Очаква се през следващата седмица да бъде проведено 
заседание на ОО, иа което Таке» и официално да поеме тази длъжност.
• От хигиенично-епидемиологичната служба в Здравния дом в Босиле
град узнахме, че па територията на Босилеградска община, а и в съсед
ните общини няма грипна епидемия. По думите на д-р Васил Захариев, 
епидемиолог в Здравния дом в Босилеград, заболяванията на пърлената 
и носната кухина през последните десетина дни са по-чести и по-ин-

засега няма причина за тревога. Все пак д-р Захариев 
препоръчва на всички, които усетят и най-малки симптоми на този вид 
заболяване, да потърсят лекарска помощ и да консумират топли 
напитки.
• Въз основа на новоприетото решение иа Общинската скупщина в 
Босилеград, освен комуналната такса, са повишени и таксите за ус
лугите, които общинските служби оказват на /ражданите. Така 
например за сключването на брак занапред ще се плаща такса от 30 до 
200 динара (30 дим. - ако бракът се сключава в работното време иа 
службата, 80 дни. - ако се сключва след или преди редовното работно 
време или пък в неработен ден и 200 динара, ако бракът се сключва 
извън помещенията па Общинската скупщина, включително и мест

на

На състоялото сс през миналата седмица 
заседание Изпълнителният отбор ма Общин
ския отбор на Социалистическата партия на 
Сърбия в Димитровград, от името на всички 
членове и привърженици на тази партия в

тензивни, но

б. д.

ДО КРАЯ НА МАРТ В БОСИЛЕГРАД

Общинските 
функционери ще 

посетят предприятията 
и ведомствата

сова помощ от републиканските институции. За
това до края ма март т.г. ръководната структура 
па Босилеградска община, и рамки те на редовната 
си дейност, ще напрани посещения във всички 
предприятия и ведомства в община та.

По думите па председателя на ОС Со тир Соти
ров целта иа посещенията е общинските функ
ционери да се запознаят па място до каква степен 
са реализирани миналогодишните развойни про
грами и да поговоря т с ръководителите и работ
ниците па фирмите за развойните им определения 
през тая година. При това, подчертава Сотиров, 
трябва да бъде решеио кон програми ще 
приоритет и за реализирането им да се поиска 
съответна помощ от Координационното тяло за 
развитие на неразвитите общини към правител
ството на Сърбия.

ните канцеларии). м. я.
• от 60 НА 80 ДИНАРА е увеличена цената на целодневния престой 
на децата в заведението за предучилщно образование, а на 40 динара - 
па полудневния престой.
Въпреки увеличението, цената все още с далеч от икономическата цена 
и нс покрива разходите. Те сс наваксват от общинския бюджет.
• ПОРАДИ ПРЕОБШИРЕН ДНЕВЕН РЕД 
яли всс още нс е насрочено продължение на прекъснатото заседание на 
Управителния отбор на конфекция "Свобода”, на което се разисква за 
положението в конфекцията, финансите и плановете за настоящата 
година след няколкодневната стачка през миналия месец.з миналия 
месец.
• На състоялото се неотдавна редовно годишно заседание на ску
пщината на Сдружението иа частните предприемачи от Димитровград
ска община бяха анализирани дейностите на тази организация през 
миналата година, приет отчетът за работата и финансовият план. 
Вместо досегашния подпредседател на Сдружението Емил Петров, ко
йто подаде оставка, за нов подпредседател частниците избраха Николай
• ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИ
НАТА НА ОСП

Както е известно. Републиканският завод за 
регионално развитие преди една година изготви 
програма за ускорено развитие иа Босилеградска 
община до 2005 година. С какъв темп ще бъде 
реализирана тази програма, това преди всичко 
зависи от подготвеността на общинските пред
приятия и ведомства да изнамерят свои развойни 
програми и за реализирането им да търсят фннап-

и неподготвени матери-
имат

м. я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Дарения за по-добра 
здравна защита

щипа в Босилеград оказа пълна подкрепа на ини
циативата и предприе съответни мерки тя да бъде 
проведена успешно и на територията на Босиле
градска община. За да даде положителен пример 
в това отношение, Изпълнителният отбор на ОС 
дари на Здравния дом в Босилеград един от общи
нските автомобили ("Югофлорида”). мият» стой
ност е над 50 000 динара. По този начин Общин
ската скупщина даде свой принос за смечкавапето 
иа проблема с недостига на линепкп, който в по- 
дълъг период за труднява дейността на Здравния 
дом.

По предложение на председателството на Общинския съюз на пенсион
ерите (ОСП) днес в Димитровград ще се състои редовно заседание на 
Скупщината па тази организация.
На заседанието ще бъде обсъден отчетът за работата на скупщината, 
нейните органи п тела през миналата година. Ще «5е разгледа и про
грамата за дейностите на ОСП през тази година, както и финансовият 
план за 1998 г. Членовете на скупщината ще обсъдят и приемат новия 
Статут на пенспонерската организация п правилата за работата на 
местните организации, които действат в рамките на ОСП.
Освен това ще се проведат избори за председател и заместник-предсе
дател на организацията и ще се изберат нови членове на Общинския и 
Надзирателния отбор. В края на заседанието на заслужилите членове 
на ОСП ще бъдат връчени признания.

Дълги години здравното дело се стълкновява 
с редица остри проблеми. Липсват помещения за 
ординацни, лаборатории, бърза медицинска 
помощ, основни апарати п съоръжения, медицин
ски инструменти, линейки... Имайки предвид това, 
Здравният център във Враня, в рамките на който 
работи н Здравния!' дом в Босилеград, нсодавна 
поде инициатива за обезпечаване на парични сред
ства чрез дарения от страна на стопански колек
тиви, обществени и частни фирми, заведения и 
граждани.

Изпълнителният отбор на Общинската скуп-

Изпълиителиият отбор па ОС призова всички 
ведомства, стопански колектви. частни предпри
ятия п други фирми, включително п гражданите.
в рамките на възможностите см да допринесат за 
успеха на акцията.

м. я. Б. Д.

КОНКУРСЪТ ЗА ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА И АКАДЕМИИ (3)

МОДЕРЕН ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ
Динамичното развитие на науката и военните тех

нологии в съвременния свят предизвика големи про
мени във всички области на военната наука и особено в 
областта на информационните дейности в процеса на 
командването. Затова съвременното школуване 
офицери е съществено но-различно от някогашното.

На войската е необходим офицер, който е всестра
нна личност, имаща цялостна представа за своята среда 
и по-широкото й окръжение, за да може да действа 
ефективно и да осигури необходимия успех. С други 
думи казано, съвременният офицер трябва да се отли
чава не само с военнотехнически знания, но и с широко 
общо образование, модерен идентитет, професионално 
отношение към службата, динамичност, висок автори
тет, емоционална стабилност и други положителни ха
рактерни черти. Всъщност, това е и основната цел на 
образованието във военните училища и академии.

Комплексът на Общата военна академия се намира 
на периферията на прочутия белградски квартал Деди- 
нье и на студентите предлага изключително благопри
ятни условия за образование и живот. Стаите имат три 
легла и обща баня, а за всеки от квартируващите в тях

студенти е осигурено отделно бюро. Студентите полу
чават безплатно необходимата литература, училищен 
прибор и учебен материал, както и джобни пари в зав
исимост о г курса, в който са записани, и пари за билети 
когато отиват на семестриалните ваканции п се връщат 
в академията. В клуба на Военната академия често гос
туват известни мизикантп,художници,журналисти,ре- 
цнтаторн, актьори, шахматисти, а освен това за студен
тите се осигуряват и безплатни билети за театралните 
представления в един от авторитетните белградски теа
три. В рамките на комплекса на военните академии 
съществуват голям брой съвременни спортни обекти и 
този факт красноречиво говори за голямото значение 
на спортните дейности в образователния процес п живо
та на студентите. За студентите-спортисти се грижат 
утвърдени спортни специалисти в рамките на спортното 
дружество "Академац”, което твърде успешно се съ
стезава в студентската лига на Белград.

Общата военна академия има три отдела. В отдела 
за сухопътните войски студентите се подготвят за про
фесионални офицери в пехотните сили, бронирано-ме- 
ханизмраните единици, артилерията, инженерните ча
сти, връзките, електронното разузнаване п контраразу
знаване и АБХО. Образованието се състои от обща 
част, която се реализира в академията в продължение 
на три години, и професионална специализация, която 
сс провежда в центровете за специализирано обучение 
в продължение на една година. В отдела за РВ н ПВО 
студентите се образоват за командири в авиацията н 
противовъздушната отбрана. Първите три семсстра са 
предназначени за общо образование, като се изучават 
предмети от обществената, природно-математическа
та, техническата и общовоенната област, докато в оста
налите пет семстра се провежда професионалната спе
циализация (обучение за пилоти на военните самолети 
и въртолети). По същия начин се провежда и обуче
нието в отдела за военноморските сили, а на края на 
всеки семестър студентите прекарват известно време на 
военните кораби.

Във Военнотехническата академия в Белград и Жа- 
рково студентите се образоват за офицери, конто след 
това постъпват на работа в една от службите на Вой
ската на Югославия - техническата (сухопътната, воен
новъздушна и военноморска), транспортната, интенда-

на

. Проектирайки нов модел за системата на воен
ното образование, ние се стремим към по-рацион- 

.ален и по-качествен учебно-възпитателен процес, 
•научноизследователска работа и издателска дей
ност в рамките иа Войската на Югославия. Целта 
ни е да повишим равнището на тези дейности до

нтската. финансовата и информационната. Освен ос
новното образование, което съответства на факулте
тското, във Военнотехническата академия съществу
ват пнивото на стандартите, които преобладават в съ

временните армии и отбранителни системи в света.
По-малка, по-модерна и по-ефикасна войска - 

това е моделът, към който стремим н с който иска
ме да посрещнем новия век. А този модел нре-

постдншюмнм студии п след завършването им се 
получава званието магистър и доктор на военнотехни
ческите науки. Съществуват и други видове професион
ално усъвършенстване на офицерите от споменатите 
служби.

От гореказаното лесно се прави изводът, че Воен
нотехническата академия е своеобразен политехниче
ски факултет. В подкрепа на тази констатация ще при
ведем още един твърде важен факт: учебната програма 
по основните предмети не се различава от програмата 
на съответните факултети в рамките на Белградския 
университет.

дпочита принципа: по-високо качество, постигнато 
от по-малък брой извършители при пълноценно 
ползвапе на всички ресурси, с които разполага от
бранителната ни система. Модернизирайки се, вси
чки армии в света все повече ставаттехнически”, 
т е* все повече ползват науката и научните откри
тия.

Генерал-майор проф. д-р Синиша Борович, 
началник на Центъра на военните училища към ВЮ

Зоран Миладинович
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ЗАПОЧВА РАБОТА ФАБРИКАТА НА "СИМПО" ЗА ЕК 
ОЛОГИЧЕСКА ПИТЕЙНА ВОДА В"АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

” ВЛАСИНСКА РОСА” ОТ 
ПЛАНИНСКИ ИЗВОРИ ТЪРГОВИЯТА Е ПО-ДОХОДНА 

ОТ ТРАНСПОРТА
Автотранспорт” от Босилеград приключи 

миналата делова година със загуба от около 80 000 
динара, но по думите на директора Ивалчо Ста
нчев

или обществена. От този принцип се ръко
води и нашата фирма. Разбира се, и занапред 
не се отказваме от основната си дейност - 
автотранспорта, обаче нужна ни е определена 
помощ ог общината и държавата. Особено 
сега, когато поради общото безпаричие броят 
на пътниците ежедневно намалява. Така 
например на пътуващите към вътрешността 
в нашите автобуси осигуряваме 6500 места 
месечно, а според евиденцията за февруари 
т.г. едвам са използвани 1000. Факт, който 
нанснтна загрижава и всеобхватно отразява 

автотранспорта не 
само в нашата община, но и в страната”, заяви 
Станчев.

Когато пък става дума за работата на "Ав
тотранспорт” през изтеклата година, в пред
приятието я окачествяват като сравнително 
добра, въпреки че е отчетена загуба, която е 
резултат и на най-новото покачване на цените 
на горивото и маслото. Редовно са поддържа
ни всички автобусни линии, работниците не са 
били в принудителни отпуски и редовно са 
получавали заплатите си. Освен това, фир
мата вложи определени средства в разширя
ването на основната си дейност, както и на 
дейността си в областта на търговията и гос- 
тплничарството. В течение на миналата годи
на цялостно е оборуден и пуснат във функция 
сервизът за технически преглед на моторни 
превозни средства, ремонтирани са три поме
щения и в тях са открити магазини за най- 
различни стоки. Покрай всичко това "Авто
транспорт” купи и един нов автобус.

мо-тревожеи от загубата е фактът, 
т руднената стопанска обстановка проблемите на 
автомобилния транспорт сс пренебрегват от об
щината п обществото като цяло. Станчев г 
че затрудненията в дейността на "Автограисно 
Р* обществен проблем п в преодоляването им 
трябва да се включи най-напред държавата, след 
това общината, а накрая и самата фирма. Защото 
поради редица обстоятелства, конто са

че в за

смята,

ИЗЧ 1 •!
Холдинг компанията Сипмо’ от Враня приключва строежа на 

фабрика за бутилиране на екологнческа питейна вода ”Вла- 
роса в сурдулишкото село Топли дол, за което са нзразход- 

20 милиона германски маркн. По думите на генералния дирек
тор на Симпо Милан Ннколпч и подпредседателя на Холдинг 

Владимир Арсич. фабриката ще започне работа до 
края на месеца, и двете смени на само една производствена линия 
ще бутилират 12 хиляди бутилки от 
годишно.

В първия етап ще започне работа само една производствена 
линия, докато другите две. за които са обезпечени помещения, ще 
бъдат активизирани по-късно.

В Топли дол ще се бутилира една от най-добрите питейни води 
Европа, от скологически абсолютно чисти извори, намиращи се 

на 1550 метра надморска височина.Сегашните нзво

продикту
вани от пазарната икономика, автомобилният 
транспорт като стопански отрасъл от година 
година ще бъде все по-недоходен.

В подкрепа на твърденията си директорът па 
босилеградското автотранспортно предприятие 
привежда следните данни: през февруари гази го
дина от автотранспорта, в който са били анга
жирани 110 работника, фирмата е осъществила 
приходи от 300 000 динара, а в търговията (три 
магазина), където са били ангажирани само 15 
души, реализацията възлиза на пад 120000динара. 
Станчев посочва още един показателен пример: 
на местната автобусна линия за Караманнца през 
февруари е осъществен приход от 8700 динара, а 
само за гориво са изразходвани 5000 динара! Съ-

новата
синска
вани

сегашното положение на
на

компанията

по 1.5 л. или 60 милиона литра

в
ват 18 л/секрида

вода. а са открити още два извора, конто ще дават 30 литра вода в 
секундата, което говори, че резервите са практически неизчер
паеми. Когато започнат да работят п другите две производствени 
линии, годишната продукция на Топлодолската фабрика ще 
достигне 300 милиона литра .

Според експертизата, направена в чуждестранни лаборатории, 
водата от Топли дол е най-качествената в Европа, химически н 
бактеорологически напълно чиста .Тя ще се бутилира такава, ка-

щевременно в малкия магазин на автогарата ре
ализацията е възлезла па 30 000 динара. И двата 
примера, казва Станчев, сочат, че автотранспо
ртът е в упадък. Заради това ръководството пред
приема мерки да разшири дейността на фирмата 
в областта на търговията и гостилнпчарството.

"В условията на пазарната икономика борбата 
за осигуряване на доход е приоритетна задача на 
всяка фирма, независимо от това дали тя е частна

м. я.
квато се получава от самите извори, а с въвеждането на въглед- 
вуокис ще се прави и минерална вода. както и газирани и негазпранн 
напитки.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

Технологията за експлоатацията п бутилирането на водата сс 
ръководи от италианска група експерти, начело с проф. д-р Джу- 
зепе Напи. Поради високата автоматизация в тази фабрика ще 
работят 150 работника, известно число от които бяха на специали
зация в Италия и Франция. Само 10(Тонюг)

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЗАПЛАТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 
СТАТИСТИКАТА хектара

залесени
голини

ПЕТИ - ОТЗАД НАПРЕД
Въз основа на статистичните данни от “Държавен вестник” 

номер 5 от 27 февруари т.г. за изплатените заплати в стопанството 
на общините в Република Сърбия, дими тровградското стопанство 
печели пето място, но от дъното нагоре. През януари са изплатени 
средно по 177 динара. По-ниски запла ти от Димитровград имат 
само четири общини и то Джаковица със 174 динара, I бра със 140. 
Щръбце със 134 и Косовска Каменица със 109 динара. Тъй като 
всичките четири общини са от територията на Космст, трябва да 
посочим неизбежния факт, "че поради познатите трудности 
кои 
данните.

Що се отнася до общините от Пиротски окръг, статистиката 
казва, чс Пирот е имал най-високи заплати през януари - равно 600 
динара. Бабушница е след него с 545 динара, а Бела паланка е I ре 1*1 
с 262 динара. Босилеград например е осъществил 344 динара през 
януари. Между 182 общини от списъка, най-високи заплати са из
платени в община Обилич - 2323 динара и това е сдинствсшна 
община с над две хиляди динара средна заплата в стопанство ю. 1о 
същото време град Белград е осъществил 1110 динара.

От статистичния преглед можем да направим и следните и зводи- 
над 200 динара са имали 14 общини , повече от 500 - 16 общини, пад 
500 - 16 общини, повече от 600 - 27, над 700 - 19, повече от 800 - 14 
над 90(1 само осем общини , а между 1000 и 2000 динара средна 
заплата в стопанството за януари имат 26 общини. Нека накрая да 
кажем и това, че само в Дими тровград и споменатите четири общи
ни от Космет средната заплата е по-ниска от 200 динара. А що се 
касае до средната заплата в Сърбия, тя през януари е била 811

В края па миналата седмица проведоха засе
дание членовете на Изпълнителния съвет на Двп- 

гораннте (ДГ) от Димитровград. Те 
анализираха информациите, отнасящи се до дей
ностите на ДГ през миналата година, които са 
предоставени и на Изпълнителния отбор па Об
щинската скупщина. Според тези информации, 
през 1997 г. на територията на Димитровградска 
община са залесени общо 10 хек тара площи и то 5 

обществения и 5 на частния сектор, което бе 
причина членовете па ИС на ДГ да заключат, че 
през последните няколко години, а особено през 
миналата година драстично е отслабнал интензи
тетът на залесяване то в общината.

Па заседанието бе споменато, че от 1965 го
дина, когато е сформирано общинското Движе
ние на гора пито до днес ма територията на об
щината са залесени общо 4000 хектара площи с 
иглолистни и 500 хектара - с широколистни дъ
рвета (предимно с акация и топола), докато 3000 
хектара площи са затревени.

В момента Движението па гораиите разполага 
с 16 083 динара, от кои то 10 хиляди динара неот
давна е получило от общинския бюджет, докато 
останалите средства са приходите, които са препе- 

миналата година. Републиканското Мни
за селското стопанство и лесовъдство

за ня-
общини от Космет не се гарантира пълна автентичност на

Общинското Движение на гораиите ще отпра
ви до Общинската скупщина инициатива да се 
сформира общински Фонд за развитие на лесо
въдството. Допреди няколко година такъв Фонд е 
имало на републиканско ниво и чрез него са са 
финансирали дейностите на гораиите от цяла Съ
рбия. За жалост, този Фонд вече не съществува.

На заседанието е изразена признателност на 
учениците от основното училище ”Моша Пияде” 
и Дими тровградската гимназия, които са участва
ли в миналогодишната залиентелна акция в мест
ността Парасниа, намираща се над димитровград
ската болница. Същевременно е подчертано, че в 
бъдещите знлнснтелни акции трябва да се вклю
чват по-масово и синдикалните организации от 
димитровградските предприятия. Изтъкнато бе и 
това, че виновниците за горските пожари зана
пред трябва да се наказват по-строго. Във вързка 
с тази тема бе казано, чс от 1965 година до днес, 
преди всичко поради небрежността на хората, ко
ито са предизвикали горски пожари, в нашата 
община са унищожени около 500 хектара гори. 
Оглавяващите общинското Движение на горяни
те затова отправиха апел към всички хора да дъ
ржат сметка, когато сс озоват в гора и да внимават 
да не предизвикат пожари, защото горите пред
ставляват голямо богатство за нашата община. 
Една от приетите констатации бе и тази, 
населението занапред трябва да се обяснява по- 
често какви отрицателни последици могат да на
стъпят, доколкото продължи тенденцията за на
маляване на горите в нашия край.

жеппето на

на

динара. А.Т.

тДа живее конкуренцията: сени от 
истсрство
понастоящем дзлжи на тази организация 25 хи
ляди динара и в момента ме се знае ко!а ще й 
заплати тези средства. Изхождайки 
средства, членовете на ИС след кратка дискусия 
стигнаха до заключението, че през настоящата 

ма тери тория та на общината би било онти- 
залссит около 10 хектара площи ма 

обществения и 5 хектара площи

В Димитровград само хляба на общественото предприя тие 
"Пекаря” и този, който "идва” от Пирот, са на държавна цена. 
Най-напред "Миша", а от 16 март и останалите частни хле- 

хляба на ДВА динара за един
че на

от наличнитебопекари намалиха цената па 
хляб. Теглото си остана същото.

Да живее конкуренцията! - качват димитровградчани и се
ио-д ьлго време. Да на годила 

малпо да се
надяват, че тези цени ще останат за 
помним, че при частни те фурнаджии са намалени и ценизе па 
баниците и останалите хлебни изделия.

Б. Д.
ма частния сок-

А.Т.

о20 МАРТ 1998 г.



РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ ПОДЕХА ИНИЦИАТИВА ДА 
СЕ ИЗБЕРЕНОВИНИ ОТ "СТОЧАР"

от шината община.
Предложението на ръководителите на споменатата 

местна общност е подкрепил и г-н Петър Виденов, жур- 
РТВ "Цариброд”, който подготвя радиопре

даването "Моето село", посветено на селското стопан
ство и селото. Виденов и сътрудниците му са заплану
вали да обиколят димитровградските села и да направя] 
радио - и телевизионни предавания за най-добрите 
селскостопански производители, които се занимаватс 
овцевъдство, козевъдст во, говедовъдство, а също така 
н с пчеларство, земеделие и овощарство.

Очаква се Общинската скупщина да бъде пок
ровител па тази акция.

НАЙ-ДОБРИЯТ
ЖИВОТНОВЪД

ПРЕМИИТЕ СЕ 

ИЗПЛАЩАТ 

РЕДОВНО

иалист В

Мотивирани от желанието да дадат свой принос за 
развитието на селското стопанство и създаването па 
условия за по-хумаиен живот на селското население, 
оглавяващите най-активната през последните няколко 
години местна общност в Димитровградска община - 
Височки Одоровци и Гулеиовци неотдавна подеха ини
циатива да се избира най-добрият домакин-животновъд

Но са точни слуховете, че премиите за мляко, 
които дава републиката, сс задържат и не се из
плащат редовно
”Сточар’\ категоричен е Минца Матов, директор 
на кооперацията. Премиите редовно пристигаха 
от републиката, но от началото па тази година 
все още никакви средста нс са пристигнали. Пък 
и досега не са давани пари, а вместо тях е дадена 
нафта. По този начин са изплатени премиите до 
ноември. Списъците за ноември са готови, но в 
момента няма достатъчно дизелово гориво.

Тъй като законовите разпоредби предвиждат 
премиите да се изплащат в срок от пет дни, а за 
неспазването на срока наказанията са жестоки, 
то при съществуващото положение "Сточар” 
едва ли може да си позволи да плаща и наказания. 
В подкрепа на твърденията си Матов показва 
списъците с имената на производителите, конто 
са осъществили премии за мляко.

Що се отнася до останалите активности, в 
кооперацията предприемат мерки за набавка па 
нова механизация. Покрай набавените през ми
налата година трактори за пшеница, тази година 
по същия начин ще се набавят прикачим машини 
за тракторите и едни комбайн. Всичко това ще 
бъде платено с пшеница и частично с вишни. 
Затруднение е задължението, според което 20 па 
сто от стойността на машините трябва да се 
заплати предварително с готови пари.

А когато става дума за задълженията към 
държавата, които преди известно време бяха 
значителни. Матов казва, че те почти цялостно са 
платени. ”Сега ни остава най-напред да се разяс
ним сами със себе си и след това да започнем да 
работим”, добавя директорът на ”Сточар”.

от земеделската кооперация
б.д.

В СЕЛО МУСУЛ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

АКТИВНО МЕСТНО РЪКОВОДСТВО
общност Венс Якимов, на първо мя
сто са махленските пътища. В про
грамата за работа е запланувано да 
се разшири пътят за махала Рула и 
да се прокара нов път от тази махала 
до махала Шаролинци. Запланувано 
е разширяване на пътя за махала 
Припор, който да продължи към се
ло Плоча.

В местната общност казват, че 
няма да пренебрегнат и пътищата за 
останалите махали. Запланувано е и 
по-нататъшно уреждане на селски
те гробища и сградата при тях. Има, 
казва Якимов, заинтересовани селя
ни, които желаят да прокарат път до 
имотите си и преди всичко до горите 
си и са готови сами да финансират

на, проблемът ще бъде решем изця
ло и селото ни ще има добри махлен
ски пътища.

През миналата година поправи
хме главния път, който минава през 
селото и го свързва със съседните 
села Барйе и Плоча. Уредихме де
сетима километра махленски пъти
ща - за махалите Клсчонци, Боро- 
вски дол, Припор, Мечка и Бамк- 
овци. Поправихме и пътя за Барйе, 
махала Кула и Скок. Прокарахме 
нов път за махала Вунсвци, достъп 
до сградата в селските гробища и 
ремонтирахме пътя за махала Кек- 
сринци. Електрифицирахме сграда
та при селските гробища и решихме 
още някои селски проблеми. За тези 
дейности изразходвахме над 20 000 
динара. Една част от тях осигурихме 
ние от местната общност, а остана
лите средства са от местното само
облагане и Дирекцията за местни и 
некатегоризирани 
Иван Трайков.

И през тази година, по думите на 
председателя на Съвета на месгната

Па проведеното през първата 
половина на март заседание Съве
тът на местната общност в Мусул 
анализира миналогодишната си дей
ност н прие орентационна програма 
за работа през тази година. Члено
вете на Съвета констатираха, че 
дейността на МО през 1997 година е 
била резултатна в рамките па въз
можностите па местната общност и 
Общинската скупщина. Па засе
данието бе подчертано, че за успе
шното реализиране на запланувани
те дейности особена заслуга имат: 
Иван Трайков, отборите в Общин
ската скупщина, председателят на 
Съвета на местната общност Венс 
Якимов и координа торът Владимир 
Стойнев, а също така п ръковод
ната структура на Общинската ску-

тази акция.
Якимов и Трайков казват, че таз

годишният им план е реален и че със 
съвместни усилия и ангажиране на 
всички фактори в местната общ
ност изцяло може да бъде реализи
ран.

пщпна.
"Вече две години се занимаваме 

с махленските пътшца, които бяха 
един от най-острите проблеми на се
лото. Сега вече този проблем е сме-

лътшца”, заяви

м. я.А. Т. кчен п доколкото успеем да реализ
ираме заплануваното за тази годи-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ 
В БОСИЛЕГРАД

шшж
БЕЖАНЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Четири месеца 

без международна 

помощ

ПЛОДОТВОРНА 

ЧЕТИРИГОДИШНА ДЕЙНОСТ
• Приет е отчетът за работата в периода от 1994 до 1998 година и програмата за работа до 2002 година • 
Учредени са Скупщина и Общински отбор от 9 души, комисии и секции • Вера Костадинова с преизбрана за 
председател на Скупщината и Отбора • Връчени признания па дейни членове

През изтеклия четиригодишен период (1994 -1998)
Общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград е осъществила твърде добри резултати.
Това й е добра основа и занапред успешно и пло
дотворно да осъществява хуманните си задачи. Това 
между другото се изтъква в отчета, който беше изне
сен на проведеното към средата на март отчетно- 
изборно събрание.

Организацията на ЧК в общината има над 2300 
членове, организирани в 50 местни организации - 32 в 
местните общности, 12 в трудовите колективи и 6 в 
учебно-възпитателните заведения. През отчетния пе
риод Скупщината е провела 4 заседания, Общинският 
отбор - 21 заседания, на които са обсъдени над 60 
въпроса. Изнесени са 38 сказки от областта на 
здравното просвещение, на които са присъствали над 
1000 души. За помощ на материално слабите 
граждани, както и на бежанците, които намериха при- 
бежище в нашата община, през отчетния период са 
изразходвани над 6500 динара. На тези лица органи
зацията на ЧК е помогнала и с хранителни продукти, 
облекло, обувки, постилки, завивки и хигиеничен ма
териал.

В реализацията на тези дейности Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Босилеград всестранно 
е сътрудничила с Общинската скупщина, местните 
общности, Клона за социални грижи, учебно-възпи
тателните заведения и други общински ведомства.

Значителни са резултатите на Общинската орга
низация на Червения кръст в Босилеград в областта 
на кръводаряването, седмицата на борбата срещу ту
беркулозата, в акцията "Солидарност на дело", "Дру
гар на другаря”, в седмицата на борбата срещу алко
холизма и наркоманията и пр.

След като бяха приети отчетът за работата през 
. изтеклия четиригодишен период и програмата за ра
бота до 2002 година, на заседанието бе верифициран 
мандатът на избраните в местните организации члено
ве на Скупщината и бе избран нов Общински отбор от

Вече четири месеца не пристига никаква хумани
тарна помощ от международната общност за бежан
ците в Днмитроград. се изтъква в отчета на Общин
ската организация на Червения кръст в Димитровград, 
който бе приет на последната сесия на Общинската

9 души. За председател на Скупщината, ведно и пред
седател на Общинския отбор бе избрана Вера Костад
инова, юрист в профнтния център КОБОС, която и 
досега беше на този пост. Членове на Общинския от
бор са: Прокопп Радованов, гимназиален преподава
тел, Зоран Такев, административен работник в ор
ганизацията на ЧК, Иван Стаменов, работещ в "Ав
тотранспорт”, Васил Захариев, агроном-пенсионер. 
Руска Божилова, работеща в ОО на ЧК, Стоян 
Станонков, полицай, Владимир Стоименов, учител в 
Основното училище, и Ангел Лазаров, ученик в Гим
назията. За членове на Контролната комисия са 
избрани: Борис Лазаров, работещ в "Автотранспорт”, 
Винко Богословов, пенсионер, и Борис Тасев, дело
водител в КОБОС. Изб 
за организационно развитие с председател Вера Ко
стадинова, на секцията за работа с младежта с предсе
дател Прокопп Радованов и на секцията за здравно 
просвещение с председател д-р Славица Богословова.

На заседанието присъстваха и Радомир Кръстич, 
подпредседател на Червения кръст на Сърбия, ц Ву- 
кашин Стаменковнч, председател на ОО на ЧК в Леск- 
овац и член на Републиканския отбор на Червения 
кръст на Сърбия. На Прокопп Радованов, Зоран Та
кев и Владимир Стоименов, както и на ОО на ЧК в 
Босилеград, Основното училище и Гимназията под
председателят Кръстич връчи златни значки, които 
им бяха присъдени от Републиканския отбор на ЧК на 
Сърбия. Сребърни значки бяха връчени на Вера Ко
стадинова, Иван.Стоименов, Васил Захариев, Стойне 
Йованов, Стоян Станойков, Иван Александров и Бо
рис Лазаров, както и на подведомствените училища в 
Бистър, Долна и Горна Любата и Горна Лисина, на 
Общинската скупщина, Здравния дом, ПЦ КОБОС, 
Отдела за вътрешни работи, "Автотранспорт”, ОП 
”Бор” и Републиканския завод за здравно осигуряване 
Враня - Клон в Босилеград.

скупщина.
А през миналата година от международната 

общност са получени 872 литра олио, 1010 кг захар, 1050 
кг брашно. 968 кг макарони. 120 кг мляко на прах, 100 
кг фасул. 238 кг консерви. 388 кг сапун за пране, 121 
одеяла, 57 чифта обувки...

Получената стока е разпределена съгласно крит
ериите на международната общност: 70% за бежан
ците. които са в колективните центрове, а 30% за оста
налите. Този вид помощ се отнася предимно до бежан
ците, които са без какъвто и да е приход. За разпре
делените стоки се води строга евиденция, която ре
довно се доставя до съответните международни инсти
туции.

рани са и членове на комисията

Освен от международната общност, Общинската 
организация на Червения кръст в Димитровград през 
миналата година е получила помощ и от клуба на юго- 
елвяни "Слога” от Германия и то посредством Дра
гомир Манов от село Радейна, временно работещ в 
Германия. Получени са 4375 кг брашно, 12 колета с 
макарони, 10 с мармалад, чай, супи. Брашното е 
разпределено по следния начин: 3100 кг са разделени на 
най-застрашените лица на територията на общината, 
200 на бежанците, настанени в мотела, 200 на Дома за 
стари лица и 200 на детската градина. Останалите 675 
кг се пазят за спешни интервенции.

Освен това, на територията на общината са събрани 
и дадени към 350 кг стари дрехи и друго облекло. Също 
така значителна помощ се оказва и от общинския 
бюджет, така че бежанците в никакъв случай не са 
оставени без помощ.м. я. А.т.

о 20 МАРТ 1998 г.



ПРОФ. М-Р ВЕНЕ БОГОСЛАВОВ, АВТОР НА ГОЛЯМ БРОЙ УЧЕБНИЦИ
ПО МАТЕМАТИКА

дните училища едва ли може да 
се замисли без неговите сборни
ци, които се ползват и в учили
щата на територията на преди
шна Югославия.

По случай 40-годишнината си 
Заводът за учебници удостои 
професор Богославов 
тна емблема като 
дългогодишна авторска дейност 
и голям принос за развитието' на 
Завода. Защото тиражът 
дадените книги вече 
един милион и половина.

Възпитавайки
въвеждайки ги в тайнствения 
свят на числата, професор Бо
гославов винаги им е казвал, че 
науката, както и животът, колк- 
ото повече иска, толкова повече 
дава.

Много не са по-лоши от предходните. 
Трудно се живее с 1500 динара 
заплата и 800 динара пенсия.

Изказвайки надежда, че ня
кои сегашни обстоятелства няма 
да останат завинаги и че хората 
ще успеят да се изборят за истин
ските стойности, проф. Богосла
вов казва:

- В училището все пак се за
пазва авторитетът, тук може би 
и повече отколкото в семейство
то. Много пъти, особено по вре
ме на записването на абитуриен
тите във факултетите, съм имал 
възможност да чуя от родители
те следното изречение: ”Моля 
Ви, поговорете Вие с него, защо
то нас вече не ни слуша.”

Професор Богославов допъ
лва, че в Пета белградска гим
назия, в която той работи цели 
33 години, се записват ученици и 
от най-отдалочените райони на 
столицата. На родителско-учи
телските срещи този популярен 
педагог се среща с някогашните 
си ученици. Живеят в различни 
белградски квартали, но децата 
им учат в училището, в което са 
учили и те.

Програмите по математика 
не са променяни радикално - 
обяснява професор Богославов 
от позицията на дългогодишен 
член на Отбора за проучване на

проблемите в обучението по ма
тематика към Просветния съвет 

Сърбия. И занапред те няма 
да се променят до голяма степен. 
За разлика от математиката, 
предупреждава този просветен 

университет
ска химия се е "преселила” в ги
мназията, а също така и голяма 
част от физиката. Когато става 
дума за физиката, добавя Бого
славов, тук се случват неща, ко
нте не смеят да се случват - учеб
ният материал се тълкува с по
мощта на математически ура
внения и формули, които не са 
предварително обработени в ча
совете по математика.

- Много съм щастлив, когато 
работя с децата, това е в кръвта 
ми - казва той. - Мога да изляза в

Ц
I па

СЪМ
щастлив 

когато 

работя с 

децата

V.

съветник, цялата
V със зла-г признание за

1$ на из- 
достигна

учениците и

• Поколенията не се различа
ват, само се променят обществе
ните условия 
известен

твърди този 
педагог и любим про

фесор, чннто ” Сборник от ре- 
шени задачи по математика 4” 
тези дни ще бъде издаден за - 
тридесети път • За разлика от 
физика и химия, програмите 
математика не са променяни и 
няма да се променят радикално

- Децата са наистина добри и 
без товаАВТОРИТЕТ:

проф. м-р Вене Богославов
пенсия, но, за щастие, разрешиха 
ми да работя още две години 
Трудно се примирявам с факта 
че е наближил краят на педаго 
гическата ми кариера. Ако мо 
жех, щях да работя още сто го 
дини!

условие не е възможно 
да се постигне какъвто и да е 
успех - казва Богославов, изтъ
квайки на преден план учехни- 
цйте си. - Поколенията

за четвърти клас на средните 
училища, а до края на месеца се 
очаква да излезе от печат и 25-то 
издание на сборника за първи 
клас на средните училища!

За този

не се ра
зличават много, само се проме
нят обществените условия. Де
цата винаги са същи. Може би 
някога е било необходимо те да 
работят много повече, докато

по
Разбира се - не заради запла

тата, която възлиза на 1640 ди
нара, въпреки че това е най-го- 
лямата заработка в Пета белгра
дска гимназия.

известен педагог, кой
то е успял да "покрие” цялата 
програма по математика за сред
ните училища, главният и отго
ворен редактор на Завода за уче
бници Петар Пнянович казва, че 
обучението по математика в сре-

М-р Вене Богославов, профе
сор по математика в Пета бел
градска гимназия, тези дни "че
ства” необикновен юбилей - три
десето издание на своя сборник 
отрешени задачи по математика

днес, поради огромния техниче
ски напредък, имат много по
вече "задължения” около заба
вата си, но днешните поколения

(Заимствувано от "Вечернье 
новости")

почит и уважение говоре- мя. Приеха ме на работа в дру- НАШЕНЦИ 
ха двама бежанци за един човек 
от Димитровград. Приел на ква-

Когато седнахме да си починем, 
той ми подаде една бележка и 
продума: "Погледни името и ад
реса, как да намеря тоя човек?” 
Гледам името и адреса и просто 
не вярвам на очите си! Името и 
адреса на баща ми! Попитах го 
защо му трябва тоя човек. Той 
каза, че неговият баща и тоя чо
век са търгували преди войната, 
всичко най-хубаво говори за не
го и го поздравява. Когато му 
казах, че тоя човек е баща ми, 
той ме прегърна и започна да ме 
целува. От тогава той не броеше 
и не мереше след мен. И винаги 
всичко беше точно, на общо за
доволство.

Но имаше и много зли хора, 
клеветеха ме, измисляха лъжи 
само да ми навредят. Не си зна
еха работата, ”скорострелци”, с 
клевети си пробиваха път. Но за 
щастие имаше умни хора, разби
раха ме и с усмивка ме пускаха да 
работя. А работех по всички се
ла в Царпбродско. С кои, по ло
шо или хубаво време, денем или 
нощем, обикалях селата. Често 
пъти нощ ме заварваше в най-от- 
далеченнте села. Хората ме спи-

ме на време се чуем със сина ми 
Влатко. Той е инжинер по стро
ежите, сега е в Москва. Той съ
що имаше проблеми при школу
ването, не му даваха стипендия, 
аз сам го школувах. На послед
ната година на студиите, като на 
един от най-добрите студенти, 
"Генекс” му даде стипендия и 
след свършването на факултета 
веднага го настаниха на работа. 
Работил е в много държави по 
света. Идва когато може, старае 
се за мен, но тая пуста далечина... 
И самотия...

Някак странно млъкна, няка
ква сянка, като черен, градоно
сен облак, мина през лицето му и 
го сви. Стана ми неприятно, но 
той това забеляза, тежко въздъ
хна и продължи. - Ех, Ирина, го
рката умря млада. Току-що запо
чна да живее. Тя. като брат си, 
също беше отличничка, беше и 
отличен студент и нея сам шко
лувах. Започна да работи в Здра
вния дом в Димитровград, но не 
й даваха специализация. Аз съм 
имал пари, мога да платя и спе
циализацията! Ирина се обиди и 
се обади на конкурс в Белград. 
Приеха я на работа. Но нямаше 
щастие... Вечерта ми се обади, че 
ще си дойде, имала 4 свободни 
дни. Но вместо тя да дойде, оба
диха ни, че е починала. Излязла 
да си купи нещо, паднала - и го
тово! Докараха я тук, три рейса 
хора дойдоха да я изпратят на 
последния й път. Тежка мъка... 
От тогава Станика не излезе от 
къщата. Смъртта на дъщеря ни 
съвсем я съсипа. Постояно по
втаряше: - ”Защо съм аз жива, 
защо съм жива. Главата аз да 
съм й заменила”. Легна и не ста
на - отиде си след Ирина.

Думите му тихички, но тежки 
и печални. Тежката тъга от не
говата душа сякаш се изля, изпъ
лни стаята, погълна всичко. Об- 
везе ме и мен, сви ми сърцето, 
мислите ми тревожно удряха в 
черепа. Мъчната тишина прекъ
сна дядо Павел, молейки ме да 
запаля лампата, да не седим в тъ
мнината. Чак тогава забелязах, 
че в стаята е навлезла нощта, 
смесила се с тъгата. Светна кру
шката. Тръгнах си, умният ста
рец разбра, не ме спираше. На 
раздяла каза:

- Но аз съм щастлив човек. 
Имах добр*а фамилия, почтен 
живот, умни и добри деца.

жеството за земеделие и доби
тък. Изкупвахме добитък и про- 

ртира семейство бежанци, дал давахме месо на едро. В Цари- 
им горния етаж на своята къща - Дядо 

Павел .
бродско имаше много добитък, 

4 стаи, баня - всичко подредено и много работех. Обичах и си зна- 
всичко без пари. Запознах се с 
тоя човек. Крепък старец, с го-

ех работата, работех я отгово
рно. правилно и почтено. Дъ- 

сподствено и природно държа- ржавни пари носех с мен. чрез 
ние, с приятен глас и топла, но касиерите на местните земедел- 
малко тъжна усмивка. Още на ски кооперации веднага занла- 
пръв поглед човек почувства, че щахме на селяните. Когато има- 
пред себе си. има сериозен, ду
ховно

ше повече пари. взимах ги и до- 
силен, добър и сърдечен насях обратно в града. Директор 

ми беше хлебопекар, не си зна- 
- Роден съм - разказва дядо еше работата, но често ми пра- 

Павел - в село Вълковия през щаше контрольори. Веднъж,
1914 година. Татко ми беше тъ- отивам на кланицата, един чо- 
рговец и през 1922 година се пре- век, сиромах, от Гуленовци едва 
селихме в града. По това време ли не плаче. Един от двата вола, 
много хора от Димитровград се които имал, си счупил крак. Дал 
преселваха в България и татко вола на кланицата, а те му дали 
ми купуваше имота им. Купил и пари колкото за една овца! По- 
кръчма със стаи за спане, с ко- гледнах добичето - хубаво. Не 
нюшня и с магазин в центъра на може така. казвам, гоя вол ще 
града-наПавлиончето,отсреща иде с другите, за износ. Ще вик
на Гацината кръчма. На кръ
чмата дал име “Висок", но род- прегледа. Така и стана и запла- 
ния ни край. Често пъти, когато тихме на човека колкото трябва- 
го питаха колко е заплатил за ше. Когато си стигнах в къщи -
кръчмата, той отговорите - 50 вика ми УДБЛ. Отидох веднага чс с ш,ритс вед|,ап| Сц е ]|п „ тяу нп
чифта волове. Татко ми отку- и още от вратата един от тях се платил да,|ък!, избип1.,л„ смс
пваше добита,к от селяните, от- нвхврли върху мен: Кои си ти с „с| „ р:пх<>ди, ||с смс осрамо- ' ‘ ‘ * п „'г . т- Гнп бТ. е
глеждаше ги на салатите в Стара държавни пари да се разхвъ- тил„ ,ЮШ1К;1 „ т „ и гоя нпснск- ' Р-шо па работа. Такова беше 
планина и ги продаваше на гъ- рляш. какво правиш и тъй пата- сс „отуш1:1 мс |ю 'тебГгопшг,
рий. На Козарица също имахме так... Обясних на човека какво „ак: "Браво.тпкасс ра- С,мо ,,рсз шрт 1966 ГОДИНа
своя бачия. Овчарите караха не- се случило, че сега селянин л,\ ще ^()ТИ с хората ” 
ша цели стада в Гърция. От там си купи друго добиче, ще има с Във Вълковия изкупвах воло- 
се върщаха с влак. Помня, ве- какво да работи и да храни де- ис за ,пиос з;, Гърция. Едип мой 
днъж овчарите си дойдоха и де- пата си. Няма да гладува и да р0дИИШ, докара волове и искаше 
сетина дни след тях ириегигна слугува. Инспекторът се поза- 000 динара за тях - да не ги 
нашата кучка. Дойде сама от Гъ- мисли, потупна ме по рама го и мурим Погледнах воловете, ст-
рпия! Каква сила я с накарала да ка™ ”БР™°;яиси вт“шш'с“ руват "ОВС"С " му кпз"пм «а ' " че ми е лошо и .в, следващия ден мине толкова дълг път.' Беше рабо|И. Ивинявай иси върви,са измсрим, ще му заплатя повече. 3,шт1ах София Тим имам 
само кожа и кости. С дни леже- мо токп рг.Ооч и Когато ги измерихме, дадох му д ‘ т „ СССТри. 'Веднага ме
ше на сянка и ядеше по малко На °™ , 'гп”.ната и 42 000 д""вра' ГЧР, "зс ‘,1|р!!те' откараха в болницата, прегледа
мляко, докато се съвземе. върщане Щастлш ’ прекърсти се и с бре - бре си мс |1рофцсор „ мс 0СТ1Ш1| „ бол-

Ожених сс преди пойната за човещината победиха зав <и отиде| цицата, чудейки се как съм до-
Станика от село Пстачинци - злобата. Никога не съм излъгал човек, ,псл нОТук. В болницата получих
Шаркова махала. И те бяха рабо- Друг път върни през 1 адеииа. не съм ОТКрадиал. Затова хората удар пръсиа м„ Язва. Цели
тливи и богати хора. Имаха над В двора на Мирчо виждам много ми вярваха. Вендъж в Пъртопо- 9‘ '1сссца лежах. От тогава не
100 овци, над 50 кози, около 20 хора и чувам гласове, ^ная човс- пинци имашс селско събрание - |а? ис Ш1Я| не ходя на иогребе-
говеда, няколко коня... Сега там ка, добър, много работеше, от- дошли хора от Комитета. Огиг- пяя жиаея мирен и спокоен жи- 
е пустолия, няма хора, няма до- глеждаше над 100овци. игоихсс ||ах с ко11Я> видяха ме хората и ]ют
битък, няма нищо. За пръв път и какво да видя? Дошли да му „сички напуснаха събранието. р;х> Миого съм работил, още 
видях Станика на жетва. Жъне- попишат имуществото за гър • От тогава ми забраниха да като дете. Но много обичам до- 
нге като машина, като че ли не Не си заплатил данъка навреме. ИзКу„вам добитък в село, къдто ^изч.ка и млякото. И сега всяка 
жъне, а коси! Веднага ми хареса Когато ме видя, помоли ме да сс „ровежда събрание, 
и си казах: "Това ще ми бъде же- взема кои и колко овци искам, да Помня много случки, добри и
на”. И, благодаря на Господа,та- си плати данъка. Взех о- овци, лои1И> ио една няма да забравя дВе кози за мляко, 
ка и стана. Синът ми Влатко се бележих ги и му дадох нари за иикога Тя потвърждава, че ис- Повдигнах се да сц тръгна, ио
роди през 1939 година, а дъще- даизжа. Когатосе върнах в града типата> чистият образ и допер- тоц Ме спря. Моля те поседи още 

Ирина през 1946 година. - пак напрано в УДЬА-та. ^ег а ивто „е могат да бъдат погазени малко> аз съм сам и съм жаден за 
След Втората световна война друг инспектор и той ме Г'ЬЛ' мито от времето, нито от грани- ра3г0цоР> Миналата година по

ни взеха кръчмата и друго иму- защо помагам на тия, кош о не цИТе? пито от злите хора... На чипа жена ми.оттогава съм сам, 
Щество, нещо продадохме. Оста- искат да плащат даньк и ш» кланицата един зъргопец от Гъ- сам>глух и ням в къщата. От Ире
на ни само тая къща и малко зс- иататьк... Обясних му кой е тоя рцИЯ изкупваше агнешко месо.

човек. Казва се Павел Савов.

нсм ветеринарен лекар, ще го

изкупих и подготвихме за износ 
32 000 агнета! Тогава получих 
удар. Откараха ме в болницата, 
ио от кооирацията викат - нищо 
му ис е, пускайте го, има рабо
та?! Лекарят ми даде два дена 
болнични и мс пусна! Аз усещах,

вечер и сутрин ям мляко. Допре
ди някоя година в двора си пазех

рита ми

Цшвтко Иванов

ОШтШ> 20 МАРТ 1998 г.



ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 151 КНИЖКА НА СПИСАНИЕ "МОСТ" В РАМКИТЕ НА ГОДИНАТА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

СЛЕДА ВЪВ ВРЕМЕТО ТЪРЖЕСТВО НА 

ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО
Началните страници на най-новата книжка на списанието за 

литература, изкуство, наука н обществени въпроси па българското 
малцинство в Югославия "Мост" са посветени па може би най- 
великите живи поетеси в българската п сръбска поезия -^Блага 
Димитрова и Мира Алечковпч. На страниците па Мост^, пос
ветени на поезията, са поместени творби и на Велимир Костов. 
Петър Геров, Ацка Арсова-Манойлович и Владимир Александров 

Страниците, предназначени за белетристика, са изпълнени с 
рбн на Мнле Ннколов-Присойски и Радко Сгавров. 
Г’Скулптурнте на Никола Антов имат символично значение - 

значение на отворения тип символика, която произлиза от развити
ето на свободни асоциативни направления, с 
сътрудничество на наблюдатели, консуматори" - пише магистър 
Каменко М. Марковнч в очерка си за тоя скулптор, който живее и 

Ниш озаглавен "Следа във времето". "Никола Антов е

II рамките на Горана та па ку- 
лСПураша, Пропъпгласспи По 
случаи ИЮ-горашшшааш па 
Парорпаша библиотека и / 16- 
гориштшшПа па симирсйшш 
шсшТпр) "Христо Потен", 
вчера и зайчери тук Прсбшита 
ппнсстпата Поетеса Мира 
Ллечкоаич, както и Писате
лите Граримир Стоикоаич и 
Драгомир Чулафич. Те уча
стваха в литературната ве
чер, които се. Провере в мал
ката лала па Цешиъри ли кул
тура в ерпра вечерта. П че- 
Пип.рГПак гостите Провериха 

I е учеташше от Дими-

тво

активното

твори в
задълбочен майстор на триизмерната символиост, насища я с фак
тура, извлича я от материалите, с конто работи (било метал, дърво 
, камък) способността им да предизвикват усещане за духовно 
съприкосновение"- цитира оценката па Калии Николов за скулп
тора. Със снимки на скулптурите па Антов е илюстрирана тази 
книжка на си. "Мос т".

Заслужава внимание п рубриката "Отзиви , в коя то са поме- среир
тровграрскаШа гимназия и ос
новното училище ''Мота Пч- 
ире", па които <•?,с свои тво- 
рСт се Прерставиха 
ща Писатели от тели учили
ща. По време па краткия си 
Престои в пития 
те културни рений йорроГяш 
Пяха лаПолшпТш е работата 
па тукашните културни 
сшпшушш и учебни запечения.
Па Път ла Димитров!рар гос
тите Посетиха ИлриГПел< тво 
"братство" в Пит, К1>реи1о 
се запознаха с усилията ли 
(/фармация на теориите от
нашето малцинство и елбли- _ _ _
.шаването межру бч,л!чреквшвиш и югославската литератури и култура

и начева-

грар вирни-

.
...I ии-

ЛИТЕРАТУРА 
ИЗКУСТВО НАУКА 

ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

За спомен от посещението в "Братство

МЛАДЕЖКОТО СТУДИО ОТ ПИРОТ ГОСТУВА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

АБ АТИС АТ А И ЛУДИЯТ”
(Драма от Станислав Виткисвич. Постановка и адаптация - Борис Лазаров)

В ролите: Мйечеслав Вал- 
пург - БОБАН ДЖУНИЧ. аба- 
тиса Ана - ТАНЯ МАДИЧ, д-р 
Ефранм Грип - БОРИС ЛАЗА- 

■' " ' ^ РОВ. абатпса Барбара - АЛБЕ-
<.*'* НА СТАМЕНОВА, д-р Ян Бур-

дигйсл - ВЛАДИСЛАВ ИВА
НИ Ч, проф. Ернест Валдорф - 
НЕ БОИШ А ЖИВКОВИЧ.

стени статиите на литературната крптичка Райна Попова "За някои бол погледам Алфред - МИЛАН 
акценти в поезията на творци от българската народност в Сърбим", МАНИЧ, бол погледа ч Пафну- 
а Горан Макснмович представя романа "Освободители и пре- ци - ЗОРАН НИ КОЛИ Ч 

на Милован Данойлич, тазгодишен лауреат на

т

На 12 мартт.г. в голяма та за-датели
престижната НИН-ова награда за роман на годината. Привличат ла на Ценъра за култура в Ди- 
внимание и критическият обзор на Вл. В а цев нърху "Хрпсгома- митровград Младежкото студио 
тията по българска литература" за трети клас на средните училища, от Пирот, работещо в рамки те 
както и текстът на Милован Глоговац за книгата на Мнле Пенков на Младежкия съвет в този град. 
"Ден на големите вълни".

Огромно облекчение за библиофмлпте е библиографията па 
делата и авторите им, печатани в списанието от 140 до 150-та му Става дума за късо 
книжка, подготвена от Момчило Андресвич.

Несъмнено и този брой на списание "Мост” ще остави за
бележителна "следа във времето".

пз1П>лни театралното представ
ление "Абатпсата и лудият".

'театрално
представление в три действия, 
подготвено по текст па полския 
драмски писател, ромаппет и философ Станислав 
Виткисвич. Пиесата с адаптирал п поставил

Сцена от пиесата

е артист с добра дикция и отлични мимически 
движения на сцената. Той изгради с голям успех 
един психологически твърде сложен образ и за 
своята игра но време на представлението бе на
граден от аудиторията с бурни ръкопляскания.

Своите богати театрални заложби в представ
лението демонстрира и младата днмитровград-

В.Б.
младият димитровградски театрален ентусиаст 
Борис Лазаров. Тя е премиерно изпълнена на 28 
декември м.г. в Пирот, а след топа е играна пред 
ниротската публика още няколко пъти.

Касае се за трагикомедия, чисто действие се 
развива в една психиа трична болница, в която по м;шка Албена Стаменова, а в добра светлина се

показа н Бобан Джуннч, конто изпълняваше рол
ята на лудия поет. От известна дообработка се

а еча на ■чи.гиашел.и.

ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА стечение на различни злощастни обстоятелства,а 
предимно поради прекадена употреба на нарк
отици се е озовал известният поет Мйечеслав Вал- пУждае и образа, който изпълняваше младата

актьорка от Пирот Таня Мадич.
Що се отнася до сценографичните и костюмо- 

графичнпте решения, те бяха в синхрон с изисква
нията на представлението, а що се отнася до муз
икалното решение, спокойно може да се каже, че 
сантименталната мелодия на Джордже Балаше- 
внч е подбрана твърде сполучливо, понеже е в

Неотравна бе отбелязан Н марш, Межруиарорнчя Празник па 
жената. Всяка шрурова организация и Димитров!рар отбеляза 
Празника По свой начин, съгласно възможностите си . II някои 
колективи за колежките били организирани тържества, па стаята, в която е настанен поетът, влиза една жена

- абатпсата Ана. Между тях започва дълг разго-

пург. След няколко години лечение (мъчение) в

коишо, Покрай рругошо, в програмата зарължшие'лпо влизали 
Пищни шраПези и, разбира се, Пиене. 13 рругп Пък на работничките вор, от който па аба тпсата става ясно, че пацн- 
били връчени Пораръии или Парични честитки, а в трети - и ентът, които се намира пред нея, всъщност е про- 
ерношо, и рругошо. чутия пост, чис то поетично творчество тя много

добре познава н чрез чичто стихове тя просто е ^
Прери известно време узнах как своя празник отбелязали жените била влюбена в него От друга страна поетът из- съзвучие с амбиента, в конто се развива деистви 
в римшировгршарскаша поща, което много приятно ме изненира рлзява нсскрптото си задоволство от факта, че сто. 
и зарарва. Именно, всички работнички в Пощата се отказали От Представлението "Абатпсата и лудият" е пър

вото театрлално представление, което подготви 
оказва твърде положително влияние върху младият театрален състав от Пирот начело с най 

психическото му състояние. Сантименталната галантлпвия млад димитровградски актьор и п 
идилия между поета и абатпсата Ана прекъсва, становчик Борис Лазаров. С тази пиеса младе 
когато в стаята влизат двама психиатри. кото СТУД,Ю б» трябвало наскоро да се представи

Представлението "Абатпсата и лудият" от и на почитателите на театралното изскуство 
своето начало до края държеше в напрежение Власотннце н може би още някои градове, 
публиката. Между артистите най-убедителеи бе
ше Борис Лазаров, който още веднъж показа, че

_ _ _ след няколко години му прави компания една же-
Пораръиише си м Прерназначеншие за шал иел срерсшва парирала ма която мигом разпалва любовните му чувства п 
на рещииа, чиишо майка, бивши работничка в тази Поща, Пое- (уж) 
шрарихи в авшомобалио Произшествие в навечерието па минало- 
горишния Осми март.
Това е наистина ерчн хуманен жест, случил се в нашата срера, 
който заслужава не само ри се сПомепе Публично, но и ра бъре 
Похвален.

във

Александър Петров 
Димитровград

Б. Димитров

ШвмШ20 МАРТ 1998 г.



150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ
1998: * ГОДИНА НА КУЛТУРАТА 8 ДИМИТРОВГРАД

ПОЕТЪТ БОТЕВ
До моешо 

Първо либе

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (4)

” ЧЕСТ” И” НА ДЪНОТО”
Хаджи

Димитър
Пише: Лилия Нейкова

т-т Един естетик е казал, че ”На дъ-
п I година се завърнах в ното” е гениална философска драма
Димитровград от тръстенишките „а XX век. Тя е сурово проникно- 

едведжа и Велика Дренова. пение в монструозните предели на 
I ова са богати моравски села, почти микрокосмоса. Съдържанието й е 
като малки градчета. Във Велика сурово. Свирепо. Вярно.
Дренова е роден и Добрица Чосич. Разпределението на ролите ни 
Две години там бях преподавателка причиняваше голяма трудност, но 
по руски език и активна участничка после се оказа, че е необикновено 
в театрални съровнавания. По-голя- успешно. Василиса Карповна - хазя- 

част от репертоара режисира- йката играех аз, а Васка Пепел, гла- 
ше съпругът ми Михаил Нейков, а в ния крадец - Петър Митов. Тя го 
наи-голям брои пиеси аз изпълнявах прелъстява, защото мъжът й е ста- 
главната роля. В една ог тях, маке- рик, а тя нахална и свирепа жена. В 
донската пиеса Печалбари”

села
Остави таз Песен любовна, 
не вливан ми в сърнето отрова, - 
млау съм аз, но младост не Помня, 
1гьк и да я Помня, не ровя 
туй, що съм азе намразил 
и Пред тебе с крака Погазил. 
Забрави туй време, га Плачех 
за Поглед мил и за въздишка: 
роб бях то газ - вериги влачех, 
та за една твоя усмивка, 
безумен аз свешъш Презирах 
и чувства си в калта увирах! 
Забрави ши онез Полуди, 
в тези гърди вече любов не грее 
и не можеш я ши събуди 
там, де скръб дълбока владее, 
де сичко е с рани Покрито 
и сърне зло в злоба обвито!
Ти имаш глас чуден - млада 
но чути ли как Пее гората?
Чуиш ли как Плачат сиромаси?
За шоз глас ми коПнеи душата, 
и там тегли сърне ранено, 
там, де е се с кърви облено!
О, махни шез думи отровни!
Чуй как стене гора и шума, 
чуй как ечат бури вековни, 
как нареждаш дума По дума - 
Приказки за стари времена 
и Песни за нови теглила!
ЗаПей и ши Песен такава, 
заПей ми, девойко, на жалост, 
заПей как брат брата Продава, 
как гинат сили и младост, 
как Плаче сироша вдовшш 
и как теглят без дом дечшш! 
ЗаПей, или млъкни, махни се!
Сърне ми веч трепти - ще хвръкне, 
ще хвр!>кне, изгоро, - свести се! 
Там, де земя гърми и тътне 
от викове страшни и злобни 
и Предсмъртни Песни надгробни... 
Там... там буря кърши клонове, 
а сабля ги свива на венещ 
зинали са страшни долове 
и Пищи в тях зърно от свинец 
и смъртта й там мила усмивка, 
а хладен гроб сладка Почивка!
Ах, шез Песни и таз усмивка 
кой глас ще ми викне, зайее? 
Кървава да вдигна ииПивка, 
от коя и любов немее,
Пък шогаз и сам ще зайея 
що любя и за що милея!...

Жив е той, жив е! Там на Балкана 
Потънал в 
юнак с дълбока на гърди рана, 
юнак във младост и в сила мъжка.

кърви, лежи и Пъшка

На една страна захвърлил Пушка, 
на друга сабля в надве строшена, 

шемнеяш, глава се люшка,

ма

очи
уста Проклинаш пяла вселена!

поне-Лежи юнакът, а на небето 
слънцето сПряно сърдито Пече; 
жлгшварка Пее нейде в Полето, 
и кръвта още По-силно тече! 
Жътва е сега... Пейте, робнни, 
шез тъжни Песни! Грей и ши, 
слънце,
в таз рабска земя! Ще да загине 
и тоя юнак... Но млъкни, сърце! 
Тоз, който Падне в бой за свобода, 
(Пой не умира: него жалеят 
земя и небе, звяр и Природа, 
и Певци Песни за него Пеят...

една от сцените тя го ухажва, докато 
г?Х ПЖаТа нагРаДа и Крушевац. той всъщност обича нейната сестра 
11рез 1954 година Мики Нейков ходи Наташа (Снежа Виданович). Искам 
в Скопие и донесе в ръкопис, още не да кажа, че в тази сцена почувствах

си.

Денем му сянка Пази орлица, 
и вълк му кротко раната ближе; 
над него сокол, юнашка Птица, 
и (Пя се за брат, за юнак грижи! 
Настане вечер - месец изгрее, 
звезди обсипят сводът небесен; 
гора зашуми, вятър Повее, - 
Балканът Пее хайдушка Песен!
И самодиви в бяла Премени, 
чудни, Прекрасни, Песен Поемнаш, - 
тихо нагазят трева зелена 
и При юнакл.т дойдат, (Па седнат. 
Една му с билки раната върже, 
друга го Пръсне с вода студена, 
шрешя го в уста целуне бърже - 
и (Пой я гледа - мила, засмени! 
"Кажи ми, сестро, де - Караджаша? 
Де е и мойша вярна дружина?
Кажи ми, Пък ми вземи душата, 
аз искам, сестро, (Лук да загина!"
И Плеснат с ръце, Па се Прегърнат, 
и с Песни хвъркнаш те в небесата, 
летят и Пеят, дорде осъмнат, 
и търсят духът на Караджаша... 
По съмна вече! И на Балкана 
юнакът лежи, к/гттша му тече, - 
вълк1»(П му ближе лютата рана, 
и слънцето Пак Пече ли - Пече!

Гимназиалната секция представи "Седянка" (1943)

печатана официално. Чест” от Ко- 
ле Чашуле.

какво значи артистите да се стопят с 
публиката. В тази сцена се направи 

В Димитровград, веднага през такава напрегнатост, мъчителна и 
есента на 1955 година, направих по- страшна, че публиката замря. И аз, 
становката на ”Чест”. Съдържани- като аматьорка-артистка съм почу- 
ето е трагично. Македонци са оти- вствала тази страхотна тишина, коя- 
шлн на печалба в Америка. Вкъщи то големите артисти са описвали и 
са останали снахата и свекървата, рядко изживявали. РашаДуруз игра- 
Живеят вече двадесет години и ча- еше артиста, пропаднал алкохолик, 
кат Костадин. Една вечер той си който някога е бил успешен и голям 
идва, поне казва, че е техният Коста- актьор, но днес не си спомня нито 
дни, ами негов другар. Жените са за- една реплика от репертоара си. Ба- 
бравилн неговия образ. Майката рона, пропаднал благородник, сега 
отива в комшиите да вземе на заем на издръжка на проститутката На- 
брашно и сирене да го почерпят, а стя (Венета Крумова) беше Еленко 
Костадин, за да провери честта на Виданович. Висок, строен, красив и 
жена си, посяга на пея. Тя, защита- блазиран, просто роден за тази роля. 
вайки своята традиционна и неприк
основена чест, грабва секира и го вача. стана Олга Тотева, съпругата 
убива. Свекървата се връща н по- на директора на гимназията Рангел

Тотев. Тя имаше необикновена лю-

Ана, болната жена на Клещ, ко-

Твообата е печатана за първи 
във в. '^Независимост”, 1873 г.

път мага на снахата да го закопаят в знм- 
пика. Тогава прист ига приятелят на бов към театъра, тук представи ту- 
Костадии и открива какво са сто- беркулозна съпруга на неспособен 
рили. Майката умира от тъга, а сна- ковач, затънал в бедствие в този 
хита полудява... Пиесета има малко приют. Най-много я съветваше и 
роли: свекървата - Венета Петрова, грижеше се за нея Дядо Лука-Тодор 
съпругата - Лилия Нейкова, Коста- Геров, учител, на който също много 
дин - Рангел Днмитров-Дуруз и до- "легна” ролята. Носеше бедняшки- 
пълиителпи роли. Потрссающите те си дрехи, препасан с конопено въ- 
сцепи развълнуваха публиката, тех- же, па което висеше чайник, носеше 
пият плач се чуваше и на сцената.

След евидснтпия успех па "Чест” толстоевското христианско 
се наех да приготвя 'На дъното” от ние и помирение. Продавачката на 
Максим Горки. Колосална творба н руските блинн беше Колица Ранге- 
миого роли. Помагаха ми, особено лова,еднаотнай-изявенитенашиса- 
колегата по сръбски език в гнмназ- модсйни активистки, на която един
ият БлагосТоишч. Той получи бла- ствено е честван юбилей - 30 години

Хаджи Димитър Асенов бил хайду
тин и войвода на чета в продължение на 

осем години. През 1868 г. той ми
нава Дунава начело на голяма 

чета заедно с друг известен во
йвода - Стефан Караджа. Че- 

» тата била разбита и упищо- 
Щ. жена от турската войска. 
Ш Хаджи Димитър загинал, а 
Щ Стефан Караджа, полу- 
.^у. жив, бил пленен и обесен. 
Шк Ботев познавал лично 

• Щ Хаджи Димитър и бил 
Вг-чК,;] зхитен от неговия герои- 
|г чел подвиг. Това възхшце-
; ЖШ „ие и преклонение е наме

рило израз в поезията и в 
публицистиката на писатс-

Първата редакция на стихотворението е 
печатана във в. "Дума на българските еми
гранти” (1871 г.) под заглавие "До либето 
ми”. Творбата има автобиографичен 
характер. Спори се коя е девойката, 
вдъхнала любовен копнеж у поета: а
Парашкева Шушулова, учителка в М 
Калофер, или Мария Горанова, щ 
далечна роднина на Ботевото се- ШШ 
мейство. Сам поетът свързва нъ- 
рвите трепети на сърцето си сз,с 
своя роден град”... тоя алтън Ка
лофер”, който роди в мене стра- шашящш 
стиа любов, коя тъй рамо загина, 
и ;п.збока омраза, коя ще ме при- Щ-Щш 
;гр /ц\ до гроба...” ("Примери от гДш&ш 

' ' о правосъдие”).

Отношението между любовта и 
дълга е една от вечните теми на худо- 
жествената литература. В романа 
"Какво да се прави?” от И. Г. Черни
те век и, роман, който Ботев обичал да че/е, 
тази тема е реше//а в духа на революционния 
аскетизъм (образът на Рахметов). Христо 
Ботев Й дава по-другорешение,отличаващо 
се с дълбока жизнена и психологическа пра
вдивост.

"До моето първо либе” е между най-сил
ните творби в българската поезия, образец 
на сливане между интимна и гражданска ли
рика.

соната си и изговаряше думите на 
търпе-

V.
въ-

■л

Сатин, нзлн- самодейна активност.
Тази постановка и игра на само-

годарпата роля на 
ипшя”, "малкия човек”, типичен за 
руската литература, изговарящ го- дейците без резерв считам за свой 
лемите думи ' Човека, това звучи го- кулминационен успех в работата ми 

на в Дома на културата. Горда съм наи
стина докато си спомням за това и че 
сме имали такова постижение. След 

пия писател е залегнала в културата поздравленията, конто получихме 
на човечеството. Всички роли са 
главни, важни и казват истината за у дома, гладни, каталясали от умора 
човека. В подземния приют е тясно, и напрежение, намери се един ио- 
неговите жители се псуват, мразят, знат от София, който бил в салона и 
В него живеят босяците: Татарина, каза: "По едно време си помислих,че 
Сатин, артиста, чорбаджийката, съм в Народния театър в София", 
крадците, проститутката. Бубнов е Не го крия, с гордост го изтъквам, 
нихилист, Стареца Лука - пасивен 
хуманист, Сатин - активен хуманист.

т\
ля.

Няколко години след ра- рдо” - реплика, станала символ 
човешкото достойнство.

Класическата пиеса на гениал-
збиваието на четата упорито се 

носели слухове, че Хаджи 
Дими тир с жив и изчаква нов сгоден мо- 

за действие. Появили се и 
съобщения в печата. Това било повод да 
се роди прекрасната поетична идея за 
безсмъртието на падналия в бой за 
собода.

Одухотвореният образ на природата, 
която се грижи за ранения юнак, е виу- 

иоста от народната песен. В пъ-

мс/гг на премиерата и като си тръгнахме

/пен //а
лна хармония с поетичните представи па 

и //есента па Балкана.
- Следна -

народа е
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ерген е най-хубав, кой е весел, кой не пие, не пуши. Когато 
някой засвири с дудучле, всички се хващат в хоро, поиграят 
малко и пак сядат да работят.

Тематиката на седенкярските песни е предимно битова, 
социллна, любовна, историческо-героична. Централно 
място има девойката, която както сръчно работи, така и 
песните пее. Много са и песните, които говорят та раз
дялата на двама млади, които се обичат, а не могат да се 
втемат поради различни причини, родителите на единия или 
другия не се съгласяват; "Бог да бие, Лено, твойта майка, 
тя ни двама раздели...”

Освен народните песни, хората измислили и игри за 
седснките, за весело настроение пак предимно на младите, 

присъстващи на седянката. Игрите били: 
"Пущам, пущам пръстен”, "Пренеси какво си чул”, "Игра 
на тиква”, "Кой да ти направи това” и др. Някой 
депкяритс понякога незабележително духне лампата, нас
тане смях, писъци, пак я запалват и продължават работа. 
'Гази вечер селянка, работа, смях, игра, повечерка, сле
дващата вечер пак. Само срещу петък, неделя и срещу 
празник не се работи и тогава не се събират на седянка.

Покрай вечерните събрания - седенките, жените и 
девойките се събирали и през деня ”на помале” да работят. 
Тогава обикновено плели чорапи, жилетки, дантели... 
Сърсвновали се момичетата кое най-бързо плете. Мерили 
преждата на разстези, правели възел на всяко кълбо и 
бързали кое първо ще стигне до възела, кое най-бързо ще 
изплете отмерените десет разтега, то е победител. Това се 
повтаряло няколко пъти.

Трети вид събиране на жените от Забърдието била 
тлаката, когато всички насъбрали се жени, девойки, 
роднини или съседки работят на домакинята; чешат или 
влачат на ръчни гребенци вълна, предат прежда, щим за 
даровни черги за момата, която скоро ще се омъжи и пр. 
Тлаката се провеждала, организирала по желание, по дого
вор или нужда.

Песните, които са се пеели по седенките в Забърдието, 
са; Огреяла ясна месечина, Месечко ясен огряваш ли, 
Збирайте се друшкьс на седенкю, Седела седенкя, Седенкя 
се кладе, Седенкя. Качи се моме високо. Наклала Ненка 
седенка, Преповутка, Седете моме предете, Първо либе, 
Ела либе на седенка, Купила ми мама, Расърдила се мома, 
Добре ми дойде моме ле на седенкя и др.

СЕДЕНКИТЕ В 

СЕЛАТА НА 

ЗАБЪРДИЕТОI

Седенките и седянкпрскитс песни, като трудова п ст- 
нокултурна дейност, в селата па Забърдието се провеждаха 
от август до април месец. Зимно време се организираха по 
къщите, в голяма стая, наред у съседите от една махала, 
всяка вечер в друга къща. Съберат се по десетина жени, на 
едно място се кладе огън, една лампа харчи петролей н при 
тази светлина насъбралите се па седянката работят. Преди 
да дойдат седенкярките стаята се почиства, измете се, на
насят се дърва, та цяла вечер печката да се кладе, сипва се 
газ (петролей) в лампата, избърсва се или измива шишето, 
почиства се или подрязва фитилят. Седенкярките см посят 
столчета и работа в кошници - предене, плетене, въртене. 
Понякога и мъжете ходели на седянка като правели вили, 
гребулъи, къдели за предене на вълна, оралкп за предене на 
кълчища, подостряли вретена или правели цевкн за тъчене 
на черги. Понякога домакините давали повечерка, печени 
или варени картофи, семки, ориз, туршия н др.

Летно време седенките се правели на път във всяка 
махала, на месечина или при светлината от пакладеи огън 
със слама от овършеио жито, подсилван с пръздер от 
гьрсницн. Първите седейки на път ставали след жътва п 
вършитба заради новата слама, с която ще се кладе огънят, 
около който ще седят и работят жените п девойките. В село 
Смиловци това ставаше след Свети Кирик на 28 юли когато 
се ходи на манастира във Видлич нзнад селото н вечерта 
след завърщането по махалите Раншна, Горна, Долна, Кор- 
дина, Орадедина. Кирнна се заклаждаха огньове с една 
слама от овършеното жито, която се взимаше всяка вечер 
от друг двор или друго гумно. Седенкярките излизат от 
къщите в едната ръка с триножни столчета, а в другата с 
кошници, в които е работата, а на лунната светлина или 
светлината от огъня те можели да спрягат прежда, да въ- 
ртятпрежда, да чешатвълна или предат кълчища. Плетене, 
везене, шиене, нецуванье при такава слаба светлина не е 
било възможно да се работи.

но и на всички

от се-
Потърлашанки на седянка

Когато се свърши полската работа, младите 
имали възможност и нужда от развлечение и забава, та 
затуй се събирали на седянка. Без електричество, радио и 
вестници седенките били най-приятното нещо, място, сред
ство и начин за общуване между девойките и ергените. 
Времето па седенките било най-всселото и чакано време от 
младите за дружба, песен, смях, забава.

Щом се съберат на седянка, момите застават на чардака 
п запяват: "Дойди, дойди, либе на седенка...” С песента 
огласяват пл ергените, чс седянката е започнала. От всички 
махали на селото се чуят песни, преполушки - закачливи 
песни: "Хубава Мицо бре, йош по-убав Милс бре, и,и,и...” и 
седенкярките идват. Интересно било кои моми първи ще 
запеят, кои са най-трудолюбипи, в'Ьрнали се от шетня, 
вечеряли п се събрали па седянка. Девойките се обличали 
хубаво, понеже седснкярите ги заглеждали. Ссденкярите 
пък слагали черни калпаци - шубари, взимали кривак или 
тояга да сс вардят от кучетата като ходят по седенките. 
огръщали гуньи-опанджаци. Кое момче си има момиче, 
отива пръво там на седянка, а другите ходят редом, докато 
си намерят прилика. Някои ходили в други села нллр. 
емнловчанн в Одоровци, пъртопопинчани в Моинци, бре- 
бевпичапи в Мъзгош - там, където имало повече девойки.

Когато сс съберат заедно момите и ергените, атмос
ферата става весела, започват закачки, игри. смях. пеене. 
Момците гледат коя мома как се е облякла - докарала, 
колко умело и сръчно работи, как разговаря и как сс отнася 
към по-старите, кол ко е хубава, умилна. Момите гледат кой

от селата

Цветанка Андреева

бъдат толкова дребни, че - побутвани от молекулите на 
водата - никога да не падат на дъното. Да бъдат във 
вечно движение! Това явление физиците наричат дви
жение на Брови, а най-добре го е описал и разяснил 
славният Айнщайн. Без Брови нямаше да имаме нито 
мътни сокове, нито мляко...

Кашавите сокове или нектарите носят и названията 
интегрални сокове или втечнени плодове. Те се състоят 
от всичкото съдържимо в суровината и биологически са 
най-ценни. Плодовете или морковите най-напред се 
смилат на каша, на която се добавя вода, за да се пре
върне в питие. В разредената каша възстановяваме 12% 
сухо вещество чрез прибавка на захар.

Всички други питиета, произвеждани от ХЕБ А, МИ
ЛАН ТОПЛИЦА. КНЯЗ МИЛОШ, НИШКАТА БИ
РЕНА ИНДУСТРИЯ. ПИРОТСКАТА "ПЕПСИ” и ра-

Пищо не Ви ПшТнше, единствено искаме да знаеше, 
че сме Ви много сърдити. Биваше ли така!'/ Затова 
Премълчаваме кои сме и ошюнде сме.

Шифър: ”Баджанаш/ с разпръснати илюзии” 
Отговор: Да не е за жалене, щеше да бъде комично - 

вместо аз да се сърдя на вас, вие ме обвинявате защо ви 
спасявам от провал. Кажете искрено. нормално ли е 
млади хора, които след 4-5 години следване и вложен 
труд се запознаят със същината и тънкостите на хра
нително-вкусовата технология, накрая да останат бе
зработни, а невежи хора - що правят? Взимат под наем 
едикакво си мазе, купуват чувал захар, набавят съмни
телни есенции от Австрия, измиват прадядовски казани 
за сироп, инсталират съоръжение за сода-вода и за една 
нощ стават производители на "сокове”! Всъщност, про-

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (11)

БЕЗ АЙНЩАЙН 

НЯМАШЕ ДА 

ЗНАЕМ ЩО Е 

ОРАНЖАДА
Протест: Високоуважаеми Докторе! Дойреди една нзводители на угроза на здравето и живота на потре

бителите! зни частни сокаджии, според предписанията, могат да се 
наричат само БЕЗАЛКОХОЛНИ ОСВЕЖИТЕЛНИ 
(ГАЗИРАНИ ИЛИ НЕГАЗИРАНИ) НАПИТКИ! А. 
не сокове! Произвеждат се от сиропи, екстракти (кола, 
пепси). концентрати или бази.

Портокаловата база или основа се получава от смес 
на кора и мека тъкан на плода. Кората съдържа аро
матично етерно масло и багрила каротиноиди, нера
зтворими във вода. Затова и тук сместа се смила с клон- 
дални мелници на много финни частици. Значи и ора
нжадата не я бива без мистер Бровн и мистер Айнщайн.

Разбира се, н с това не се изчерпва разнообразието на 
напитките. Например, отделна група съчиняват пити
ета от житни растения, каквито са бозата и квасът.

Ето защо, господа сухобаджанаци, докато се стре
мите към хляб без мотика, пет пари не давам за вашата 
сърдня!

седмииа тачехме илюзия, че наи-сешне и на нас ще се 
усмихне щаешишео и че ще забогатеем. Имахме Проект Произвеждат... самите не знаят що. Помия! И на-

_ _ _ _ _ шнте, и международните ФАО номенклатури и стан-
съиругише ни - коишо едновременно ни се „адаш ба- |1е зши» ^ катего "сокове" от есенции,
лдъзи - да изкоичаш ошшъсию скромен кашииал, с ек^ракт„ „ под Под п01,ят1|ето СОКОВЕ офпциал- 
който да отворим рабошилнииа за газирани сокове. цНТе конвенции изключително подразбират т.н. НАТУ- 
Нали ироизводешвошо на такива сокове е просто, а рдЛНИ СОКОВЕ, ПОЛУЧЕНИ НАПРАВО ОТ 
Продажбата загаранширана, защото фушуристише ОВОЩИЯ ИЛИ ЗЕЛЕНЧУЦИ. По начало без при- 
йредвиждат за дълъг срок безвалежни, горещи и жадни меси, адитнви и корекции. Това са напълно естествени 
години. Разчитахме и на разни годежи, сватби, изПра- питиета, съдържащи 10-12% сухо вещество. Според на- 
щания, Посрещания, срещи, раздели, Погребения, Про- шите предписания, натуралните сокове се групират в

три категории: бистри, мътни и кашави.
Уви, каша гръм ош ведро небе избуха аферата "За- Бистрите сокове сс произвеждат предимно от ово-

за" и съпругите вече ни видяха в кашоржническидрехи. щ,ш пло«ове- бога™ 1,3 гшт0«"аш|- Мощни преси нзт- „ 17 _ у _ _ ' _ рП/1Т ласкват вакуолния сок от клетките. Този сок сетне се
Вие му сложихте_чучура,когато в миналото БРАТ- ф подлага па таложене и обработка с адсор-
СТВО философсшвахше шандара-мандара за ишрииер- ^е|т1 
мииер, аншоииани-машошшни и други дребнавоеши.
Тъстът си изтегли Парите и всичко рухна!

слави...

Протоколист: С.К. 
(В следващия брой:

При мътните сокове се допуска присъствието на фн- 
11 ни частици растителна тъкан. Частичките трябва да

миксер), прибавят се едно по едно яйцата, натърганата 
кора (есенция), лимоновият сок или ром и накрая сме
сеното с бакпулвер брашно. Тавичка с диаметър 30 см 
се намазва с масло, поръсва се с кокосово брашно или 
със счукани орехи и в нея се разстила тестото. Загла- 
жда се с намокрена със студена вода ръка. Пече се във 
фурната на 1 шина при температура 180-190°С 25-30 
мин.

НАШЕНСКА ТРАПЕЗА " : -
ПИЛЕ С БЯЛО ВИНО

Продукти за 4 порции: I пиле (около 1 кг), 50 г 
масло, 1 глава лук, 1 скплпдка чесън, 1 зелена чушка, 
10 сушени сливи, 1 винена чаша бяло вино, на върха на 
чаената лъжичка черен пипер, 1 чаена лъжичка сол.

Измитото и подсушено с кърпа пиле се посолява и 
се поръсва с черен пипер, след което се пържи в сгоре- 
щеио масло. Месото сс изважда п в същата мазнина се 
изпържва до златисто лукът. В съд (йенско стъкло) се 
нарежда месото, залива се с лука п мазнината, при
бавят се и нарязаната чушка, счуканият чесън, сливите 
и виното. Захлупва се с капак и се задушава във фур
ната при температура около 200-220°С до омекваме на 
месото. Поднася се с пресен бял хляб.

V,

ЗАСТРОЕНА КАРТОФЕНА 
СУПА Изстиналата основа се покрива с пресни плодове в 

зависимост от сезона - ягоди, малини, грозде, резанки 
от портокали, колелца от банани или пък с кайсии, 
праскови, круши от компот (оставен предварително да 
се изцеди!. Плодовете се покриват с желе, приготвено 
от 250 см5 сок от компот (или 250 см3 вода и 2-3 супени 
лъжици захар) и 1 пълна супена лъжица желатин на 
прах. Предварително накиснатият в 2-3 супени лъжи
ци студена вода желатин се разтваря в сгорещения 
плодов сок, без да се вари. Оставя се да изстине. Когато 
течността започне да се желира, с нея се поливат с 
лъжица плодовете (започва се от средата към периф
ерията). След стягането на желатина краят на тортата 
се поръсва във вид на пръстен с кокосово брашно или 
с нарязани на ивички и леко препечени в масло бадеми.

Продукти за 4 порции: 20 г масло, 1 голяма глава 
лук, 1 супена лъжица брашно, 1 голям картоф или 2-3 
малки, 1 стиска фиде, 1 яйце, 1 малка китка пресен 
копър или 1 супена лъжица изсушен, 1 чаена 
лъжичка сух концентрат за супа, 1 супена лъжица 
кисело мляко, 1 л вода.

Ситно нарязаният лук се задушава в маслото, като 
се внимава да не се оцвети. След това се сипва бра
шното, разбърква се и се налива водата. Прибавят се 
нарязаните кубчета картофи, фидето и копърът; 
рят се до омекване. Супата се снема от огъня 
застройва с яйце, разбито в 1 супена лъжица 
мляко. Подправя се с концентрат за супа.

ПЛОДОВА ТОРТА
Продукт» за основата: 150 г масло, 150 г захар, 150 

г брашно, 1/2 чаена лъжичка бакпулвер, 2 яйца, 1 
супена лъжица лимонов сок или ром, настъргана кора 
от 1/4 лимон (2-3 капки лимонова или ваннлоаа есен
ция).

ва-
и се 

кисело
Маслото и захарта се разбиват (по възможност с
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СПОРТ ® СПОРТ ин МЕМОРИАМ

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН
(1913-1998)

След кратко боледуване, на 4 март 1998 г. уга- 
сна животът на един от най-старите босилеград- 
ски интелектуалци Владимир Дамянов - Кушин. 
Той еднакво бе известен в Босилеград, Сур- 
дулица и Владичин хан, където се занимаваше с

ФУТБОЛ 11»I щ
” Балкански” и”Желюша” Зарибено 

езерото 

” Сават 1”

отпад
наха от югокупата

Би
вокатство.

Балкански загуби мача за югокупата от отбора на ''Прогосс” 
от Пирот с резултат 0:4 и отпадна от състезанието на територи 
на Пнротскн окръг, въпреки че миналата година спечел^тази
ТИ 0?боХ"Т:-Ж^ ДВа Т"а в Рамките нп Източна Сърб™ 

отборът на Желюша също напусна това състезание понеже
резултат.аКИН “ УСПЯ ДЯ °беЗПе',н “П»ще » загуби със служебен

_П11Л Биографията на Кушин е изключително богата,
едно от седемте деца на майка Ненка и млад починал баща 

г Л1>тои имал ТРХДН0 Детство. Средно образование учил в Босиле- 
дад. Кюстендил, Сурдулица и Крагуевац, а юридически факултет 
следвал и завършил в Белград и София. Войник е бил в Любляна а 
втората световна война го заварила в едно село в Мачва. При 
сформирането на мачванския партизански отряд Владо Бугарин, 
както го наричали хората от този край, бил назначен за командир на 
11ърва партизанска рота. През средата на 1942 година Кушин се 
разболял и бил освободен от ^длъжността партизански командир. 
След това в родния си край той съдейства на освободителното 
движение и подир освобождението става пръв председател на на- 
родноосвободителния отбор в Босилеград. Сетне е назначен за 
съдия в околийския народен съд. По време на първите избори за 
народни представители в Скупщината на Сърбия той е председател 
на Околийската избирателна комисия.
От 1953 година Владимир Дамянов - Кушин се занимава с професион
ална адвокатска работа: в Босилеград, Сурдулица и Владичин хан. 
в пенсия излиза преди десет години, когато е на 75-годишна възраст. 
Кушин е изживял богат и бурен живот. Хората ще го помнят като 
човеколюбец и благодетел. Дал *е голям принос в създаването на 
народната власт в Босилеградския край и най-много на правосъ
дието. Въпреки че живееше в Сурдулица, никога не се отказваше от 
родния си Босилеград, където са погребани тленните му останки. 
Подир него е останала сама съпругата му Анка, добордетелна жена, 
която е била съдебно свързана с житейския път на съпруга си. 
Вечна памет на адвокат Кушин!

ята

Членовете на димитров
градското Сдружение на спо
ртните риболовци "Нишава” 
неотдавна зарибиха езерото 
”Сават 1”, намиращо се близо 
до село Смиловци. Те хвърли
ха в

Бе® '-ТГ НЯ Ю-ОКу"ата ще се срещнат "Единство” от 
Бела паланка и Лужница от Бабушница и "Будучност" и "Про-

езерото 150 килограма 
шаран с тегло от 600 грама до 
1,5 килограма. Шараните са 
купени в Кладово със сред
ства на Общността на риба
рите "Горно Понишавие”.

б. д.

Балкански” катастрофира във
второто полувреме

” Рудар-фахоп”Балкански” 4:0 (0:0)

Лесковинт.ПтГГ ,Т‘\И1р""«"а "рУУ“Р" Съдия: ДоПршюс Велкови; ош Лссковап-цоПър. Голмайстори; Зироскнч в 50 и 86 минута, Миланов в 60 и 
Стойчо; в 82 минута Жълти картони Стоянови;. Лази; и Рангелов ош 

«о7' ’ " \,ангелов’ Тошчч, Пейчев и Георгиев ош "Балкански '
Рудар : Михаилович 7, Рангелов 7 (Радулович), Янкович 7.5, 

Лазич 7, Вулич 7.5. Стоянович 7 (Стаменковнч 7), Джорджевич 8^ 
(Николич), Миланов 7.5, Сточнч 7.5, Зироевич 8.5. Йовановпч 7 

Балкански Величков 5, Костов 6.5. Крумов 6, Пейчев 6,Дакич 
5.5. Рангелов 5, Стнков 5.5. Тошич 6. Георгиев 5, Цветкович 6, 
Живкович 5 (Ценков).

В рамките на XX кръг от пролетната част на първенството на 
Сръбска дивизия - група Ниш футболистите на "Балкански” госту
ваха в Алексинашки рудници на лидера на таблицата "Рудар-фа
хоп и загуоиха с 0:4. През първото полувреме димитровградчани 
оказаха силна съпротива, дори имаха и голови полжения. През 
второто полувреме обаче те играха срещу силния вятър и рядко 
напускаха своето наказателно поле. В тази част

На 20 март 1998 година се на
вършват ДВЕ ГОДИНИ от смъ
ртта на нашата мила и непре- 
жалима

Стоян Евтимов

ИН МЕМОРИАМ
МИШО КИРОВ

На 27 ма; 
дини отка

рт 1998 година се навършват ТРИ го- 
акто не е сред нас нашият съпруг, брат, 

роднина и колега, музикален педагог и ръко
водител на духовата музика в Димитровград 
Мишо Киров. Той обичаше професи: 
нея влагаше труд, воля и любов. Б 
води 
спечел

и на награди на града. Сътруд 
Сърбия, а през 1983 година е спечелил

щност на Сърбия. Сред учениц 
таланти, които благодарение на него станаха проф 
През последния ден от краткия си живот беше с учениците си в кале, 
не подозирайки, че това са и послендите му мигове в живота. 
Нишката на живота му се прекъсна ненадейн 
неговите ученици и познати, а семейството 
покруса.
С дълбока печал и любов към всичко, което е сторил, подсещаме 
роднини, познати и съграждани за неговото име и дело.

ята си и в
____ еше ръко-

ра и духовия оркестър и лично 
награди и признания. Носител е 

е с музикалната младеж на 
златната значка на Културно- 

ите си откри много 
есионалисти.

тел на ходомакините бяха 
много добри и вкараха четири гола във вратата на "Балкански".

В следващия кръг "Балкански" ще е домакин на "Пуковац”.

и многоТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА
Годините изминават безспи
рно, но те са безсилни пред 
нашата непреходна признате
лност и благодарност към оби
чаната ни съпруга, майка и ба
ба. Вечно ще пазим свидните 
ни спомени за нейната голяма 
обич, доброта и всеотдайност. 
Вечно скръбящи: съпруг 
Стоян, син Йордан, дъщеря 
Стана, снаха Лена, зет Иовица, 
внуци Васко, Вукашин, Саша, 
Валентина, Даяна и Деян

ничил

просветната об

ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ПИРОТ

” Желюша” -” Звезда” 3:2 (2:1)
о и остави в тъга 

лбока и вечнаму в дъ

В шестнадесетия кръг на окръжна дивизия Пирот отборът на 
"Желюша" успя да победи отличния отбор на "Звезда" от Блато и 
в момента заема първо място на таблицата. Головете за "Желюша” 
отбелязаха Христов (два) и Георгиев.

Печалната му съпруга и семейство Кирови

На 23 март 1998 г. се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 

я скъп и непрежалим съ- 
баща, свекър, дядо и брат

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 март 1998 годин 
вършват 13 тъжни годи 
смъртта на нашия мил 
брат, съпруг и баща

д.с.
наши
пруг,

на се на
ни от 

син,ДРУГАРСКА ЖАЛЕЙКА

инж. Миленко Андреевич
инженер по геодезия, роден в Царибродско, живял и та". В този музей има постоянна колекция на

руди и минерали, намерени от него. В колек
цията има и монокристали, получени в лабо
ратории и заводски условия. Там е поместено 
и неговото стихотворение:

починал в София на 4 март 1998 година
СРЪБСКИЯТ 

БЪЛГАРИН И БЪ
ЛГАРСКИЯТ СЪ
РБИН, както преди 
няколко години на- 

инж.
Миленко Андреевич, 
завинаги ни напусна.
Няма вече да събира 
и проучава минерали, 
няма да пише стихот
ворения, няма да пи
ше научни статии.
Отиде във вечността, 
в небесните селения Ще бъде

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ 
(1923-1997)

дарим му 
ри за нас! П 

лата му памет!
Опечалени: съпруга Неда, сино
ве Петър и Александър, снахи 
Мица и Светлана, внуци Ивица, 
Игор, Горан и Виолета, братя 
Асен, Крум и Божидар със семе
йствата си

ПРИРОДЕН ХРАМ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ 

от Димитровград
Колкото го 
ват, с 
ва ве

ПрирпушТш е чароуеен майстор, 
неповторим със спойте красоти. 
Природата е музики без струни, 
тя Пее и говори без у у ми. 
Гигантските кииршнш кристали 
Посрещат ай с величае и чар. 
Усмихват се тойло аметистите,

Благо за всичко, което 
оклон пред свет-рекохме сто

дините и да мина- 
!ът за него си оста-спомен

чно.
Опечалено семейство 

Стоянови

Приглася им Планинския кристал.
Сърцето ви сГтра за миг 
преу чара на аквамарина, 
малахнта, сапфира, нефрита

_ червения цвят на рубини,
земя в земята. СмаПват ви нарочиш, тюркоаза,

За последен път го видяхме прел Коледните Г,срали, ШчГшзи.
празници. Видно повехнал, отслабнал, с тих и с „ослани гла/аше лиауршТш, 
тъмен блясък в очите. Каза ни съгражданин, юншТш „ алшзшшТш. 
прочут лекар в София: Другарят ни е болен о; Миленко сподели с мен, че в последната
най-страшната болест и не можем да го спасим. на ЖИвота си е бил безкрайно щастлив
Ще си отиде през първите дни на ранната пролет.
Така и стана. На 4 март 1998 година нишката

Миленко се прекъсна. За нашия град

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 март 1998 година се навършват две 

години от смъртта на нашата мила майка, 
тъща и баба

камт>к в камъка,

ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА 
от Димитровград

По този повод на този ден ще посетим гроба 
й на димитровградските гробища и ще полжим 
цветя.

като гост на Димитровград но повод чества
нето на 50 години баскетбол. После е изпра
тил и две статии за спорта в града ни, когато 
е бил ученик и младеж.

На инж. Миленко Андреевич казваме 
последното сбогом.

Благодарим му за безкрайната му любов 
нашия край и истинската му обич към 

културата на нашите два братски народа - 
лиотеката в Димитровград са пристигнали всички СрЪбския и българския. Ако ние, неговите 
негови книги и статии. Последните две книжки от СЪГраЖдани, тачим в себе си неподправена 
списание "НАУКА” надписа за мен, но аз ще (и ЛК)р)0„ към двата народа, която ми определят 
подаря на Гимназиалната библиотека. животът и балканските съдбини - ще бъдем

Инженер Миленко Андреевич е роден в по,,итатели на неговите добродетели и по 
Обреновац недалеч г/г Димитровград, учил и човсшки изживяния му път и ще му благо- 
спортувал е в Димитровградската гимназия, про
фесията си на инженер по геодезия е упражнявал 
в София и България. Той с един от основателите 
на Националния музей в София "Земята и хора-

Сомейство Ташковина
живота на
тогава ми поднесе честитки за роднини, изписани 

на тежко болен. Повели ми ТЪЖЪН ПОМЕН
На 16 януари тази година се 
навършиха десет години от 
неочакваната смърт на
МИЛАНКО ДРОБНЯК 

от Димитровград,
а на 26 март също десет го
дини от преждевременната 
смърт на дъщерята ни

СОНЯ ДРОБНЯК

с треперящята ръка 
да проверя пристигнали

и полезни изкопаеми, които с изпратил 
Основното училище и Гимназията в 

в Биб-

ли са колекциите от ми-
перали

■поотделно на 
Димитровград. Попели ми да проверя дали

към

Р

Годините минават една след друга, но в душата остава дълбката 
болка за най-милите и никога няма да се заличи.

Съпруга и майка Снежана и семейство Микови

дарим от сърце.
Поклон пред неговата памет и дело!

Лилия Нейкова
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СаТиРа * забава

ЗСа р1 ек сит/ рен е кра н
__'Лт*м1тт*_---------------------------

(^уМН.Ч^опрА^Л^Ю Култура ИЯ ДОМ

БОГДАН НИКОЛОВ

КЛОНИРАНЬЕ
/^Цдм^ГМа415 Могу ДАСБ с^гииГ) 
V КоИ БЕЙОМО у фодКАОрНутм __^У 

----- ------екр>чю ? >''/

- Деди, кажи "драгичка"! - бану на вратата унукат, а у руку 
разведа иссмик ко баряк.

- Ай де: "драгичка”! - рско я
- Ссчаш ли се за Ваклушу?
- Кико иема да се сечам, теквуя овцу не съм имал откико 

помним, а нема ни да имам откико преди две године се 
затри!

- Е, че имаш!
- Ко бре че имам, кита целият вой пород излезе кьилав?
- Че имаш! Еве тука пише: клонирали овцу и ягнето личи 

баш на ньу кока йе она
Я погледа у весни кат - истина йе, двете овце ама баш ко 

близпетия. Ма и близнетия може да различиш, а това кока 
йедпу овцу су два лута слимали.

- Е, ама моята Ваклуша се прекара, а тея живе.
- Ако дедо, тува пише дека може да се клонираю и от 

мъртво, еве прочети...
- Мами се дете, куде и кига мъртво се йе дигло у живите?
- Може, може - рипа детето - еве съга учевните се питаю 

дали и човека да клонираю» Човека, дедо! Синат че буде баш 
кико бащуту, черката че буде баш кико майкьуту, може и да 
се измешаю, па черката да личи на бащуту, а синат на 
майкьуту»

- Е, това нейе и кой знайе киква работа!
- Кико нейе?
- Па токова "клониранье", кико га окаш, нийе у Цариброд 

и не само у Цариброд, ама насекуде, си имамо.~
- Имамо?! - зину унукат.
- Имамо, имамо! - реко твърдо я.
- Дека, бре дедо?
- Епа, еве слушай. Некня требеше да идем у общинуту. 

Чукну на йедна врата, а отвътре ми рекоше "дааа". Улезо и 
има кво да видим: зад масуту седи Сенча, ама много по-млад 
ми изгледа.

- Сенчо, ама ти тука ли си?
- А дедо, погрешил си, я не съм Сенча, я съм синат му.
- Брей, колко личиш на бахцу си, нийе смо добри при- 

ятелье, па реко да га замолим-
- Е, 1цом си с бащу ми приятель, дай кикво требе да 

завършимо.
И завършимо га.
После отидо у пощуту, а там - също. Гледам младиня 

работи, ама познавам гьи. Койе йе на бащу, койе на майкьу, 
що су работили преди године. Па реко да позаобиколим да 
видим кико йе на другата места. Све същото: и у елек- 
тричното, и у другье канцеларийе. Па и по предприятията. 
Е, не су све баш на същата места, ама гледам татина и мамина 
дечица, заседла на татина и .мамина места. А най-млого това 
твойе "клониранье", ко що га окаш, га има у матничарйете, 
дедин. Свак гледа да намести детето си там, оти се знайе-

- Чекай дедо, това що ти распраяш нейе кико у весникат 
що пише.

- Може и да нейе баш тека, ама га има. А да ти кажем 
йоще нещо, дедин: открай свет кико йе, тека си йе. Нейе 
народът джабе рекъл: "Ако имаш уйкьу владику - и ти че 
станеш поп!" А и съга ми йе ясно защо думата се ока 
"клониранье".

- Защо? - учуди се детето.
- Епа думата дооди от клон, демек и бащата, и майкьята, 

и децата - сви су от йедън клон. Затова си и личе йедън на 
другога. А нали си чул дека "круша под крушу пада"-

- Ама у весникат не пише баш тека, дедо...
- Е, дедин, йоще си аджамия, па не може да разбереш дека 

и у весникат све що се пише нейе истина. Ужкьим йе истина, 
ама нейе баш истина. Све йе там поиздокарано.

- Па видим докуде га докарамо! - рече детето. - Еве с тебе 
не може да се разберемо, а я си мислео че клонираш 
Ваклушу.
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Моля, без докачение

МИТНИЧАР ИЗБОРИ
От прозореца на една от канцелариите па "Сточар” гледам как Iмитничарите излизат на перона и чакат пристигането на между

народния влак. След малко идва п едно куче н застава до тях. 
-Какво ли па то чака?
-И то, като митничарите, чака да му "подхвърлят" нещо от 

влака, отговаря ми една от счетоводителките.

Веднага след пойната на из
борите се гласувало с гумени 
топчнцн (куглпцс). След гласу
ването избирателната коми
сия преброявала топлиците от 
едната н другата кутия и съо
бщавала резултата.

И така, в село Каменица 
кметът обявява резултатите 
за 100-процсптово успешни. 
Бай Перча Росни, който ви
наги е бил ”о11ознцпонср”, нн-

А.Т.

бил - невъзможно.
Без бъдеще е страшно. Но 

по-страшен е излишъкът от ми
нало.

ЕКЗИСТЕНЦИИ
Качествата определят харак- та:

Ставаш не само такъв, с ка
ко ито се събираш, но п срещу 
клквито се изправиш.

По-ясен е този. който ни

тера, а липсата на качества - съ
дбата. -Кмете, ти добре ли изброи 

куглицетс? Свете лн су ? 
-Свете, бай Перчо, свете! 
-А мойту тончицу брои лн? 

- пак пита бай Перча и вади 
топчпцата от джоба си.

IКолкото по-свободно ми
слиш, толкова по-малко свобо- II ро-

тивостои, отколкото този. който 
е винаги с нас.

ден се чувстваш.
Всяка принадлежност те ли

шава от собствена воля. Умът търси съюза на силата, 
Да бъдеш, което искаш, е а силата - на безумието, 

трудно. Да не бъдеш, което си Стоян Стоянов А.Т.
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